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WAARSCHUWINGEN

OM VEILIGHEIDSREDENEN WORDT AANGERADEN DAT BESTUURDERS DIT

APPARAAT NIET GEBRUIKEN ALS HULP BIJ DE NAVIGATIE IN EEN VOERTUIG

TERWIJL DIT IN BEWEGING IS.

Probeer de instellingen van de Meridian niet te wijzigen terwijl u rijdt. Zet de auto aan de

kant van de weg of laat een van de passagiers de wijzigen aanbrengen. Het is gevaarlijk

om uw ogen van de weg te halen. Dit kan leiden tot een ongeluk waarbij u en/of anderen

gewond kunnen raken.

GEBRUIK UW GEZOND VERSTAND

Dit product is een geweldig navigatiehulpmiddel maar is niet bedoeld als vervanging van

een zorgvuldige oriëntatie en gezond verstand. Vertrouw nooit op slechts één apparaat

om de weg of uw positie te bepalen.

WEES VOORZICHTIG

Het GPS-systeem (Global Positioning System) wordt beheerd door de overheid van de

Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het

onderhoud ervan.

De nauwkeurigheid van de positievaststelling is afhankelijk van periodieke aanpassingen

van GPS-satellieten door de overheid van de Verenigde Staten en kan variëren in

wijzigingen in het beleid voor burgergebruikers van het Department of Defense (het

Amerikaanse ministerie van Defensie) of het Federal Radionavigation Plan (het federale

plan voor radionavigatie). De nauwkeurigheid kan ook negatief worden beïnvloed door

slechte configuratie van satellieten.

GEBRUIK DE JUISTE ACCESSOIRES

Gebruik alleen kabels en antennes van Magellan; als u kabels en antennes van andere

leveranciers gebruikt, kunnen de prestaties van de ontvanger ernstig afnemen en kan het

apparaat beschadigd raken. Bovendien vervalt hierdoor de garantie.

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST
Thales Navigation verleent u, de koper, het recht de software te gebruiken die wordt

meegeleverd in en bij GPS-producten van Thales Navigation (de “SOFTWARE”) voor de

normale werking van het apparaat. Het is alleen toegestaan om kopieën te maken voor

eigen gebruik en voor gebruik binnen uw organisatie.

De SOFTWARE is eigendom van Thales Navigation en/of zijn leveranciers en valt onder

auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en bepalingen van internationale

verdragen; deze SOFTWARE moet daarom worden behandeld als elk ander materiaal

waarop auteursrecht rust.

Het is niet toegestaan deze SOFTWARE te gebruiken, kopiëren, reverse te engineeren

of over te dragen, behalve op de wijze die uitdrukkelijk in deze overeenkomst wordt

beschreven. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan

Thales Navigation en/of zijn leveranciers.

*     *     *

Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thales Navigation niet

toegestaan enig gedeelte van deze handleiding in enige vorm of op enigerlei wijze te

reproduceren of over te dragen, hetzij elektronisch of mechanisch, met inbegrip van

fotokopieën en opname, voor enig ander doel dan het persoonlijk gebruik van de koper.

© 2001 Thales Navigation. Alle rechten voorbehouden.

Magellan™ en Meridian™ zijn handelsmerken van Thales Navigation.
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Hartelijk dank dat u de Magellan Meridian GPS-ontvanger hebt gekocht. De

Meridian beschikt over alle eigenschappen die zeelui, vissers, bergwandelaars,

jagers en anderen die houden van buitensporten, verwachten van een Magellan
GPS-ontvanger. Naast deze functies biedt de Meridian de mogelijkheid uw

locatie weer te geven op een gedetailleerde stadsplattegrond, zodat u de

beschikking hebt over een veelzijdig navigatiehulpmiddel waarvan u jarenlang
plezier kunt hebben.

Sinds de introductie in 1989 van ‘s werelds eerste handzame GPS-ontvanger voor

de “gewone” gebruiker is Magellan toonaangevend op het gebied van handzame
GPS-systemen. Sinds die tijd is Magellan blijven werken om de “buitenwerker”

en de consument te voorzien van navigatie-ontvangers, van de eerste GPS-

ontvanger van minder dan $100 tot ontvangers voor auto’s met mogelijkheden
om precies aan te geven welke straat u moet nemen.

Controleer voor u begint of de doos alle items bevat die worden vermeld op de

binnenkant van de doos. Als een van deze items ontbreekt of beschadigd is,
neemt u contact op met Magellan voor vervangende items.

Magellan is een handelsmerk van Thales Navigation.

Deze gebruikershandleiding bestaat uit zes hoofdstukken: Inleiding, De Meridian
instellen, Algemene werking, Naslag, Veelgestelde vragen en Appendix. Elk van deze

hoofdstukken wordt kort beschreven zodat u direct naar het juiste hoofdstuk
kunt gaan. De appendix bevat een verklarende woordenlijst en een index.

De Meridian instellen: Dit hoofdstuk toont u hoe u de Meridian klaar maakt

voor gebruik.  De instructies omvatten hoe de batterijen te installeren
en hoe de Meridian klaar te maken voor het eerste gebruik.

Algemene werking: Dit hoofdstuk geeft u stapsgewijze instructies voor het gebruik

van de basisfuncties van de Meridian. U leest hoe u een positie vaststelt,
het kaartscherm weergeeft, waypoints opslaat en een GOTO-route

gebruikt. Met deze vier basisvaardigheden kunt u de Meridian gebruiken

voor de meeste doeleinden die handig zijn voor u.

Magellan Meridian GPS-ontvanger 1

Inleiding

Deze gebruikershandleiding
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Naslag: In dit hoofdstuk vindt u stapsgewijze instructies voor alle functies van

de Meridian. Het hoofdstuk is zo ingedeeld dat u snel en gemakkelijk
de functie kunt vinden die u zoekt.

Veelgestelde vragen: Dit hoofdstuk is bedoeld om enkele veelvoorkomende

vragen over de Meridian, het GPS (Global Positioning System) en het
optimale gebruik van de Meridian te beantwoorden. Ervaren GPS-

gebruikers lezen hier waarschijnlijk niet veel nieuws, maar nieuwe

gebruikers kunnen hier veel antwoorden op hun vragen vinden.

Appendix: Secties met informatie over het aansluiten van de Meridian op

externe apparaten, accessoires, problemen oplossen en specificaties
vindt u in de appendix.

Verklarende woordenlijst: Deze handleiding bevat een verklarende woordenlijst

met enkele termen, begrippen en afkortingen die u tegenkomt in de
Meridian en in deze handleiding die niet alle gebruikers zullen

kennen.

U kunt nu aan de slag met de Meridian. Deze handleiding lijkt erg dik. We

hebben geprobeerd zo veel mogelijk informatie aan te bieden voor beginners;
maar ook voor ervaren gebruikers bevat deze handleiding nuttige informatie zoals

specificaties en functies die zij mogelijk willen gebruiken.

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent met de Meridian en de
bijbehorende documentatie. Als u ideeën, suggesties of klachten hebt, horen wij

die graag van u via onze website (www.magellangps.com) of per e-mail.
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U stelt de Meridian in drie eenvoudige stappen in: u plaatst de batterijen,

selecteert de taal die u wilt gebruiken en initialiseert de Meridian.

De Magellan Meridian maakt gebruik van twee AA-batterijen die aan de
achterzijde van het apparaat worden geplaatst via het klepje van de

batterijhouder. Twee AA-batterijen gaan ongeveer 14 uur mee als u het

displaylampje niet gebruikt.  Het gebruik van
het displaylampje verkort de levensduur van

de batterij aanzienlijk.  Als het displaylampje

voortdurend ingeschakeld is, kunt u
verwachten ongeveer 6 uur gebruik uit twee

AA-batterijen te halen.

U verwijdert het klepje van de

batterijhouder door de twee knoppen op het

klepje helemaal naar links te drukken en het
klepje vervolgens te verwijderen. Plaats de

nieuwe batterijen zoals weergegeven in de afbeelding. Let er hierbij op dat u

de batterijen plaatst met de juiste polen aan de juiste kant.

Plaats het klepje van de batterijhouder terug en duw de twee knoppen

helemaal naar rechts. Controleer of het klepje vergrendeld is.

Hoe lang heb ik om de batterijen te vervangen?  Alle waypoints
of routes die u hebt gemaakt, worden opgeslagen in het permanente
geheugen als de batterijen zijn verwijderd. De huidige positie en
tijdsgegevens worden niet opgeslagen in het permanente geheugen,
maar blijven zonder batterijen gedurende ten minste 12 uur
bewaard.

Zet de Meridian altijd uit voordat u de batterijen verwijdert

of de externe voeding uitschakelt. Als u dit niet doet, kunnen
gegevens verloren gaan of beschadigd raken.

De Meridian instellen

Batterijen plaatsen
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De Meridian leidt u door het proces om de ontvanger in te stellen voor het
eerste gebruik.  Deze procedure noemt men het “Initialiseren van de
Ontvanger”.  Het doel van deze initialisatie is de Meridian te voorzien van
algemene informatie over zijn geschatte locatie.

Dit kan op het eerste gezicht verwarrend lijken, want waarom moet een toestel
dat gebruikt wordt om zijn positie te berekenen weten waar het gelokaliseerd
is?  De Meridian gebruikt informatie van de GPS-satellieten die rond de aarde
draaien en als de Meridian een geschat idee van zijn locatie heeft, zal hij
verwijzen naar de almanak in zijn geheugen om te selecteren welke satellieten
zich erboven bevinden.    Vanuit deze informatie kan de Meridian vervolgens
de satellieten selecteren die hem de beste informatie zullen verschaffen voor de
berekening van zijn locatie.   Bij normaal gebruik zal de Meridian de laatste
positie die hij berekende opslaan en deze positie gebruiken de volgende keer
hij ingeschakeld wordt.  Als de Meridian echter nieuw is (of als het geheugen
volledig gewist werd), heeft de Meridian geen informatie over de laatste
positie.  Hij kan dan ofwel de satellieten ondervragen om te zien welke zich
boven u bevinden of u kunt het toestel uw geschatte locatie verschaffen zodat
de Meridian de initiële positie kan berekenen die bekend staat als de “eerste
positievaststelling”.

Opmerking:  U kunt het initialisatieproces overslagen door op de toets
[NAV] te drukken nadat u de taal geselecteerd hebt voor gebruik door
de Meridian en u akkoord hebt verklaard met de Waarschuwingspagina.
Als de Meridian satellietgegevens kan verzamelen (d.w.z. een duidelijk
zicht van de hemel heeft), zal het toestel zichzelf beginnen te
initialiseren.  Het kan 3 tot 8 minuten duren voor het toestel zijn
initiële positie berekend heeft.

Volg de volgende instructies om de Meridian te initialiseren.

Stap 1:  Schakel de Meridian in

Druk op [PWR]

De Meridian wordt ingeschakeld en geeft het

opstartscherm weer, gevolgd door het scherm
voor de taalselectie.

Initialisatie voor het eerste gebruik
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Stap 2:  Selecteer de taal

Gebruik de pijltoetsen Omhoog/Omlaag om de taal te
markeren waarin u de schermen wilt weergeven. Als de

gewenste taal gemarkeerd is, drukt u op [ENTER].

Stap 3:  Aanvaard de Waarschuwingen en begin de
initialisatie

Het Waarschuwingsscherm wordt weergegeven. Het
scherm zal gedurende 10 seconden weergegeven

worden en als de ENTER-toets niet ingedrukt werd,

schakelt de Meridian zichzelf uit.

Als u de weergegeven waarschuwing begrijpt en er

akkoord mee gaat, drukt u op [ENTER].

De Meridian geeft een bericht weer met de melding
dat de ontvanger geïnitialiseerd moet worden.

Druk op [ENTER]

Stap 4:  Selecteer uw Regio en Gebied

Gebruik de pijltoetsen op het apparaat om de regio te

markeren.

Druk op [ENTER]

Gebruik de pijltoetsen op het apparaat om het gebied

te markeren waar u zich bevindt.

Druk op [ENTER]
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Als u drukt op de pijl
Rechts, heeft dit het

volgende resultaat:

Als u drukt op de pijl
Omhoog, heeft dit het

volgende resultaat:

Bewerken
 hiermee verplaatst u de cursor naar links of rechts.

 hiermee verhoogt of verlaagt u de waarde.

Stap 5:  Voer de Tijd en Datum in

Gegevens invoeren  Als u gegevens in de Meridian invoert, moet u soms de
pijltoetsen gebruiken om de waarden in te voeren.  Het volgende diagram

legt uit hoe de pijltoetsen gebruikt worden.

Voer de Plaatselijke tijd in.  De cursor wordt
weergegeven in het tijdveld waar u de lokale tijd moet

invoeren. Stel de lokale tijd in met de pijltoetsen. Zorg
ervoor dat u de indicatie AM/PM instelt.

Wanneer de tijd klopt, drukt u op [ENTER].

Gegevens invoeren  Nu is alleen nog de datum nodig.

Gebruik de pijltoetsen om de datum van vandaag in te

voeren.

Druk op [ENTER].

Alle informatie die nodig is om de positieberekening

te versnellen is nu ingevoerd en de knop Klaar is
gemarkeerd.

Druk op [ENTER] om de initialisatie te

voltooien.
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Stap 6:  Eerste positievaststelling berekenen

Het satellietstatusscherm wordt weergegeven en er
wordt een begin gemaakt met het opvragen van

gegevens bij satellieten. U kunt de Meridian beginnen

te gebruiken aan de hand van de algemene werking
die in het volgende hoofdstuk wordt beschreven. U

kunt de Meridian ook uitzetten. Als u de Meridian

uitzet, worden alle gegevens die u zojuist hebt

Optionele Instellingsfuncties

Er zijn twee bijkomende opties die u mogelijk wilt instellen voor u uw

Meridian GPS-ontvanger gebruikt: Contrast NAV Units.

Contrast.  Om het contrast in te stellen, drukt u op [MENU].
Gebruik de pijltoetsen Omhoog/Omlaag om “Contrast” te markeren

en druk op [ENTER].

Gebruik de pijlen Links/Rechts om het contrast te

wijzigen naar een niveau dat de beste weergave van

de vier balken geeft die onder de schuifbalk
weergegeven worden.  Als u tevreden bent over het

contrast, drukt u op [ESC].

NAV Units.  U kunt de meeteenheden selecteren die de Meridian zal
gebruiken; Mijlen/Yards/MPU, Mijlen/Voet/MPU (standaard),

Nautische Mijlen/Voet/Knopen of Kilometers/Kilometers per uur.

Om de NAV-meeteenheden te wijzigen, druk

op [MENU]  Gebruik de pijltjestoetsen

Omhoog/Omlaag om “Setup” te markeren en
druk op [ENTER].  Gebruik de pijltoetsen

Omhoog/Omlaag om “NAV Units” te

markeren en druk op [ENTER].

Gebruik de pijltoetsen Omhoog/Omlaag om de gewenste

meeteenheid te markeren en druk op [ENTER].

Druk op [ESC] om naar het vorige scherm terug te gaan.

Dit vervolledigt de instelling voor uw Meridian GPS-ontvanger.  Het

volgende hoofdstuk beschrijft de basiswerking en het gebruik van de

Meridian als een navigatiehulpmiddel.
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Voor velen is dit de eerste introductie van het gebruik van een GPS-

ontvanger als navigatiehulpmiddel. Met al zijn kenmerken en functies kan
de Meridian aanvankelijk enigszins intimiderend zijn. Dit is echter niet

nodig. U hoeft maar een paar dingen te weten om de Meridian te kunnen

gebruiken. In dit hoofdstuk worden deze uitgebreid beschreven. Andere
kenmerken en functies worden beschreven in het gedeelte Naslag van deze

gebruikershandleiding.

Quadrifilar antenne

IN - Hiermee zoomt u
in op de kaart in het
kaartscherm. (Druk
eenmaal om één stap in
te zoomen, houd deze
knop ingedrukt als u snel
door de zoomniveaus

wilt lopen.)

OUT - Hiermee
zoomt u uit op de
kaart in het
kaartscherm. (Druk
eenmaal om één stap
uit te zoomen, houd
deze knop ingedrukt
als u snel door de
zoomniveaus wilt

lopen.)

ENTER -
Hiermee bevestigt
u de invoer van
gegevens of de
selectie in een

menu.

MENU -
Hiermee opent u
de menu’s voor
het weergegeven
scherm. Met deze
knop hebt u ook
toegang tot
functies voor
waypoints, routes

en setup.

PWR - Hiermee zet u de
Meridian aan en uit. Deze
knop wordt ook gebruikt
om het displaylampje in
en uit te schakelen.

ESC - Hiermee annuleert u
de bewerking van de laatst
ingedrukte knop. U kunt
hiermee ook in omgekeerde
volgorde door de

navigatieschermen lopen.

NAV - Hiermee gaat u
naar de diverse

navigatieschermen.

GOTO (toets met twee
functies) - GOTO wordt
gebruikt om een
rechtstreekse route te
maken naar een
willekeurig waypoint dat
in het geheugen is
opgeslagen. U kunt deze
toets ook gebruiken om
een positie te markeren.

Algemene werking

Meridian GPS-ontvanger
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U kunt het displaylampje instellen op drie standen: zwak, sterk of uit.

PWR

Houd deze knop
2 seconden
ingedrukt

Het
displaylampje
brandt (zwak)

PWR PWR Het
displaylampje

gaat uit

Houd deze knop
2 seconden
ingedrukt

Houd deze knop
2 seconden
ingedrukt

Het
displaylampje

brandt
(sterjk)

Het lampje verbruikt veel energie. Om te voorkomen dat u

het lampje per ongeluk aanzet en aan laat, wordt het lampje
automatisch uitgeschakeld wanneer u vier minuten lang niet

op een knop hebt gedrukt. Zodra u op een knop drukt, gaat het

lampje weer aan. U kunt de tijd waarna het lampje wordt
uitgeschakeld instellen in Setup.

De Meridian aanzetten

Het laatste navigatiescherm dat u hebt bekeken, wordt weergegeven.

Als het laatste navigatiescherm het kaartscherm was, wordt de laatste
zoominstelling gebruikt.

De Meridian uitzetten

PWR Als u op de knop PWR
drukt, wordt de meridian
onmiddellijk
uitgeschakeld.

Als u op ESC drukt, wordt
het afsluiten van de
voeding geannuleerd.

Voeding in- en uitschakelen

Displaylampje in- en uitschakelen

PWR ENTER

U hebt 10 seconden de tijd
om op ENTER te drukken
en de waarschuwing te
accepteren.  Als u niet
binnen 10 seconden op
ENTER drukt, wordt de
Meridian uitgeschakeld.
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De Meridian beschikt over acht navigatieschermen: kaartscherm,
kompasscherm, groot gegevensscherm, positiescherm, wegscherm,

gegevensscherm, snelheidsmeterscherm en satellietstatusscherm. Deze

schermen worden hier in het kort beschreven. Meer informatie over de
verschillende schermen vindt u in het hoofdstuk Naslag van deze

gebruikershandleiding.

MENU

Gebruik in elk
willekeurig

scherm

de pijltoetsen
om Contrast
te markeren

Het menu kan
enigszins verschillen

per scherm.
Gebruik de
pijtoetsen

Links/rechts om
het contrast bij te

stellen.

ENTER

Aangezien de Meridian de benodigde informatie opvraagt
bij satellieten die om de aarde draaien, moet de antenne een

redelijk vrij “beeld” van de hemel hebben. Zo kan de

Meridian een keuze maken uit de satellieten die momenteel
beschikbaar zijn.

Als er obstakels zijn in de vorm van grote rotsen of gebouwen, dicht

gebladerte of andere obstructies, kunnen de satellietsignalen geblokkeerd
worden en duurt het langer voordat een positie kan worden berekend.

U ziet de sterkte van het signaal en de naam van de satellieten die worden
gebruikt in het satellietstatusscherm dat wordt beschreven in het volgende

gedeelte.

De Meridian vasthouden De ontvanger is
ontworpen om gemakkelijk in de hand te houden.

Houd de Meridian in de palm van uw hand met de

antenne in de richting van de hemel.

Contrast bijstellen

Positie vaststellen

Navigatieschermen
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Kaartscherm Het kaartscherm kent twee modi: positie

of cursor. In de positiemodus wordt uw huidige
positie aangegeven met een grote pijl in het midden

van het scherm. Als u zich verplaatst, wijst de pijl in de

richting waarin u beweegt. Onder in het scherm ziet u
de schaal van de kaart die wordt weergegeven en twee

gegevensvelden die u naar behoefte kunt aanpassen of

uitschakelen.

In de cursormodus hebt u de beschikking over een

cursor die u over de kaart kunt verplaatsen. Onder in

het scherm ziet u informatie over de positie van de
cursor in relatie tot uw huidige positie. U ziet ook

interessante punten waar de cursor op staat.

U kunt de cursormodus activeren door op een
willekeurige pijltoets te drukken. U ziet een kruisje dat u met de

pijltoetsen kunt verplaatsen.

Als u terug wilt naar de positiemodus, drukt u op [ESC]. De cursor

verdwijnt en de aanduiding van de huidige positie wordt weergegeven op

het midden van de kaart.

Kompasscherm. Dit is een handig scherm om bij de hand

te hebben terwijl u navigeert. U kunt het volledig aan uw

wensen aanpassen zodat u de informatie ziet die u nodig
hebt. Het onderste gedeelte van het kompasscherm bevat

niet alleen een grafische weergave van de richting die u

opgaat, maar ook de relatie van de zon en de maan en uw
bestemming (als u via een route navigeert) tot de richting

die u opgaat.

Groot gegevensscherm. Het grote gegevensscherm lijkt

op het kompasscherm, maar het kompas is verwijderd,

zodat er meer ruimte is voor de navigatiegegevens. Dit
is ideaal wanneer u de Meridian op het dashboard van

een boot hebt bevestigd met behulp van de optionele

draaibeugel. De informatie is zelfs van een afstand
gemakkelijk leesbaar.
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Positieschermen. Het positiescherm 1 en 2 geven uw

huidige positie weer met behulp van het
coördinatensysteem dat u hebt geselecteerd in Setup. In dit

scherm ziet u alle basisgegevens over de positie, tijd en

satellieten. Daarnaast worden actuele navigatiegegevens
weergegeven in de onderste helft van het scherm.

Wegscherm. In het wegscherm ziet u de route alsof u op

een weg rijdt. Wanneer u moet afslaan, ziet u de afslag
en de richting grafisch op de weg. Pictogrammen van

waypoints en bestemmingen worden weergegeven in

relatie tot uw positie zodra deze in zicht komen. Boven
de weg ziet u een kompas dat de richting aangeeft waarin

u rijdt en daarboven ziet u vier gegevensvelden die u

kunt aanpassen.

Gegevensscherm. Wanneer u veel informatie nodig hebt
in één scherm, is het gegevensscherm de aangewezen

keuze. Dit scherm bevat zes gegevensvelden en een actief

kompas. Dit is hetzelfde kompas als in het wegscherm. U
kunt dit scherm aanpassen door zelf te selecteren welke

gegevens worden weergegeven in de bovenste zes velden.

Snelheidsmeterscherm.  In het snelheidsmeterscherm

ziet u uw snelheid in een vertrouwde grafische weergave.

Er bevinden zich vier extra gegevensvelden boven in het
scherm die u kunt aanpassen zodat deze de gegevens

weergeven die u nodig hebt. Onder in het scherm ziet u

een tripteller die de afstand bijhoudt die u hebt afgelegd
sinds de laatste keer dat u de teller op nul hebt gezet.

Satellietstatusscherm. Het satellietstatusscherm bevat een
grafische weergave van de satellieten die bereikbaar zijn en

geeft aan welke satellieten worden gebruikt om de

navigatiegegevens te berekenen. In de staafdiagram ziet u
de relatieve sterkte van het signaal dat van elke satelliet

wordt ontvangen. Onder in het scherm bevindt zich een

indicatie van de resterende spanning in de batterijen. Als u
een externe voedingsbron gebruikt, wordt dit ook hier aangegeven.
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De NAV-toets en de ESC-toets worden gebruikt om door de verschillende

navigatieschermen te bladeren.  Als u in één van de navigatieschermen bent,

kunt u door op NAV te drukken naar het volgende navigatiescherm in de
lijst gaan en door te drukken op ESC gaat u naar het vorige

navigatiescherm.  Als u niet in één van de navigatieschermen bent, gaat u

door te drukken op NAV terug naar het vorige navigatiescherm dat u hebt
bekeken.

OPMERKING:  Als u gegevens invoert, gaat u terug naar het laatste

navigatiescherm door op NAV te drukken, maar uw invoer wordt
niet opgeslagen.

Eerst enkele eenvoudige definities.  Een waypoint is een positie op de aarde
die u in het geheugen hebt opgeslagen.  Een waypoint opslaan wordt
gewoonlijk “Mark (Markeren)” genoemd.  Als er dus verwezen wordt naar
het markeren van een waypoint, betekent dit eenvoudigweg een positie op
de aarde opslaan in het geheugen.

De Meridian heeft een aantal manieren om dit te doen, maar de meest
gebruikelijke is het opslaan van uw huidige positie, de coördinaten van een
positie invoeren of de positie van de cursor opslaan terwijl u in het
Kaartscherm bent.  Deze waypoints kunnen dan later gebruikt worden om
routes te creëren of als de bestemming van een GOTO.  (Een GOTO is een
route van één enkele etappe die gedefinieerd is als een route van uw huidige
positie naar een waypoint.  Ik ben hier and ik wil daarheen.)

Uw huidige positie opslaan als een Waypoint

Druk in een willekeurig scherm op [GOTO] en houd
deze knop 2 seconden ingedrukt. Het markeerscherm
wordt weergegeven.

De knop Opslaan is gemarkeerd en u kunt op
[ENTER] drukken om het waypoint op te slaan met de
standaardnaam en het standaardpictogram.

U kunt later teruggaan en de waypointgegevens
bewerken via het menu Database. U kunt de gegevens
ook nu bewerken aan de hand van de volgende richtlijnen. (Zie
Waypoints in het gedeelte Naslag van deze gebruikershandleiding.)

Toegang tot de navigatieschermen

Waypoints opslaan
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Uw huidige positie als een Waypoint opslaan met een door de gebruiker gekozen
Pictogram en Naam

De methode hierboven is goed als u uw positie snel wilt opslaan, maar het zal later

moeilijk zijn om uit te zoeken welk waypoint dit is uit een lijst van waypoints

genaamd WPT001, WPT002, enz. Daarom wilt u mogelijk uw standaardnaam
wijzing in een naam naar keuze.  U kunt een ander pictogram selecteren dat u zal

helpen om een waypoint te vinden als u het kaartscherm gebruik

Druk in een willekeurig scherm op [GOTO] en houd deze knop 2 seconden

ingedrukt. Gebruik de pijlen OMHOOG/OMLAAG. U ziet dat de markering
springt van veld naar veld en weer terug naar de knop Opslaan.

Markeer het veld Pictogram met de pijlen OMHOOG/OMLAAG. Druk op

[ENTER].

Het venster waarin u het pictogram kunt selecteren wordt weergegeven. Gebruik
de pijltoetsen om naar het gewenste pictogram te gaan. U ziet de naam van het

pictogram boven in het venster. Voor uw gemak zijn alle pictogrammen en hun

namen opgenomen in een lijst in de appendix van deze handleiding. Wanneer het
gewenste pictogram is gemarkeerd, drukt u op [ENTER].

De cursor markeert nu het veld met de naam van het waypoint. Druk terwijl het

naamveld gemarkeerd is op [ENTER]. Het invoertoetsenbord wordt weergegeven.
Helemaal boven in het toetsenbordvenster ziet u welk veld u bewerkt, in dit geval

het naamveld.

U kunt het gewenste teken selecteren met behulp van de pijltoetsen. Druk terwijl

het teken is gemarkeerd op [ENTER]. Het teken wordt toegevoegd aan de naam
die u invoert en wordt weergegeven in het veld boven de toetsen. (Opmerking:

waypointnamen kunnen uit maximaal 8 tekens bestaan.)

Pijltoetsen:  Verplaatst de markering van één toets naar de volgende.

Schakelt van
hoofdletters naar
kleine letters of
omgekeerd.

Back-toets.  Verplaatst de
cursor één spatie terug en
wist het laatste teken dat

ingevoerd werd.

Wist de volledige naam.

Accepteert de naam
en keert terug naar
het scherm Mark.
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Wanneer u de juiste naam hebt, markeert u de knop OK en drukt u op

[ENTER]. U gaat terug naar het markeerscherm waarin de nieuwe naam
wordt weergegeven.

Een bericht invoeren

U kunt ook een bericht toevoegen aan waypoints die u aan het creëren

bent.  Er is echter een geheugenbeperking.  U kunt tot 500 waypoints

invoeren in uw Meridian, maar slechts 200 hiervan kunnen een bericht
eraan toegewezen hebben.

Een bericht toevoegen aan een waypoint kan u helpen bij de identificatie

van het waypoint.  Als dit een waypoint was voor het huis van een vriend of
een zaak, kon u een telefoonnummer of andere nuttige informatie

toevoegen.

Om een bericht toe te voegen aan een waypoint dat u aan het creëren
bent, markeert u het Berichtveld via de pijltoetsen Omhoog/Omlaag

en drukt u op [Enter]. Hetzelfde toetsenbord dat gebruikt werd om

een naam in te voeren, wordt u getoond zodat u een bericht kunt
invoeren.  Gebruik dezelfde techniek, u kunt een bericht tot 30

tekens in lengte invoeren.

Is er een maximumaantal waypoints dat kan worden
opgeslagen in de Meridian? Ja, in het geheugen van de Meridian
kunnen maximaal 500 gebruikerswaypoints worden opgeslagen. Als
u deze grens bereikt en behoefte hebt aan meer waypoints, moet u
waypoints verwijderen die u niet meer nodig hebt om ruimte te
maken.

PRAKTIJK

Gebruik de beschreven technieken, ga naar buiten en schakel uw Meridian
in.  Als de Meridian voordien geïnitialiseerd werd, zult u snel

positievaststellingen aan het berekenen zijn.  Druk op de toets NAV tot u

het Kaartscherm ziet.  Als het cursorpictogram wijzigt van een zandloper in
een pijl, is de Meridian positievaststellingen aan het berekenen.  Als het

pictogram wijzigt in een pijl, houdt u de toets [GOTO] ingedrukt tot het

Positiescherm wordt weergegeven.  Wijzig de waypointnaam in “Thuis” en
sla het waypoint op.  We zullen dit waypoint gebruiken in de volgende

bespreking over GOTO-routes.
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Een GOTO-route is gewoon een route met een beginpunt (uw huidige
positie) en één enkel bestemmingspunt (een waypoint dat u selecteert).

Om een GOTO-route te creëren is enkel vereist dat u het

bestemmingswaypoint in het geheugen hebt opgeslagen.  Dit waypoint kan
er één zijn dat u eerder hebt opgeslagen (dat is opgeslagen in uw

Gebruikerswaypointlijst) of één van de oriëntatiepunten die zijn

meegeleverd in de ingebouwde database van de Meridian.

In het vorige deel, hebt u een waypoint gemaakt met de naam “Thuis”.

Veronderstel nu dat u ergens anders gegaan bent en dat u wilt dat de

Meridian u terug gidst.  U hoeft dan enkel een GOTO-route te creëren en
de Meridian doet de rest.

De toepassingen voor een GOTO-route zijn ontelbaar.  U zou de positie
van uw kampeerplaats kunnen markeren en steeds uw weg terugvinden.  Of

u zou de locatie kunnen markeren van een goede plaats om te vissen die u

ontdekt hebt en volgend seizoen naar dezelfde plaats kunnen terugkeren.  U
zou zelfs de locatie van uw auto in een grote parking kunnen markeren en u

geen zorgen meer hoeven te maken over het eindeloze rondzwerven om uw

auto te vinden.

Stap 1:  Toegang krijgen tot GOTO.

Druk op GOTO.  Het eerste wat moet worden
gedaan is het selecteren van het
bestemmingswaypoint.  Dit doet men door toegang
te krijgen tot de waypointdatabase.   Het eerste
scherm wordt gebruikt om de categorie van de
database te selecteren waarin het waypoint zich
bevindt en hoe het zal gevonden worden, alfabetisch
of dicht bij uw positie, een stad of andere
waypoints.

Stap 2:  Een categorie van Waypoints selecteren.

Gebruik de pijlen Omhoog/Omlaag om de markering door de lijst
van waypointcategorieën te verplaatsen.  De eerste categorie in de
lijst is “Gebruiker” en dit zijn alle waypoints die u in uw Meridian-
ontvanger hebt ingevoerd.  De volgende categorieën zijn deze die

GOTO-routes gebruiken

GOTO-routes maken
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waypoints bevatten die vooraf in uw Meridian geladen werden en
opgeslagen werden in het permanent geheugen.  Als u de Meridian
Marine bezit, zult u opmerken dat uw lijst aanzienlijk langer is dan
deze die hier getoond wordt omdat vooraf bijkomende marine
waypoints in uw Meridian geladen werden. (Selecteer voor dit
voorbeeld de categorie “Gebruiker”).

Stap 3:  Vinden Door selecteren.

Er zijn twee opties van “Vinden Door”: Alfabetisch en Dichtbij.
Door Alfabetisch te selecteren worden alle waypoints in de categorie
die u selecteert alfabetisch weergegeven.  Dichtbij geeft een lijst van
20 waypoints weer, dicht bij uw positie of dicht bij het waypoint dat
u selecteert in volgorde van hun afstand.  Dit kan gebruikt worden
om de waypoints weer te geven die het dichtst bij uw huidige positie
zijn of om luchthavens weer te geven die het dichtst bij een stad zijn
die u selecteert.  Voor het doel van deze basiswerking, wordt enkel
Alfabetisch gebruikt.  Raadpleeg het hoofdstuk Naslag in de
Gebruikershandleiding voor meer details over Dichtbij.

Gebruik de pijl Links/Rechts tot “Alfabetisch” weergegeven wordt in
het veld Vinden Door.

Stap 4:  Een GOTO-bestemmingswaypoint selecteren uit de categorie
Gebruiker.

Als “Gebruiker” gemarkeerd is en “Alfabetisch” in
het veld “Vinden Door” staat, drukt u op [EN-
TER].  Een lijst van alle waypoints die u ingevoerd
hebt, wordt weergegeven.  Gebruik de pijlen
Omhoog/Omlaag om de gewenste meeteenheid te
markeren en druk op [ENTER].

U keert terug naar het laatste navigatiescherm dat u
hebt bekeken met enkele opmerkelijke wijzigingen.
Als u een Kaartscherm bekijkt, zult u een dikke lijn opmerken die de
grafische voorstelling is van de GOTO die u zojuist gecreëerd hebt.
Andere navigatieschermen hebben hun kopbalk gewijzigd om aan te
duiden dat u naar een bestemming aan het navigeren bent.  Druk op
de toets NAV tot u het Kompasscherm ziet.  De kopbalk geeft nu
weer “Naar: Thuis”.  Alle navigatie-informatie die nu weergegeven
wordt, dient om u de nodige details te bezorgen om u naar uw
bestemming te krijgen, in dit geval “Thuis”

Alternatieve stap 4:  GOTO Bestemmingswaypoint selecteren uit
Andere Categorieën.

Zoals reeds eerder vermeld, kan een GOTO elk waypoint zijn in het
geheugen, ofwel deze die u gecreëerd hebt of deze die in de Meridian
geladen werden.  Als u andere waypoints selecteert dan “Gebruiker”,
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krijgt u eerst een toetsenborddisplay te zien.  De reden hiervoor is
dat er duizenden waypoints in de lijst kunnen zitten en het
gebruikelijke “bladeren” door de lijst kan heel wat tijd in beslag
nemen.  Door het toetsenbord te gebruiken, kunt u de tijd inkorten
door naar een specifiek punt in de lijst te gaan.

(Als u op de toetsen gedrukt hebt terwijl u dit leest, bekijkt u
waarschijnlijk momenteel één van de navigatieschermen. In dat geval
moet u op [GOTO] drukken om de tekst te kunnen blijven volgen.
Het eerste wat u zult opmerken is een bericht met de vraag of u de
actieve GOTO wilt wissen.  Als “Ja” gemarkeerd is, drukt u op
[ENTER] om verder te gaan).

Als “Steden” gemarkeerd is en “Alfabetisch” in het
veld Vinden Door staat, drukt u op [ENTER].  Dit
is een lichte variatie van het toetsenbord dat u reeds
gebruikt heeft.  Deze keer werden de toetsen “shift”
en “back” vervangen door “<-“ (verplaats cursor
links) en “->” (verplaats cursor rechts).  U wilt hier
de naam van de gewenste stad intypen.

Stel dat u bijvoorbeeld naar Den Haag wilt.
Gebruik het toetsenbord om de letter D te markeren en druk op
[ENTER].  De naam verandert in de eerste stad in het geheugen van
de Meridian die begint met de letter D en de cursor gaat naar de
volgende letter in de naam van de stad. (U kunt de cursor
terugzetten als u een fout hebt gemaakt door de knop <- op het
toetsenbord te markeren en te drukken op [ENTER].)

Aangezien u zoekt naar Den Haag, markeert u de letter E en drukt u
op [ENTER]. Markeer vervolgens de letter N en druk op [ENTER].

Als u de spatiebalk markeert en drukt op [ENTER], wordt een spatie
toegevoegd. (U kunt ook de knop -> gebruiken om de cursor naar
rechts te verplaatsen als u de letter wilt overslaan die de cursor
aangeeft.)

U hoeft niet de hele naam te spellen. Het is de bedoeling dat u in de
buurt van de naam komt, zodat u niet zo ver hoeft te schuiven
tijdens de volgende stap. Meestal zijn de eerste vijf letters van de
naam genoeg. Wanneer u de gewenste letters hebt ingevoerd,
markeert u de knop OK en drukt u op [ENTER].

Tip:  Er is een verborgen snelkoppeling die het markeren van
“OK” en het drukken op [ENTER] vervangt.  Als u tevreden
bent dat u de zoektocht beperkt hebt en naar de lijst wilt gaan,
drukt u op de toets [IN.]

De lijst met alle waypoints voor de categorie die u hebt geselecteerd,
in dit geval steden, wordt weergegeven. Het waypoint dat eerder is



Magellan Meridian GPS-ontvanger 19

geselecteerd, bevindt zich boven aan de lijst. Gebruik de pijlen
OMHOOG/OMLAAG om het gewenste waypoint te selecteren en
druk op [ENTER].

In dit voorbeeld markeert u Den Haag en drukt u op [ENTER]. Het
kaartscherm wordt weergegeven en alle gegevens die nodig zijn om
de bestemming te bereiken, worden berekend.

Navigeren op een GOTO-route

De Meridian biedt u de hulpmiddelen die u nodig hebt om op de plaats

van bestemming te komen. U hebt de keuze uit drie schermen die u kunt

aanpassen. In deze schermen wordt de benodigde informatie weergegeven
op de manier die u het prettigst vindt. Voor bergwandelaars is het

kompasscherm perfect terwijl zeilers wellicht de voorkeur geven aan het

grote gegevensscherm of kaartscherm. Voor u bevat het kaartscherm
mogelijk alle informatie die u nodig hebt.

Druk op [NAV] totdat het gewenste navigatiescherm wordt
weergegeven.

Als u het kaartscherm selecteert, ziet u de aanduiding van uw positie in het

midden van het scherm en een lijn op de kaart die de GOTO-route
voorstelt.

Deze route is hemelsbreed. Dit wordt ook wel LOS (line of

sight) genoemd. De Meridian berekent de route niet met
behulp van straten en snelwegen waarbij alle afslagen worden

aangegeven. U zult al snel merken dat u de wegen en snelwegen

kunt gebruiken die worden weergegeven in het kaartscherm. U
kunt deze vergelijken met de weergegeven route en zo uw

bestemming snel en eenvoudig bereiken.

GOTO-routes worden NIET in het geheugen opgeslagen

als de Meridian wordt uitgezet. Als u reist op een GOTO-

route en de Meridian moet uitzetten, moet u de GOTO-
route opnieuw opzetten. Routes worden echter wel in het

geheugen opgeslagen. Als u een GOTO-route moet maken,

maar verwacht dat u de Meridian moet uitzetten voordat u
op de plaats van bestemming bent, kunt u overwegen om een route te

maken die uit één etappe bestaat via het menu Route.
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De Meridian aanzetten — U voorziet de Meridian van voeding en het
laatst bekeken navigatiescherm wordt weergegeven. Tijdens het opstarten
ziet u op het eerste scherm de versie van de software en de
kaartendatabase die momenteel zijn geladen in de Meridian. Het tweede
scherm bevat een waarschuwing die u moet lezen. Nadat u de
waarschuwing hebt gelezen, drukt u op ENTER om door te gaan. (Als u
niet op ENTER drukt, wordt de Meridian na 10 seconden
uitgeschakeld.)

PWR ENTER

U hebt 10 seconden de tijd
om op ENTER te drukken
en de waarschuwing te
accepteren.  Als u niet
binnen 10 seconden op
ENTER drukt, wordt de
Meridian uitgeschakeld.

De Meridian uitzetten — U schakelt de Meridian uit.

Als u binnen vijf seconden nogmaals op [PWR] drukt, wordt de
Meridian onmiddellijk uitgeschakeld.

Alternatief In/Uitschakelen — Als u de Meridian in uw zak of in een
andere plaats hebt waar de knop [PWR] per ongeluk ingedrukt kan

worden, wilt u het toestel mogelijk in de Alternatieve In/

Uitschakelmodus plaatsen.

De Meridian Inschakelen (Alternatief ) – U moet de knop [PWR]

ingedrukt houden tot het eerste opstartscherm wordt weergegeven.

Nadat het scherm weergegeven wordt, werkt de Meridian normaal.

De Meridian uitschakelen (Alternatief ) – Druk op [PWR] om de

Meridian uit te schakelen.  De aftelsequentie begint en u moet op
[ENTER] drukken voor de sequentie eindigt.  Als u niet op [ENTER]

drukt voor de sequentie eindigt, keert de Meridian terug naar het laatst

weergegeven scherm.

Naslag
Voeding/Displaylampje/Contrast

Druk binnen vijf seconden

op de toets ESC als u de

bewerking wilt annuleren.

PWR
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Alternatief In-/Uitschakelen kiezen

Knopvolgorde

1 keer drukkenLampje aan (zwak)

2 keer drukkenLampje aan (sterk)

3 keer drukkenLampje uit

Houd deze knop 2

seconden ingedrukt

PWR

Het displaylampje gebruiken — Het displaylampje verlicht de display
zodat u dit gemakkelijker kunt lezen in het donker. Gebruik het lampje
alleen als het echt nodig is, aangezien het veel stroom verbruikt waardoor
de batterijen sneller leeg raken. Een automatische timer schakelt het
lampje uit als u gedurende een bepaalde tijd niet op een knop hebt
gedrukt. (Zie het hoofdstuk De Meridian instellen voor informatie over
het wijzigen van de instellingen voor de automatische timer).

Het contrast van de display bijstellen — U kunt het contrast van de

display instellen zodat dit beter leesbaar is in lichte omgevingen.

Druk in een
willekeurig
scherm op

���� Markeer

��������

Stel het
contrastniveau bij

����� �����

���� Markeer

�����

Markeer

����� 	�


����� �����

�����

Druk in een
willekeurig
scherm op

Gebruik de 
pijlen O/O om

"No Protection" of
"On/Off protected" te

selecteren
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Navigatieschermen

NAV

Navigation Screen Sequence

���

���

Kaartscherm

Kompasscherm

Groot gegevensscherm

Positiescherm

Wegscherm

Gegevensscherm

Snelheidsmeterscherm

Satellietstatusscherm

Navigatieschermen selecteren — De knop NAV is een van de manieren

om de navigatieschermen te openen. (Opmerking: de weergegeven

volgorde geldt wanneer alle acht de navigatieschermen zijn ingeschakeld.
Schermen die u hebt uitgeschakeld in Setup worden niet weergegeven.)

Teruggaan naar het laatst bekeken navigatiescherm — Als u drukt op de

knop NAV gaat u terug naar het laatste navigatiescherm dat u hebt

bekeken.

(Opmerking: Als u op [NAV] drukt in een scherm waarin u gegevens
invoert, worden de gegevens niet opgeslagen.)

Kaartscherm

Het kaartscherm is het zenuwcentrum van de Meridian. Het kaartscherm

beschikt over twee modi: Positie en Cursor.

In positiemodus wordt uw huidige positie aangegeven met een pijlcursor in het
midden van de kaart die wijst in de richting die u opgaat. Onder in het scherm

worden twee gegevensvelden weergegeven die u kunt aanpassen. Als u een groter

stuk van de kaart wilt zien, kunt u deze gegevensvelden ook uitschakelen. Na deze
korte beschrijving van het kaartscherm leest u hoe u dit scherm kunt aanpassen.

In de cursormodus hebt u de beschikking over een cursor die u over de kaart

kunt verplaatsen. Onder in het scherm ziet u informatie over de positie van de

cursor in relatie tot uw huidige positie. U ziet ook interessante punten waar de
cursor op staat.

U kunt de cursormodus activeren door op een willekeurige pijltoets te drukken.

U ziet een kruisje dat u met de pijltoetsen kunt verplaatsen.

Als u terug wilt naar de positiemodus, drukt u op [ESC]. De cursor verdwijnt en de
aanduiding van de huidige positie wordt weergegeven op het midden van de kaart.
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Schaal van de

kaart

Huidige positie

Aanduiding van de huidige

positie

Het pictogram voor de huidige

positie geeft uw huidige positie op

de kaart aan. Als u zich

verplaatst, wijst de pijl in de

richting waarin u beweegt.

Als de Meridian geen posities

berekent, wordt dit pictogram

vervangen door een zandlopertje.

Schaal van de kaart

Dit is de schaal van de kaart. Het

getal staat voor ongeveer 1/4 van

de breedte van het scherm. U

kunt de schaal wijzigen met de

knoppen IN en OUT.

Weggeschiedenis

De onderbroken lijn op de kaart

geeft aan waar u bent geweest

sinds u voor het laatst de

weggeschiedenis hebt gewist

(zie Geheugen wissen in het

hoofdstuk Naslag).

Gegevensvelden

Deze velden bevatten

navigatiegegevens die u kunt

bekijken in het kaartscherm. U

hebt de keuze uit dertien

verschillende soorten gegevens

voor weergave in deze velden.

U kunt beide gegevensvelden in-

of uitschakelen zodat u meer van

de kaart kunt zien.

Beide functies van de

gegevensvelden (aanpassen en

in-/uitschakelen) zijn toegankelijk

via de knop MENU.

Gegevens-

velden

Positiemodus

Weggeschiedenis
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Cursor-

informatie-

vak

Schaal van de

kaart

Cursor

Cursorpictogram

De cursor geeft de locatie aan die

u hebt geselecteerd met de

pijltoetsen.

Schaal van de kaart

Dit is de schaal van de kaart. Het

getal staat voor ongeveer 1/4 van

de breedte van het scherm. U

kunt de schaal wijzigen met de

knoppen IN en OUT.

Naam van het waypoint

Wanneer de cursor op een

kaartobject staat, wordt de naam

van het kaartobject

weergegeven. Anders ziet u het

woord “cursor”. De gegevens in

het informatievak zijn de richting

en de afstand van uw huidige

positie tot de cursor.

Naam van het

waypoint

Cursormodus
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Kaartdetail instellen— U kunt het detail van de kaart instellen op

hoogste, hoog, middelmatig, laag of laagste. Hiermee wijzigt u het
zoomniveau waarop verschillende kaartobjecten (steden, snelwegen,

labels en dergelijke) worden weergegeven. Als u een zoomniveau hebt

ingesteld en het beeld te vol is, stelt u het kaartdetail in op een lager
niveau; omgekeerd stelt u het in op een hoger niveau als u meer details

wilt zien. De standaardinstelling is Middelmatig.

����

���

Markeer

����������

Gebruik de
pijltoetsen om het

veld Detail te
markeren

Selecteer het
gewenste detail

voor de kaart

����� �����

�����

Druk in het
kaartscherm

op
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De kaartweergave aanpassen — U kunt het kaartscherm aanpassen

aan uw eigen wensen en behoeften. U kunt bepalen wat op de kaart
wordt weergegeven en welke aanvullende gegevens onder in het scherm

worden weergegeven. U kunt twee elementen aanpassen: wat er op de

kaart wordt weergegeven en of, en zo ja welke, gegevensvelden onder in
het scherm worden weergegeven.

Kaartitems selecteren

Weergave van waypoints in-/uitschakelen — U kunt waypoints wel of
niet weergeven in het kaartscherm. De standaardinstelling is Aan.

���� Markeer

����������

�����

�����

Druk in het
kaartscherm

op

Gebruik de 
pijlen L/R om de

tab Weergave
te selecteren

Gebruik de 
pijlen O/O om
Waypoints te
selecteren

Track lijnen in-/uitschakelen — Terwijl u zich verplaatst, wordt de

afgelegde weg normaal gesproken weergegeven in het kaartscherm als
een onderbroken lijn. Met deze functie kunt u de weergave van deze

lijnen in- en uitschakelen. De standaardinstelling is Aan.

���� Markeer

����������

�����

�����

Druk in het
kaartscherm

op

Gebruik de 
pijlen L/R om de

tab Weergave
te selecteren

Gebruik de 
pijlen O/O om
Track lijnen te

selecteren

Topografische lijnen in-/uitschakelen — [Alleen beschikbaar als er
een kaart is geladen vanaf een Magellan MapSend Topo-cd-rom voor
de Verenigde Staten] Met deze functie kunt u alle topografische lijnen

en informatie weergeven en verbergen. De standaardinstelling is Aan.

���� Markeer

����������

�����

�����

Druk in het
kaartscherm

op

Gebruik de 
pijlen L/R om de

tab Weergave
te selecteren

Gebruik de 
pijlen O/O om
Topo lijnen te

selecteren
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Weergave van POI’s in-/uitschakelen — [Alleen beschikbaar als er
een kaart is geladen vanaf een Magellan MapSend Topo-cd-rom voor
de Verenigde Staten] Met deze functie kunt u bepalen of, en zo ja

welke, POI’s worden weergegeven die hebt geladen vanaf een MapSend-
product. De standaardinstelling is Aan.

���� Markeer

����������

�����

�����

Druk in het
kaartscherm

op

Gebruik de 
pijlen L/R om de

tab Weergave
te selecteren

Gebruik de 
pijlen O/O om

POI te
selecteren

Alle kaartitems in-/uitschakelen — Als u kaartgegevens hebt geladen

vanaf een MapSend-product, ziet u dat de lijst met POI’s enorm lang
kan zijn. U kunt alle kaartitems tegelijk in- en uitschakelen. Zo kunt u

de weergave gemakkelijk aanpassen.

U schakelt alle kaartitems als volgt uit:

���� Markeer

����������

�����

�����

Druk in het
kaartscherm

op

Gebruik de 
pijlen L/R om de

tab Weergave
te selecteren

Gebruik de 
pijlen O/O om
Alles wissen te

selecteren

Nadat u alle kaartitems hebt uitgeschakeld, kunt u teruggaan en alleen
die POI’s selecteren die u wilt bekijken. Met deze functie worden ook
waypoints, track lijnen en topografische lijnen uitgeschakeld. Schakel
deze weer in als u deze wilt zien.

Omgekeerd kunt u ook alle kaartitems tegelijk inschakelen. Hiertoe
volgt u dezelfde stappen, maar selecteert u Markeer alles in plaats van
Wis alles.

Kaartgegevensvelden instellen — De volgende opties zijn ALLEEN
beschikbaar in de positiemodus van het kaartscherm. Als de
cursormodus actief is, drukt u op de toets ESC waarmee u de
positiemodus activeert. U ziet de pijl die uw huidige positie aangeeft.
(Als u niet zeker weet welke modus actief is, kunt u dit eenvoudig
bepalen aan de hand van de weergegeven cursor. Als u een pijl ziet, is de
positiemodus actief; als u een kruisje ziet, is de cursormodus actief. Als u
naar een ander navigatiescherm gaat wanneer u drukt op de toets ESC,
was de positiemodus actief en drukt u op NAV om weer terug te gaan
naar het kaartscherm.
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Gegevensvelden in-/uitschakelen — Met deze optie kunt u de twee
informatievelden die worden weergegeven in het kaartscherm in- en
uitschakelen. Als u deze velden uitschakelt, is een groter gedeelte van de
kaart zichtbaar. De standaardinstelling is Aan.

���� Markeer

of

Druk in het
kaartscherm

op ����������������� 	��

����������������� ���

�����

Als de kaartinfo is uitgeschakeld en het kaartscherm in cursormodus
wordt weergegeven, ziet u de peiling (BRG) en de afstand tot de cursor
(DST) in de linkerbenedenhoek van de kaart in plaats van de schaal.
(Opmerking: Als u topografische informatie hebt geladen vanaf de
Magellan MapSend Topo-cd-rom voor de Verenigde Staten, wordt de
elevatie van de locatie van de cursor weergegeven in plaats van de
richting en afstand.) Als de cursor op een kaartobject staat, wordt de
naam van het object weergegeven.

Gegevensvelden selecteren — Met deze functie kunt u selecteren welke
gegevensvelden worden weergegeven. U kunt kiezen uit aangepaste
velden, straatinformatie of topografische informatie die geladen is, of u
kunt Horizontaal profiel of Terreinproject selecteren. Als u Horizontaal
profiel of Terreinproject selecteert en er geen topografische informatie is
geladen, ziet u een waarschuwing.

���� Markeer

���������

����� �����Druk in het
kaartscherm

op

Gebruik de 
pijlen O/O om de

gewenste informatie
te selecteren

Twee gegevensvelden — Met deze optie worden twee vakken onder
aan de kaart weergegeven waarin gegevens worden weergegeven die u
uitkiest. Deze gegevensvelden worden standaard weergegeven op de
Meridian.

Gegevensvelden wijzigen — U hebt de keuze uit dertien
verschillende gegevensopties voor weergave in de gegevensvelden:
peiling, afstand, snelheid, richting, VMG (goedgemaakte snelheid),
CTS (stuurkoers), ETA (geschatte aankomsttijd), ETE (geschatte
reistijd), XTE (koersafwijking), afslag, elevatie, tijd en datum.
Opmerking: Als u ervoor hebt gekozen om kaartinfo te verbergen, is
deze optie niet beschikbaar in het menu. U kunt de twee
gegevensvelden in het kaartscherm alleen aanpassen als deze worden
weergegeven. Druk op [ESC] wanneer u klaar bent met aanpassen.
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Twee Gegevensvelden

Deze optie geeft twee velden weer onder aan het display.

Deze velden zijn aanpasbaar en kunnen ingesteld
worden op één van 13 verschillende gegevensopties.

Straatinfo

Deze optie geeft een informatieblok weer onder aan het

display met de naam van de straat waar uw huidige
positie of cursor is.  Indien in de cursormodus, worden

de plaats en afstand van uw huidige positie weergegeven.

Horizontaal Profiel

(Enkel beschikbaar als de MapSend Topografische
gegevens in de Meridian geladen zijn).  Dit toont een

informatievak dat de horizon voor u grafisch weergeeft.

De weergegeven horizon is aan het punt op het display
weergegeven loodrecht op uw weg.  Als deze optie

automatisch geselecteerd wordt, wordt de

displayoriëntatie ingesteld op weg omhoog en werkt dit enkel in de
Positiemodus.   Als deze modus gewijzigd wordt in Cursormodus,

wordt het horizonprofiel vervangen door cursorgegevens.

Terreinprojectie

(Enkel beschikbaar als de MapSend Topografische

gegevens in de Meridian geladen zijn).  Dit toont een
informatievak dat het terrein voor u grafisch weergeeft.

Het weergegeven terrein is ongeveer van uw huidige

positie tot de rand van het display.  Als deze optie
automatisch geselecteerd wordt, wordt de

displayoriëntatie ingesteld op weg omhoog en werkt enkel

in de Positiemodus.   Als deze modus gewijzigd wordt in
Cursormodus, wordt het horizonprofiel vervangen door

cursorgegevens.

Zie tekst voor bijkomende informatie over deze schermen.
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 Beschikbare gegevensopties

Peiling Dit is de richting naar uw bestemming vanaf uw huidige positie, in graden
vanuit het noorden.

Afstand Dit is de afstand tot uw bestemming, gemeten in de navigatie-eenheid die u
hebt geselecteerd in Setup.

Snelheid  Dit is de snelheid waarmee u zich verplaatst. De maateenheid selecteert u in
Setup - Navigatie-eenheden.

Richting  Dit is de richting waarin u zich verplaatst, gemeten in graden. Wanneer de
richting en peiling gelijk zijn, beweegt u zich in een rechte lijn naar de
bestemming.

VMG Goedgemaakte snelheid. Dit is de snelheid waarmee u dichter bij de
bestemming komt. Als de richting en de peiling gelijk zijn, is de VMG gelijk aan
de snelheid, aangezien de volledige snelheid waarmee u zich verplaatst in de
richting van de bestemming is. Als u echter van de koers af raakt, is de VMG
kleiner dan de snelheid waarmee u zich verplaatst.

CTS Stuurkoers. Dit is de hoek die u moet maken om terug op koers te komen.

ETA Geschatte aankomsttijd. Dit is de lokale tijd waarop u aankomt op de plaats van
bestemming gebaseerd op de snelheid waarmee u zich in de richting van de
bestemming verplaatst. (Zie VMG)

ETE Geschatte reistijd. Dit is de tijd die het duurt voordat u op de plaats van
bestemming bent, op basis van de huidige snelheid in de richting van de
bestemming.

XTE Koersafwijking. XTE is de loodrechte afstand van de huidige positie tot de
koerslijn waarop u zich zou moeten bevinden om bij uw bestemming te komen.

Afslag  Dit is de richting die u moet inslaan om de kortste weg af te leggen tussen uw
huidige positie en de bestemming.

Elevatie  Dit is de hoogte boven zeeniveau waarop u zich bevindt.

Tijd Lokale tijd.

Datum Huidige datum.
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Straatinformatie —  In deze modus wordt de naam van de straat

weergegeven die in de buurt in van uw huidige positie is.

Horizontaal profiel — In deze modus ziet u onder in het kaartscherm een
grafische weergave van de horizon op een vaste afstand van de huidige

positie. Deze vaste afstand is gelijk aan de schaal

van de kaart die u hebt geselecteerd. Wanneer u in-
of uitzoomt, verandert de weergegeven horizon. In

de modus Horizontaal profiel ziet u ook een lijn

van uw huidige positie naar een kortere loodlijn.
Het snijpunt van deze twee lijnen geeft de locatie

op de kaart aan waar de horizon wordt berekend.
(Voor deze functie is het nodig dat kaartgegevens

zijn geladen vanaf de Magellan MapSend Topo-cd-

rom voor de Verenigde Staten en dat de huidige positie en de
geprojecteerde horizon binnen het gebied vallen dat u hebt geladen.)

Merk op dat wanneer u Horizontaal profiel selecteert, de oriëntatie van

de kaart wijzigt in Weg up. Dit moet u mogelijk wijzigen wanneer u het
horizontale profiel hebt bekeken en teruggaat naar een andere modus.

Als u de oriëntatie wijzigt in een andere optie dan Weg up terwijl u het

horizontale profiel bekijkt, worden de twee standaardgegevensvelden
weergegeven. Wanneer u de oriëntatie weer terugverandert in Weg up,

gaat u terug naar het horizontale profiel.

Het horizontale profiel kan alleen worden weergegeven als het
zoomniveau is ingesteld op een schaal van 1,4 km of kleiner. Als het

zoomniveau groter is dan 1,4 km, worden de twee

standaardgegevensvelden weergegeven. Het horizontale profiel wordt
weergegeven als u inzoomt tot 1,4 km of minder.

���� Markeer

���� ��� ��	


Markeer

����������������

�����

�����

�����Druk in het
kaartscherm

op

Gebruik de pijlen om 
de naam van het

gegevensveld te markeren
dat u wilt wihzigen

����� ���Gebruik de pijlen 
om een nieuw type

gegevens te selecteren



32 Magellan Meridian GPS-ontvanger

Terreinprojectie —  Met deze functie kunt u het terrein dat voor u ligt

grafisch weergeven. Dit wordt berekend vanaf de huidige positie en
strekt zich uit in een rechte lijn tot de bovenkant van het scherm. U hebt

zo direct een overzicht van de contouren van het terrein dat voor u ligt.

De huidige positie en elevatie worden weergegeven aan de linkerkant van
het scherm. De maximumelevatie van het terrein voor u ziet u boven de

grafiek naast de schaal van de kaart. (Voor deze functie is het nodig dat

kaartgegevens zijn geladen vanaf de Magellan MapSend Topo-cd-rom
voor de Verenigde Staten en dat de huidige positie en de geprojecteerde

horizon binnen het gebied vallen dat u hebt geladen.)

Net als voor het horizontale profiel kan alleen een projectie van het
terrein worden weergegeven als het zoomniveau is ingesteld op een schaal

van 1,4 km of kleiner. Als het zoomniveau groter is dan 1,4 km, worden

de twee standaardgegevensvelden weergegeven. De terreinprojectie wordt
weergegeven als u inzoomt tot 1,4 km of minder.

Merk op dat wanneer u Terreinprojectie selecteert, de oriëntatie van de
kaart wijzigt in Weg up. Dit moet u mogelijk wijzigen wanneer u de

terreinprojectie hebt bekeken en teruggaat naar een andere modus. Als u

de oriëntatie wijzigt in een andere optie dan Weg up terwijl u de
terreinprojectie bekijkt, worden de twee standaardgegevensvelden

weergegeven. Wanneer u de oriëntatie weer terugverandert in Weg up,

gaat u terug naar de projectie van het terrein.

Oriëntatie van de kaart wijzigen — U kunt de oriëntatie van de kaart op

het scherm wijzigen in Noord up, Koers up of Weg up. De

standaardinstelling is Noord up.

���� Markeer

����������

����� �����Druk in het
kaartscherm

op

Gebruik de 
pijlen om het veld

Oriëntatie te
markeren

����� ���Gebruik de pijlen 
om de gewenste 
richting voor de 

kaart te selecteren
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Noord up Het noorden bevindt zich boven aan het scherm.

Koers up De richting van de actieve etappe van de actieve route

bevindt zich boven aan het scherm. Als er geen route actief

is, wordt de oriëntatie Noord up gebruikt totdat een route
wordt geactiveerd.

Weg up De richting waarin u reist, bevindt zich boven aan het scherm.

Primair gebruik selecteren — De Meridian kan worden ingesteld op gebruik
voor op het land (Land) of op zee (Marine). Bij gebruik op het land, de
standaardinstelling, wordt land op de kaart weergegeven met witte gebieden en
water met donkergrijs. Als u navigeert op zee, wilt u deze weergave wellicht
wijzigen, zodat het water wit wordt weergegeven en het land donkergrijs. Met
deze kleuren is de informatie over het water beter leesbaar.

���� Markeer

����������

����� �����Druk in het
kaartscherm

op

Gebruik de 
pijlen om het veld

Primair gebruik
 te markeren

����� ���Gebruik de pijlen 
om Land of Marine

te selecteren

Wegmodus selecteren — De wegmodus bepaalt hoe vaak wegpunten
worden opgeslagen in de Meridian. Als u de modus instelt op Uit,
worden geen nieuwe wegpunten opgeslagen. In de modus Auto of Auto
Detailed maakt de Meridian gebruik van een methode voor het opslaan
van wegpunten die optimaal gebruikmaakt van het geheugen. Met de
optie Auto ziet u meer punten op en bij afslagen en minder punten op
rechte stukken van de kaart. U hebt ook de mogelijkheid vaste
intervallen in te stellen voor de opslag van wegpunten.

���� Markeer

����������

����� �����Druk in het
kaartscherm

op

Gebruik de 
pijlen om het veld

Weg Modus
 te markeren

����� ���Gebruik de pijlen 
om de gewenste

 modus te selecteren

Als u de wegmodus instelt op Uit, legt u grote beperkingen op en wordt
het moeilijk voor de Meridian een weg terug te maken. Dezelfde
tijdelijke waypoints die worden gebruikt om de afgelegde weg weer te
geven, worden gebruikt om de weg terug te berekenen. U wordt daarom
aangeraden om de wegmodus Auto te gebruiken indien enigszins
mogelijk.
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Auto of Auto Detailed. Twee opties voor de wegmodus zijn Auto, de
standaardinstelling, en Auto Detailed. Eigenlijk hebben beide opties
hetzelfde resultaat. Terwijl u in een rechte lijn reist, worden slechts
enkele wegpunten vastgelegd, maar wanneer u afslaat, worden meer
wegpunten opgeslagen. Zo wordt een goede weergave van de afgelegde
weg vastgelegd met zo min mogelijk wegpunten. Auto Detailed werkt
op dezelfde manier als Auto, maar in deze modus worden meer
wegpunten opgeslagen. Dit geeft een gedetailleerder pad dan met de
modus Auto, maar toch wordt optimaal gebruik gemaakt van het
geheugen.

Hierna volgt een overdreven vereenvoudigd diagram van de drie

wegopties  In de meeste gevallen, zou Auto aan al uw vereisten moeten
voldoen, maar als u meer details wilt over afslagen en het geheugen niet

wilt belasten met buitensporige wegpunten, selecteert u Auto

Gedetailleerd (Auto detailed).

Track Mode -
Fixed Rate

Track Mode -
Auto

Track Mode -
Auto Detailed

Kompasscherm
Het Kompasscherm is het tweede scherm in de lijst navigatieschermen van uw
Meridian.  De twee gegevensvelden boven aan het display kunnen aangepast
worden om verschillende navigatiegevenstypes weer te geven.

Gebruikers van de Meridian Platinum moeten de Supplementaire Handleiding
van de Meridian Platinum raadplegen voor meer informatie over het
kompasscherm en het gebruik van het elektronisch kompass van de Meridian
Platinum.

Gegevensvelden aanpassen — U hebt de keuze uit dertien verschillende

gegevensopties voor weergave in de twee velden: peiling, afstand,

snelheid, richting, VMG (goedgemaakte snelheid), CTS (stuurkoers),
ETA (geschatte aankomsttijd), ETE (geschatte reistijd), XTE

(koersafwijking), afslag, elevatie, tijd en datum. (Zie de uitleg over de

gegevenstypen in het gedeelte over het kaartscherm.)



Magellan Meridian GPS-ontvanger 35

Kompas

Gegevensvelden

Naam van de

bestemming

Naam van de bestemming

Wanneer u navigeert op een

GOTO-route of route die uit meer

etappes bestaat, wordt de naam

van de bestemming hier

weergegeven. Bij routes die uit

meer etappes bestaan, wordt hier

de naam weergegeven van de

bestemming van de etappe van

de route die u momenteel aflegt.

Gegevensvelden

Velden met gegevens die u kunt

aanpassen. U kunt kiezen uit

dertien verschillende soorten

gegevens. U past de gegevens

aan via de knop MENU. Voor de

berekening van bepaalde

gegevens is het nodig dat u in

beweging bent. Ongeldige

gegevens worden aangegeven

met streepjes.

Kompas/Richtingaanwijzer

Met behulp van het kompas en

de richtingaanwijzer kunt u op

een vertrouwde manier

informatie over de richting

aflezen. Deze gegevens zijn

alleen geldig als u in beweging

bent.

Bestemmingsaanduiding

Wanneer u reist op een route,

wordt een pictogram

weergegeven dat de

bestemming van de etappe of

de GOTO-route aangeeft buiten

het kompas. Hieraan kunt u zien

welke richting u moet

aanhouden om bij de

bestemming te komen. Wanneer

u op koers bent en recht op de

bestemming afgaat, bevindt het

bestemmingspictogram zich in

het verlengde van de

richtingaanwijzer.

Richtingaanwijzer

Aanduiding van de

bestemming
Positie van de

zon en maan

���� Markeer

���������

����� �����Druk in het
kompasscherm

op

Gebruik de pijlen om 
de naam van het

gegevensveld te markeren
dat u wilt wihzigen

����� ���Gebruik de pijlen 
om een nieuw type

gegevens te selecteren
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Naam van de bestemming

Wanneer u navigeert op een

GOTO-route of route die uit meer

etappes bestaat, wordt de naam

van de bestemming hier

weergegeven. Bij routes die uit

meer etappes bestaan, wordt hier

de naam weergegeven van de

bestemming van de etappe van de

route die u momenteel aflegt.

Gegevensvelden

Velden met gegevens die u kunt

aanpassen. U kunt kiezen uit

dertien verschillende soorten

gegevens. U past de gegevens

aan via de knop MENU. Voor de

berekening van bepaalde

gegevens is het nodig dat u in

beweging bent. Ongeldige

gegevens worden aangegeven

met streepjes.

GegevensveldenNaam van de

bestemming

Groot gegevensscherm

Gegevensvelden aanpassen — U hebt de keuze uit dertien verschillende
gegevensopties voor weergave in de vier velden: peiling, afstand,

snelheid, richting, VMG (goedgemaakte snelheid), CTS (stuurkoers),

ETA (geschatte aankomsttijd), ETE (geschatte reistijd), XTE
(koersafwijking), afslag, elevatie, tijd en datum. (Zie de uitleg over de

gegevenstypen in het gedeelte over het kaartscherm.)

���� Markeer

���������

����� �����Druk in het grote
gegevensscherm

op

Gebruik de pijlen om 
de naam van het

gegevensveld te markeren
dat u wilt wihzigen

����� ���Gebruik de pijlen 
om een nieuw type

gegevens te selecteren
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Positiescherm

Het positiescherm 1 en 2 geven uw huidige positie weer met behulp van het

coördinatensysteem dat u hebt geselecteerd in Setup. In positiescherm 1 ziet u
alle basisgegevens over de positie, tijd en satellieten bij elkaar. Daarnaast worden

actuele navigatiegegevens weergegeven in de onderste helft van het scherm.

GPS-status

Coördinaten en

elevatie van de

huidige positie

Coördinaten en elevatie

van de huidige positie

Hier ziet u de huidige positie

uitgedrukt in het

coördinatensysteem dat is ingesteld

in Setup. U ziet ook de elevatie van

de huidige positie. Als de Meridian

geen posities berekent, wordt de

laatst berekende positie

weergegeven.

GPS-status

Hier ziet u informatie over de

huidige status van de GPS-

ontvanger in de Meridian.

Gegevensvelden

Velden met gegevens die u kunt

aanpassen. U kunt kiezen uit

dertien verschillende soorten

gegevens. U past de gegevens

aan via de knop MENU. Voor de

berekening van bepaalde

gegevens is het nodig dat u in

beweging bent. Ongeldige

gegevens worden aangegeven

met streepjes.

Tripmeter

De meter werkt op dezelfde

manier als de kilometerteller in

uw auto. U kunt deze op nul

zetten via de knop MENU.

Huidige tijd

en datum

Gegevensvelden

Tripmeter

Gebruik de pijlen Links/rechts om te schakelen tussen positiescherm 1 en 2
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GPS-statusberichten — Berichten over de status van de GPS-ontvanger

van de Meridian worden weergegeven in het positiescherm.

Bericht Beschrijving

Zoeken - 1ste sat Er wordt gezocht naar de eerste satelliet.

Zoeken - 2de sat De eerste satelliet is gevonden, de tweede

wordt gezocht.

Zoeken - 3de sat Twee satellieten zijn gevonden en de derde

wordt gezocht.

Zoeken - 4de sat Drie satellieten zijn gevonden en de vierde

wordt gezocht.

Gegevens verzamelen Alle satellieten die nodig zijn om een positie

te berekenen zijn gevonden en de positie

wordt berekend.

Gemiddelde van De Meridian berekent posities; de snelheid

is bijna 0,0 dus de positie is een

gemiddelde.

EPE xx ft Geschatte positieafwijking in voet. De

Meridian berekent de vaststelling terwijl u in

beweging bent.

DGPS Berekende vaststellingen worden

gecorrigeerd.

Aangezien de Meridian 12 kanalen heeft, duurt het slechts enkele

seconden om de resterende satellieten te vinden en de positie te
berekenen zodra de eerste satelliet is gevonden.

Het positiescherm selecteren — U kunt schakelen tussen de twee

positieschermen. Zo kunt u dezelfde positie weergeven met twee
verschillende coördinatensystemen. Dit is handig wanneer u

navigatiegegevens van apparaten en kaarten vergelijkt die gebruikmaken

van verschillende coördinatensystemen.

U kunt schakelen tussen de schermen met de pijl Links en Rechts terwijl

u het positiescherm bekijkt.

U kunt het weergegeven coördinatensysteem wijzigen aan de hand van

de instructies in De Meridian instellen - Het coördinatensysteem selecteren.
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De tripteller op nul zetten — U kunt de tripteller instellen op 0000,00.

���� Markeer

����� ����

����� �����Druk in het 
positiescherm

op

Bevestigen?

Ja of Nee

Gegevensvelden aanpassen — U hebt de keuze uit dertien verschillende

gegevensopties voor weergave in de twee velden: peiling, afstand,

snelheid, richting, VMG (goedgemaakte snelheid), CTS (stuurkoers),
ETA (geschatte aankomsttijd), ETE (geschatte reistijd), XTE

(koersafwijking), afslag, elevatie, tijd en datum. (Zie de uitleg over de

gegevenstypen in het gedeelte over het kaartscherm.)

���� Markeer

���������

����� �����Druk in het
positiescherm

op

Gebruik de pijlen om 
de naam van het

gegevensveld te markeren
dat u wilt wihzigen

����� ���Gebruik de pijlen 
om een nieuw type

gegevens te selecteren

Coördinatiesysteem, kaartdatum en elevatiemodus selecteren – Hiermee

kunt u het coördinatiesysteem, de kaartdatum en de elevatiemodus

wijzigen voor de primaire en secundaire Positieschermen.  Deze functies
werken op identieke wijze als dezelfde functies beschreven in het deel

Setup van deze handleiding.  Om toegang te krijgen tot deze functies uit

het Positiescherm, drukt u op [MENU], selecteer de optie, druk op
[ENTER] en volg de aanwijzingen.

Gegevensvelden aanpassen — U hebt de keuze uit dertien verschillende
gegevensopties voor weergave in de vier velden: peiling, afstand,
snelheid, richting, VMG (goedgemaakte snelheid), CTS (stuurkoers),
ETA (geschatte aankomsttijd), ETE (geschatte reistijd), XTE
(koersafwijking), afslag, elevatie, tijd en datum. (Zie de uitleg over de
gegevenstypen in het gedeelte over het kaartscherm.)

���� Markeer

���������

����� �����Druk in het
wegscherm

op

Gebruik de pijlen om 
de naam van het

gegevensveld te markeren
dat u wilt wihzigen

����� ���Gebruik de pijlen 
om een nieuw type

gegevens te selecteren
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Aanpasbare

gegevensvelden

Naam van de

bestemming

Schaalaanduiding

Kompas

Weg

Naam van de bestemming
Wanneer u navigeert op een
GOTO-route of route die uit
meer etappes bestaat, wordt de
naam van de bestemming hier
weergegeven. Bij routes die uit
meer etappes bestaan, wordt
hier de naam weergegeven van
de bestemming van de etappe
van de route die u momenteel
aflegt.

Gegevensvelden
Velden met gegevens die u kunt
aanpassen. U kunt kiezen uit
dertien verschillende soorten
gegevens. U past de gegevens
aan via de knop MENU. Voor de
berekening van bepaalde
gegevens is het nodig dat u in
beweging bent. Ongeldige
gegevens worden aangegeven
met streepjes.

Wegscherm

Kompas
Deze geeft uw richting aan in de
bekende kompasweergave.

Weg
Dit is een grafische weergave van
de route (GOTO of etappes) die
actief is. Als u zich links of rechts
van de geplande route begeeft,
verplaatst de weg zich op het
scherm zodat u ziet hoe u moet
sturen om weer op koers te raken.
In het ideale geval wordt de weg
midden op het scherm
weergegeven. U ziet ook bochten
en afslagen aankomen, zodat u de
nodige voorbereidingen kunt
treffen.

Schaalaanduiding
Gebruik de knoppen IN en OUT
om de schaal te wijzigen.

���� Markeer

���������

����� �����Druk in het
wegscherm

op

Gebruik de pijlen om 
de naam van het

gegevensveld te markeren
dat u wilt wihzigen

����� ���Gebruik de pijlen 
om een nieuw type

gegevens te selecteren

Gegevensvelden aanpassen — U hebt de keuze uit dertien verschillende
gegevensopties voor weergave in de zes velden: peiling, afstand, snelheid,
richting, VMG (goedgemaakte snelheid), CTS (stuurkoers), ETA
(geschatte aankomsttijd), ETE (geschatte reistijd), XTE (koersafwijking),
afslag, elevatie, tijd en datum. (Zie de uitleg over de gegevenstypen in
het gedeelte over het kaartscherm.)
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Gegevensvelden aanpassen — U hebt de keuze uit dertien verschillende

gegevensopties voor weergave in de zes velden: peiling, afstand, snelheid,
richting, VMG (goedgemaakte snelheid), CTS (stuurkoers), ETA

(geschatte aankomsttijd), ETE (geschatte reistijd), XTE (koersafwijking),

afslag, elevatie, tijd en datum. (Zie de uitleg over de gegevenstypen in
het gedeelte over het kaartscherm.)

���� Markeer

���������

����� �����Druk in het
gegevensscherm

op

Gebruik de pijlen om 
de naam van het

gegevensveld te markeren
dat u wilt wihzigen

����� ���Gebruik de pijlen 
om een nieuw type

gegevens te selecteren

Aanpasbare

gegevensvelden

Naam van de

bestemming

Kompas

Gegevensscherm

Naam van de bestemming

Wanneer u navigeert op
een GOTO-route of route
die uit meer etappes
bestaat, wordt de naam van
de bestemming hier
weergegeven. Bij routes die
uit meer etappes bestaan,
wordt hier de naam
weergegeven van de
bestemming van de etappe
van de route die u
momenteel aflegt.

GegevensveldenGegevensveldenGegevensveldenGegevensveldenGegevensvelden
Velden met gegevens die u
kunt aanpassen. U kunt kiezen
uit dertien verschillende
soorten gegevens.U past de
gegevens aan via de knop
MENU.Voor de berekening van
bepaalde gegevens is het
nodig dat u in beweging bent.
Ongeldige gegevens worden
aangegeven met streepjes.

Kompas

Deze geeft uw richting aan in
de bekende kompasweergave.
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Aanpasbare

gegevensvelden

Naam van de

bestemming

Snelheidsmeter

Naam van de bestemming

Wanneer u navigeert op een

GOTO-route of route die uit meer

etappes bestaat, wordt de naam

van de bestemming hier

weergegeven. Bij routes die uit

meer etappes bestaan, wordt hier

de naam weergegeven van de

bestemming van de etappe van

de route die u momenteel aflegt.

Gegevensvelden

U kunt kiezen uit dertien

verschillende soorten gegevens.

U past de gegevens aan via de

knop MENU. Voor de berekening

van bepaalde gegevens is het

nodig dat u in beweging bent.

Ongeldige gegevens worden

aangegeven met streepjes.

Snelheidsmeter

Deze geeft uw snelheid aan in de

bekende snelheidsmeterweergave.

De schaal van de snelheidsmeter

kan niet worden aangepast, maar

verandert zodanig dat de snelheid

optimaal kan worden aangegeven.

Tripmeter

U kunt deze op nul zetten via de

knop MENU.

Snelheidsmeterscherm

Gegevensvelden aanpassen — U hebt de keuze uit dertien verschillende

gegevensopties voor weergave in de vier velden: peiling, afstand,
snelheid, richting, VMG (goedgemaakte snelheid), CTS (stuurkoers),

ETA (geschatte aankomsttijd), ETE (geschatte reistijd), XTE

(koersafwijking), afslag, elevatie, tijd en datum. (Zie de uitleg over de
gegevenstypen in het gedeelte over het kaartscherm.)

���� Markeer

���������

����� �����Druk in het
snelheids-

meterscherm op

Gebruik de pijlen om 
de naam van het

gegevensveld te markeren
dat u wilt wihzigen

����� ���Gebruik de pijlen 
om een nieuw type

gegevens te selecteren
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Satellietpositie

Satellietpositiediagram

Levensduur van

de batterijen

Diagram van de

sterkte van het

satellietsignaal

Voedings-

bron

Satellietpositiediagram

De twee cirkels geven de elevatie van

de satelliet aan ten opzichte van de

huidige positie. De buitenste cirkel

staat voor de horizon en de binnenste

voor 45° boven de horizon. Het

middelpunt van de cirkel is 90° boven

de horizon, of recht boven uw hoofd.

Diagram van de sterkte van het

satellietsignaal

Een lege staaf geeft aan dat de

Meridian informatie begint te

ontvangen van de satelliet. Satellieten

die worden gebruikt om uw positie te

berekenen, worden aangegeven met

gevulde staven. De hoogte van de

staaf geeft de relatieve sterkte van het

signaal aan.

Voedingsbron

Dit geeft aan welke voedingsbron

wordt gebruikt — SPANNING (interne

batterij) of EXTERNE VOEDING.

Positiemodus

3D - de positie die wordt berekend is

driedimensionaal (elevatie wordt ook

berekend).

2D - de positie die wordt berekend is

tweedimensionaal (elevatie wordt niet

berekend).

Leeg- er wordt geen positie

berekend.

Satellietpositie

De locatie van de satelliet ten

opzichte van uw positie.

Positiemodus

WAAS-satellieten

Satellietstatusscherm
Het Satellietstatusscherm geeft een visuele weergave van de satellieten die
gebruikt worden en van de sterkte van het ontvangen signaal.  Bovendien toont
dit scherm de voedingsbron waarmee u verbonden bent en, als u interne
batterijen gebruikt, de resterende levensduur van de batterijen.  Dit is een zeer
handig scherm als u wenst te bekijken hoe goed uw Meridian de satellieten volgt.
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Waypoint / database

���� �����Druk in een
willekeurig
scherm op

Gebruik de pijltoetsen
om een categorie te

selecteren

Gebruik de pijlen
L/R om Zoeken op

te selecteren

Markeer

��������

Het is zeer belangrijk dat u begrijpt hoe de waypoints te selecteren uit
de database omdat dit vaak gebruikt wordt in de Meridian.  U moet ten
eerste de verschillen in categorieën begrijpen.  Er zijn drie belangrijke
soorten categorieën die uitgelegd moeten worden: gebruiker, preloaded
(vooraf geladen) en uploaded.

Gebruiker: Dit zijn waypoints die u opgeslagen hebt via de functie
MARK van de ontvanger.  Er kunnen tot 500
waypoints ingevoerd door de gebruiker opgeslagen
worden in het geheugen.  Om de gebruikerscategorie te
selecteren, markeert u Gebruiker in de Databaselijst.

Preloaded: Dit zijn waypoints die meegeleverd worden in de
basiskaart die geïnstalleerd werd door Magellan.  De
categorieën van preloaded waypoints zijn: Steden,
Snelwegen, Luchthavens, Waterwegen en Parken.  De
Meridian Marine heeft een bijkomende set marine
preloaded categorieën. Vaste Navaid, Boeien,
Vuurtorens, Jachthavens en Obstructies. Om de
categorie Gebruiker te selecteren, markeert u de
gewenste categorie in de Databaselijst.

Uploaded: Door één van de MapSend Streets CD-ROM software
te gebruiken, kunt u gedetailleerde kaarten toevoegen
aan uw Meridian.  Samen met de gedetailleerde kaarten
komt een set waypoints voor een hele reeks categorieën.
Als u een gedetailleerde kaard geüploaded hebt, ziet u
een zwarte lijn nabij de onderkant van de databaselijst
met de naam van de gedetailleerde kaart(en) die u
geüploaded hebt.  Om een categorie voor de
gedetailleerde kaart te selecteren, moet u de naam van

Toegang tot waypoints in de database — Alle opgeslagen waypoints, of
deze in de fabriek of door de gebruiker zijn opgeslagen, bevinden zich in
de waypointdatabase. U hebt toegang nodig tot de waypoints in de
database wanneer u waypoints wilt bewerken, een GOTO-route wilt
activeren of een route met etappes wilt maken.
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de geüploaded kaart markeren en op [ENTER]
drukken.  Markeer vervolgens de categorie van de
nieuw weergegeven lijst.

Terwijl de categorie gemarkeerd is, moet u selecteren hoe u het gewenste
waypoint wilt vinden, ofwel via een alfabetische lijst of via Dichtbij.

Alfabetisch: Als alfabetisch geselecteerd is in het veld Vinden Door,
zullen de waypoints alfabetisch vermeld staan in een lijst en
moet u door de lijst schuiven tot u het gewenste waypoint
vindt.  Als “Gebruiker” geselecteerd is als categorie, zult u
direct naar de alfabetische lijst gaan.  Vermits het aantal
waypoints in de andere categorieën kan oplopen tot
meerdere duizenden, beschikt de Meridian over enkele
hulpmiddelen om het zoeken te vereenvoudigen.

Zoeken via toetsenbord:  Voor de lijst waypoints
weergegeven wordt, geeft de Meridian een toetsenbord weer
waarmee u de eerste tekens van het gewenste waypoint kunt
invoeren.  Als u “OK” markeert en op [ENTER] drukt, (of,
als snelkoppeling, op [IN] drukt), gaat u naar de alfabetische
lijst met het waypoint dat u begon the typen boven aan het
display.  U kunt op elk ogenblik dat u de lijst van waypoints
bekijkt, opnieuw toegang krijgen tot het toetsenbord door
op [ESC] te drukken.

Snel schuiven:  Als u de pijlen Omhoog/Omlaag
ingedrukt houdt, kunt u snel schuiven door de lijst.
Hierdoor springt de lijst met vier pagina’s tegelijkertijd.

Alfabetisch schuiven:  U kunt de knoppen [IN] en
[OUT] gebruiken om in het alfabet naar boven of naar
onder te schuiven.  Als u waypoints bekijkt die met de
letter “A” beginnen, gaat u als u op [OUT] drukt naar
het eerste waypoint dat met B begint en vervolgens “C”
enz.  Als u op [IN] drukt gebeurt hetzelfde maar in de
omgekeerde richting.

Dichtbij: Het doel van Dichtbij is om u een middel te
verschaffen om de 20 waypoints te vinden die het
dichtst gelegen zijn bij het waypoint dat u selecteert.

Als Vinden Door ingesteld is op Dichtbij en [ENTER]
ingedrukt wordt, vindt de Meridian de 20 waypoints in
de categorie die u selecteerde t.o.v. uw huidige positie.

Nadat u het display hebt met de 20 waypoint die het

dichtst bij uw positie gelegen zijn, kunt u de positie

wijzigen naar gelijk welk waypoint in de database of uw
cursor als u in de Cursormodus bent op uw Kaartscherm.



46 Magellan Meridian GPS-ontvanger

Gebruikerswaypoints selecteren (Alfabetisch)

Preloaded waypoints selecteren (Alfabetisch)

Uploaded waypoints selecteren (Alfabetisch)

Gebruikerswaypoints selecteren (Dichtbij Positie)

Preloaded waypoints selecteren (Dichtbij Positie)

�����Da Tela 
Banco de 

Dados

Usar setas para 
cima/baixo para 

destacar "Usuário"

Usar setas para 
esq/dir para 

ajustar Encontrar Por 
para "Alfabético"

Usar setas para 
cima/baixo para 

selecionar waypoint

�����

����� �����

Da Tela 
Banco de 

Dados

Usar setas para 
cima/baixo para 

destacar Categoria 
Pré-carregada

Usar setas para 
esq/dir para 

ajustar Encontrar Por 
para "Alfabético"

Destacar
"OK"

Usar setas para 
cima/baixo para 

selecionar waypoint

Usar setas 
para introduzir os 5+ 
primeiros caracteres

����� ����� �����

�����
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Da Tela 
Banco de 

Dados

Usar setas para 
cima/baixo para 

destacar nome do mapa 
detalhado carregado

Usar setas para 
cima/baixo para 

destacar categoria

Usar setas para 
cima/baixo para 

destacar subcategoria

Usar setas para 
esq/dir para 

ajustar Encontrar Por 
para "Alfabético"

Destacar
"OK"

Usar setas para 
cima/baixo para 

selecionar waypoint

Usar setas 
para introduzir os 5+ 
primeiros caracteres

����� �����Da Tela 
Banco de 

Dados

Usar setas para 
esq/dir para 

ajustar Encontrar Por 
para "Nearest to"

Usar setas para 
cima/baixo para 

selecionar waypoint

Usar setas para 
cima/baixo para 

destacar "Usuário"

����� �����Da Tela 
Banco de 

Dados

Usar setas para 
esq/dir para 

ajustar Encontrar Por 
para "Nearest to"

Usar setas para 
cima/baixo para 

selecionar waypoint

Usar setas para 
cima/baixo para 

destacar Categoria 
Pré-carregada



Magellan Meridian GPS-ontvanger 47

Uploaded waypoints selecteren (Dichtbij Positie)

Waypoints selecteren(Dichtbij Andere Categorieën)

Hiermee kunt u “Dichtbij” wijzigen van Positie naar elke andere
categorie in de database. De eerste stap is om de instructies hierboven te
volgen voor het selecteren van gebruiker, preloaded of uploaded
waypoints via Dichtbij

In het voorbeeld hier, werd de categorie “Waterwegen”
geselecteerd uit de vooraf geladen lijst van categorieën.
Merk op dat “Positie” gemarkeerd is.  Zoals u weet
kunt u de markering verplaatsen naar één van de
waypoints in de lijst door de pijlen Omhoog/Omlaag
te gebruiken.  Maar in dit voorbeeld, wijzigen we
“Positie” in “Dallas, Tx”.

Druk, terwijl “Positie” nog steeds gemarkeerd is, op
[ENTER].  (Als u reeds de pijltoetsen gebruikte en één
van de waypoints in de lijst gemarkeerd is, gebruikt u de toets [ESC]
om de markering terug op “Positie” te zetten.

Er wordt een vervolgmenu weergegeven met de opties Positie, Steden,
Adres, Cursor of Andere.  (De optie “Cursor” verschijnt enkel als het
Kaartscherm zich in de Cursormodus bevindt).  Markeer in dit
voorbeeld “Steden” en druk op [ENTER].

Gebruik het toetsenbord om “DALL” in te voeren en markeer “OK” en
druk op [ENTER].  Gebruik de pijlen Omhoog/Omlaag om “Dallas,
TX” te markeren en druk op [ENTER].

Dit is het scherm dat u zou zien op uw Meridian.  Hier
zien we de 20 waterwegen die het dichtst bij Dallas, Tx
gelegen zijn.  Als uw scherm er anders uitziet dan het
scherm hier en zegt “Geen objecten gevonden” moet u
deze procedure opnieuw uitvoeren en ervoor zorgen dat
u “Waterwegen” selecteert uit de vooraf geladen
categorieën, niet uit uw uploaded categorieën.

Merk op dat de weergegeven plaats en afstand deze van
uw huidige positie is of van de laatste positievaststelling die bekomen werd.

�����

����� ����������

Da Tela 
Banco de 

Dados

Usar setas para 
cima/baixo para destacar

 nome do mapa 
detalhado carregado

Usar setas para 
cima/baixo para 

destacar subcategoria

Usar setas para 
cima/baixo para 

destacar waypoint

Usar setas para 
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De huidige positie opslaan als waypoint — U kunt een waypoint maken

van uw huidige positie en dit opslaan in het geheugen van de Meridian.
U kunt opslagen waypoints gebruiken voor GOTO-routes en bij het

maken van routes met etappes. Terwijl u het waypoint opslaat, kunt u

het pictogram en de naam bewerken en een bericht toevoegen. U kunt
het waypoint ook opslaan met de standaardnaam en het

standaardpictogram.

Druk in een
willekeurig
scherm op

���� �����Maak
aanpassingen

(zie opmerking)Houd de knop
2-3 seconden

ingedrukt

(Opmerking: Als u het pictogram, de naam of een bericht wilt bewerken,

gebruikt u de pijlen Omhoog/Omlaag om het veld te markeren dat u wilt

wijzigen en drukt u op ENTER. U gaat dan naar de bewerkingsmodus.
Gebruik de methode die eerder in deze handleiding is beschreven om het

waypoint een persoonlijke beschrijving te geven, zodat u gemakkelijker

kunt onthouden wat het is.)

Handmatig nieuwe waypoints maken — U kunt een nieuw waypoint
maken met andere coördinaten dan die van uw huidige positie. U moet
de coördinaten van de nieuwe positie handmatig invoeren.

Druk in een
willekeurig
scherm op

Bewerk Regel
1 van het veid

Locatie

Bewerk Regel
2 van het veid

Locatie

Bewerk het 
veid

Elevatje

���� �����

����� �����

�����

Maak
aanpassingen

(zie opmerking)

Markeer
het veid
LocatieHoud de knop

2-3 seconden
ingedrukt

Markeer
de knop
Opsiaan

(Opmerking: Als u het pictogram, de naam of een bericht wilt
bewerken, gebruikt u de pijlen Omhoog/Omlaag om het veld te
markeren dat u wilt wijzigen en drukt u op ENTER. U gaat dan naar
de bewerkingsmodus.)
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Nieuwe waypoints maken met de kaartcursor — U kunt een nieuw
waypoint maken met de coördinaten van de cursor. De nieuwe
coördinaten worden automatisch berekend op basis van de locatie van de
cursor op de kaart.

Gebruik
in het

kaartscherm

���� Maak
aanpassingen

(zie opmerking)

de pijltoetsen om
de cursor naar de
gewenste positie

te verplaatsen

Houd de knop
2-3 seconden

ingedrukt

(Opmerking: Als u het pictogram, de naam of een bericht wilt
bewerken, gebruikt u de pijlen Omhoog/Omlaag om het veld te
markeren dat u wilt wijzigen en drukt u op ENTER. U gaat dan naar

de bewerkingsmodus.)

Gebruikerswaypoints verwijderen — U kunt waypoint verwijderen die u
hebt gemaakt.

Druk in een
willekeurig
scherm op

Selecteer het
waypoint dat u
wilt verwijderen

����

����������

�����

�����

�����

Gebruik de pijlen
L/R om Zoeken
op te selecteren

Bevestigen?

Ja of Nee

Markeer

��������

Markeer

�����	
��

Markeer

����	�����

Gebruikerswaypoints bewerken — U kunt een waypoint bewerken als dit

is opgeslagen in het geheugen van de Meridian.

Druk in een
willekeurig
scherm op

Selecteer het
waypoint dat u
wilt verwijderen

Selecteer het
veld dat u wilt

bewerken

����

����� Bewerk
het veld

����������

�����

�����

Gebruik de pijlen
L/R om Zoeken
op te selecteren

Markeer de
knop

Opslaan

Selecteer en bewerk
velden totdat u alle

gewenste wihzigingen
hebt aangebracht

Markeer

��������

Markeer

�����	
��

U kunt de bewerkingsmodus ook activeren door op MENU te drukken

nadat u het waypoint hebt gemarkeerd dat u wilt bewerken. Markeer

Bijwerken WPT en druk op ENTER.
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Kaartobjecten op de kaart bekijken — U kunt het geselecteerde

kaartobject weergeven op de kaart.

Opmerking: Deze functie is alleen bedoeld om kaartobjecten te

bekijken zoals steden, luchthavens en dergelijke. Zie

“Gebruikerswaypoints op de kaart bekijken” voor informatie over deze
functie voor gebruikerswaypoints.

Druk in een
willekeurig
scherm op

Selecteer 
een waypoint

in de lijst

Selecteer de
databasecategorie

����

�����

����� �����Markeer

��������

Gebruikerswaypoints op de kaart bekijken — U kunt het geselecteerde

gebruikerswaypoint weergeven op de kaart.

Druk in een
willekeurig
scherm op

Selecteer 
een waypoint

in de lijst

����

����� Gebruik de pijlen
O/O on de knop

Weergave te markeren

�����

����� �����Markeer

��������

Markeer

�����	
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Opmerking: Als het waypoint wordt gebruikt in een route, ziet u een
waarschuwing dat het waypoint op een route ligt nadat u het hebt
geselecteerd in de lijst. De reden hiervoor is dat het scherm dat u opent
via de knop Weergeven ook kan worden gebruikt om het waypoint te
bewerken en het niet wenselijk is als het waypoint wordt bewerkt terwijl
het wordt gebruikt voor een route.

Eventuele wijzigingen die u aanbrengt in het waypoint, worden niet
opgeslagen als u de knop Weergeven gebruikt. U moet de knop Opslaan
markeren en op ENTER drukken om de wijzigingen vast te leggen.

Kaartobjecten opslaan als gebruikerswaypoints — U kunt een
kaartobject opslaan als waypoint in de lijst met gebruikerswaypoints. Dit
is handig als u het object wilt wijzigen of wilt gebruiken als waypoint bij
de functie Zon/Maan of Vissen/jagen.

Volg de instructies in het gedeelte Een kaartobject op de kaart bekijken.
Houd de knop GOTO 2 tot 3 seconden ingedrukt. Bewerk de velden
van het waypoint die u wilt wijzigen. Als u klaar bent, markeert u de
knop Opslaan en drukt u op ENTER.
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Zoeken naar een adres — U kunt zoeken naar een bepaald adres op een

geladen kaart. Nadat het adres is gevonden, kunt u het opslaan als
waypoint (Markeren) of het bekijken in het kaartscherm.

Opmerking: Deze optie is ALLEEN beschikbaar als u een of meer
detailkaarten hebt geladen vanaf de Magellan MapSend Streets-cd-rom.

Markeren Als u Markeren selecteert en drukt op ENTER, wordt het

bewerkingscherm voor waypoints weergegeven. U kunt nu alle
kenmerken van dit waypoint wijzigen. Markeer de knop Opslaan en

druk op ENTER om dit waypoint op te slaan in het geheugen van de

Meridian.

Weergave Als u Weergave selecteert en drukt op ENTER gaat u terug

naar het kaartscherm in de cursormodus. De cursor bevindt zich op het

adres dat u hebt ingevoerd. U kunt van dit punt een waypoint maken
door de knop GOTO ingedrukt te houden.

Opmerking: Het zoeken naar adressen kent enkele beperkingen en is

gebaseerd op de kaart die is geladen vanaf de MapSend Streets-software.
Terwijl u het adres invoert, ziet u het beschikbare bereik op het scherm.

De opgegeven adressen moeten binnen dit bereik vallen.

Zorg er ook voor dat u de prefixen (N, E, W, S, enz.) voor de straten die

u zoekt, bijvoegt.  In bijna alle gevallen, als u de gewenste straat niet

kunt vinden, is dit meestal te wijten aan ontbrekende of foutieve
prefixen.

Druk in een
willekeurig
scherm op

Markeer

Database

Gebruik de pijlen
om een geladen

kaartregio te
markeren

Gebruik de pijlen om
de straatnaam in te

voeren

Markeer

Adres

Gebruik de pijlen
O/O om de

straatnaam te
markeren

Gebruik de pijlen om
het huisnummer in te

voeren

Gebruik de pijlen
O/O om Markeren
of Weergave te

markeren

MENU ENTER ENTER

ENTER

ENTER ENTER

ENTER ENTER

ENTER

Markeer
“OK”
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Routes

GOTO-routes maken — U kunt een actieve route met één etappe maken,

waarbij de huidige positie het beginpunt is en u een waypoint uit de

database kiest als bestemming.

Druk in een
willekeurig
scherm op

Ais er al een GOTO-
route bestaat, wordt
u gevaagd deze te

wissen.

Selecteer een
waypoint-
categorie

Gebruik de pijlen
L/R on Zoeken op

te selecteren

����

���������� Selectereer
een waypoint 

in de lijst

GOTO-routes worden niet in het geheugen opgeslagen. Wanneer u de
Meridian uitzet en vervolgens weer aanzet, is de GOTO-route
verdwenen. U moet een nieuwe GOTO-route maken als u de route wilt
voltooien.

Als u de categorie van het waypoint selecteert, wordt u aangeraden
Zoeken op te selecteren. U kunt alleen waypoints weergeven in de
directe nabijheid (Dichtbij) of alle waypoints in de categorie in
alfabetische volgorde (Alfabetisch).

Weg terug-routes maken — U kunt een route maken op basis van de

weggegevens die zijn opgeslagen in de Meridian om terug te gaan naar
waar u vandaan komt. Een situatie waarin u een weg terug kunt

gebruiken, is als u aan het wandelen of joggen bent met uw Meridian

aan en posities berekent. Na 30 minuten wilt u terug naar uw beginpunt
via dezelfde route als u gekomen bent. Als u de volgende instructies

volgt, brengt de Meridian u terug.

Druk in een
willekeurig
scherm op

Selecteer Weg
terug in de lijst

met routes

����

�����

����� �����Markeer

������

Markeer

��� ����� 	
������
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Routes met meer etappes maken — U kunt een route maken die uit meer
etappes bestaat en deze opslaan in het geheugen.

Routes met meer etappes zijn de meest complexe functie van de

Meridian, maar als u zich een voorstelling kunt maken van een route die
bestaat uit etappes, begrijpt u waar het om gaat en kunt u de route

maken. Als u weet dat een GOTO-route bestaat uit één etappe met een

beginpunt en een bestemming, kunt u zich voorstellen dat u
verschillende GOTO-routes achter elkaar kunt plakken, waarbij de

bestemming van de ene GOTO-route het beginpunt van de volgende

GOTO-route is. Als u drie GOTO-routes heeft, een van A naar B, een
tweede van B naar C en een derde van C naar D, kunt u deze samen

nemen en een route met meer etappes maken. In dit voorbeeld bestaat

de route uit drie etappes: van A naar B naar C naar D.

Routes met meer etappes hebben als voordeel boven GOTO-routes dat

A) het beginpunt niet noodzakelijkerwijs de huidige positie hoeft te

zijn, B) de routes altijd in het geheugen zijn opgeslagen en actief blijven
(als ze dat waren), zelfs wanneer u de Meridian uit en weer aanzet en C)

u deze routes kunt opslaan en steeds weer kunt gebruiken.

(Opmerking: Deze routes worden routes met meer etappes genoemd,
zodat het duidelijker is wat een route is, maar u kunt ook een route

maken met slechts één etappe en deze in het geheugen van de Meridian
opslaan.)

Voorbeeld van een routelijst

(De vetgedrukte route is actief )

Voorbeeld van het maken van
een route
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Druk in een
willekeurig
scherm op

Selecteer 
een lege

route

Selecteer 
een waypooint-

categorie

Selecteer 
een waypooint

in de lijst

Gebruik de pijlen
L/R om Zoeken op

te selecteren
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�����

����������

Selecteer 
een waypooint

in de lijst

�����

Selecteer 
een waypooint-

categorie

Gebruik de pijlen
L/R om Zoeken op

te selecteren

�����

Markeer

������

Stap 1:
Beginwayopint
selecteren

Gebruik de pijlen O/O om de 
volgende etappe in de route te

markeren. Deze wordt aangegeven
met een onderbroken streep.

�����

Stap 2:
Bestemmings
waypoint van
de etappe
slecteren

Gebruik de pijlen O/O 
om de Route opslaan te

markeren

�����Stap 3:
Route
opslaan

Herhaal stap 2 voor alle etappes in de route

Routes activeren/deactiveren — U kunt opgeslagen routes activeren en

deactiveren. Wanneer een route wordt gebruikt om te navigeren, wordt
deze actief genoemd. Als u een route wilt gebruiken om mee te

navigeren, voert u de volgende stappen uit:

Druk in een
willekeurig
scherm op

Selecteer een
route

���� ����

�����

�����Markeer

������

Markeer

����	�
��

of

�����	�
��

(Opmerking: Als de route actief is, wordt automatisch Deactiveren

route weergegeven in het menu; omgekeerd wordt Activeren route

weergegeven als de route niet actief is.)
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Route weergeven — U kunt de etappes van een route bekijken in hetzelfde
scherm als waarmee u de route hebt gemaakt. U kunt de componenten

van de route bekijken om te bepalen of u deze wilt bewerken.

Druk in een
willekeurig
scherm op

Valitse
reitti

���� ���������Markeer

������

�����Markeer

��������	 ��
 	����

Routes bewerken — U kunt een bestaande route bewerken door een
etappe toe te voegen, te verwijderen of te vervangen. Volg de instructies

in het gedeelte Een route bekijken en gebruik de instructies als u een

etappe wilt invoegen, verwijderen, vervangen of toevoegen.

Wanneer u klaar bent met het bewerken van de route, gebruikt u de

pijlen Omhoog/Omlaag om de knop Route opslaan te markeren en

drukt u op ENTER.

Etappes invoegen — U kunt een waypoint invoegen midden in een

bestaande etappe en deze zo opdelen in twee etappes.

Selecteer de route dieu
wilt bewerken. Zie de
instructies voor het

weergeven ban een route

Markeer het
bestemminswaypoint voor

de etappe waaren een
etappe wordt toegevoegd.

Selecteer een
database

����

�����

Selecteer een
waypoint

�����

�����Markeer

��������

In het voorbeeld van een route die loopt van A naar B naar C naar D,
kunt u een waypoint E invoegen tussen B en C. U markeert waypoint C
en voert de stappen uit om waypoint E in te voegen. De route is dan A
naar B naar E naar C naar D.
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Etappes verwijderen — U kunt een etappe verwijderen uit de route.

Selecteer de route dieu
wilt bewerken. Zie de
instructies voor het

weergeven ban een route

Markeer het
bestemminswaypoint voor

de etappe die u
wilt verwijderen.

����

�����Markeer

�����������

Etappes vervangen — U kunt de bestemming van een bestaande etappe
vervangen door een nieuwe bestemming.

Selecteer de route dieu
wilt bewerken. Zie de
instructies voor het

weergeven ban een route

Markeer het
bestemminswaypoint voor

de etappe die u
wilt vervangen.

Selecteer een
database

����

�����

Selecteer een
waypoint

�����

�����Markeer

���������

Etappes toevoegen — U kunt een etappe toevoegen aan het einde van

de route.

Selecteer de route dieu
wilt bewerken. Zie de
instructies voor het

weergeven ban een route

Markeer de volgende
etappe. Deze wordt

aangegeven met een
onderbroken streep.

Selecteer een
database

�����

����� Selecteer een
waypoint

�����

Nieuwe waypoints toevoegen aan een route — U kunt een waypoint dat
u zojuist hebt gemaakt, toevoegen aan het einde van elke willekeurige

route die is opgeslagen in het geheugen.

Maak een waypoint door op de knop MARK te
drukken. Dit kan de hiedige positie of een door

de gevruiker gemaakte positie zijn. U kunt ook de
positie bepalen met de kaartcursor.

Bewerk het
waypoint

desgewenst

Markeer de
knop
Route

����� Selecteer een
Route

�����
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Routes omkeren — U kunt elke willekeurige route in het geheugen

omkeren. Bij het eerder gebruikte voorbeeld van A naar B naar C naar D,
loopt de omgekeerde route van D naar C naar B naar A.

Druk in een
willekeurig
scherm op

Selecteer
een route

���� ���������Markeer

������

�����Markeer

����	�


Routes verwijderen — U kunt een route verwijderen uit het geheugen.

Dit is handig als u een nieuwe route wilt maken en er geen lege
routes meer beschikbaar zijn.

Druk in een
willekeurig
scherm op

Selecteer
een route

���� ���������Markeer

������

�����Markeer

����	
�����

Routes weergeven in het kaartscherm — U kunt een grafische

voorstelling van de geselecteerde route weergeven in het kaartscherm.

Druk in een
willekeurig
scherm op

Selecteer
een route

���� ���������Markeer

������

�����Markeer

���� 	

��

Routes maken op basis van weggeschiedenis —  U kunt automatisch een
route met meer etappes maken met behulp van de weggeschiedenis.

Deze route wordt opgeslagen in het geheugen met de naamconventie

T01P01 naar T01Pxx waarbij Pxx staat voor het aantal punten in de
route.

Druk in een
willekeurig
scherm op

���� ���������Markeer

������

�����Markeer

��� �	 �����
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Verticaal profiel — Voor deze functie is alleen de optie Weggeschiedenis
beschikbaar als geen kaartgegevens zijn geladen van de MapSend Topo-
cd voor de Verenigde Staten. (Path Check wordt aangegeven als
beschikbare functie, maar het verticale profiel wordt niet weergegeven. U
kunt Path Check echter wel gebruiken om een route grafisch weer te
geven. Raadpleeg het gedeelte over Path
Check voor meer informatie.) Als u een
topografische kaart hebt geladen, hebt u de
extra mogelijkheid om Path Check, Route
of Gemarkeerde weg te selecteren.

Verticaal profiel toont de elevatie voor de
optie die u selecteert op een grafische
manier.

Terwijl u het scherm met het verticale
profiel bekijkt, kunt u de pijlen Links en
Rechts gebruiken om het profiel te
verplaatsen. De verticale onderbroken lijn
in het midden van het getekende profiel geeft de elevatie aan voor dat
punt in het profiel.

Verticaal profiel selecteren — Houd er rekening mee dat niet alle opties
voor Verticaal profiel op elk moment beschikbaar zijn. Als u bijvoorbeeld
een topografische kaart hebt geladen, maar de cursor of de huidige
positie zich niet op een weg bevindt, is de optie Gemarkeerde weg niet
beschikbaar.

Druk in een
willekeurig
scherm op

���� ����� �����Markeer

��������� ��	
���

Selecteer een
optie
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Weggeschiedenis — Met deze optie wordt het verticale profiel van de
weg weergegeven die is opgeslagen in de Meridian. Als u uw afgelegde
weg hebt gewist met de optie Weg wissen of door het geheugen te
wissen, hebt u geen toegang tot Weggeschiedenis.

Verticaal profiel - Gemarkeerde weg — (Alleen beschikbaar als
kaartgegevens zijn geladen van de Magellan MapSend Topo-cd-rom

voor de Verenigde Staten.) Als de cursor of uw huidige positie zich op

een weg bevindt en u topografische kaarten hebt geladen, kunt u het
verticale profiel bekijken van de weg die u hebt geselecteerd.

Verticaal profiel - Route — (Alleen beschikbaar als kaartgegevens zijn
geladen van de Magellan MapSend Topo-cd-rom voor de Verenigde

Staten.) Als er ten minste één route is opgeslagen in het geheugen, kunt

u het verticale profiel van de route bekijken. Nadat u Verticaal profiel
hebt gekozen, wordt u gevraagd de route te selecteren die u grafisch

wilt weergeven.

Path Check — Path check voert twee functies uit. Eerst kunt u een
grafisch pad maken in het kaartscherm en vervolgens het verticale

profiel van dit pad bekijken, aangenomen dat u een topografische kaart

hebt geladen. U kunt dit pad ook opslaan als route, wat een extra
methode is om een route te maken.

Nadat u Path Check hebt geselecteerd in het menu Verticaal profiel,

gaat u terug naar het kaartscherm waar u uw pad kunt uitzetten.
Gebruik de pijltoetsen om de cursor naar het gewenste beginpunt van

het pad te verplaatsen en druk op [GOTO]. Gebruik de pijltoetsen

vervolgens om naar een nieuwe locatie te gaan en druk op [GOTO].
Er wordt een dikke lijn getekend tussen deze twee punten. Verplaats

de cursor naar een nieuwe locatie en druk [GOTO] totdat het pad is

voltooid. Wanneer u klaar bent, drukt u op [ENTER] waarna het
verticale profiel van het pad wordt weergegeven.

Wanneer u het verticale profiel van het gemaakte pad hebt bestudeerd,
drukt u op ESC om terug te gaan naar het kaartscherm. U kunt nu

doorgaan en extra etappes toevoegen aan het pad.

Tip: U kunt dit pad omzetten in een opgeslagen route door op de
toets MENU te drukken en de optie Opslaan als route te kiezen.
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De Meridian initialiseren — U kunt de Meridian initialiseren als dit
nodig is voor snellere toegang tot satellieten. U kunt de Meridian

bijvoorbeeld initialiseren als u meer dan 800 km hebt afgelegd terwijl de

Meridian uit was of als het geheugen verloren is gegaan.

Druk in een
willekeurig
scherm op

Markeer
een regio

����

����� Markeer
een gebied

�����

Geef de
elevatie op
(optioneel)

�����

����� �����

�����Markeer

�����

�����Markeer

������	�
����

Geef de
tijd op

Geef de
datum op

Navigatieschermen in-/uitschakelen —  U kunt elk van de

navigatieschermen in- en uitschakelen.

Druk in een
willekeurig
scherm op

����

����� Groot
lettertype
aan/uit

Satelliet-
status
aan/uit

�����

�����Markeer

�����

�����Markeer

����	����
������

�����Kompass
aan/uit

����� ����� �����Weg
aan/uit

Positie
aan/uit

�����Snelheid
aan/uit

Gegevens
aan/uit

(Opmerking: U moet de hele reeks navigatieschermen doorlopen om de
selecties op te slaan. Als u bijvoorbeeld het satellietstatusscherm

uitschakelt en op ESC drukt voordat u alle navigatieschermen hebt

bevestigd, wordt uw selectie niet opgeslagen en blijft het
satellietstatusscherm ingeschakeld.)

De standaardinstelling is Alle schermen aan

Setup
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Het coördinatensysteem selecteren —  U kunt het coördinatensysteem

instellen dat wordt gebruikt om de positie in het primaire en secundaire
positiescherm weer te geven. U kunt kiezen uit de volgende

coördinatensystemen: Lat/Lon, UTM, OSGB, Iers, Zwitsers, Zweeds,

Fins, Duits, Frans, USNG, MGRS of Gebruikersraster.

Druk in een
willekeurig
scherm op

Voor het systeem dat u
selecteert, is mogelijk extra

informatie nodig.

����

�����Selecteer Primair
of Secundair

�����Selecteer 
Coördinatensysteem

�����Markeer

�����

�����Markeer

����	
����������

De standaardinstelling is Primair - Lat/Lon DEG.MIN.MMM
 Secundair - UTM

Een kaartdatum selecteren — U kunt het kaartniveau instellen dat wordt

gebruikt om de coördinaten te berekenen die overeenkomen met het
niveau dat wordt gebruikt op een land- of zeekaart. Als u de Meridian

gebruikt in combinatie met een land- of zeekaart en de niveaus niet

overeenkomen, kunnen verschillen optreden wanneer u de coördinaten
vergelijkt.

Druk in een
willekeurig
scherm op

����

�����Selecteer Primair
of Secundair

�����Selecteer een
kaartniveau

�����Markeer

�����

�����Markeer

��������	�

De standaardinstelling is Primair - WGS84, Secundair - WGS84
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De elevatiemodus selecteren — U kunt de elevatiemodus selecteren die

wordt gebruikt door de Meridian. U kunt kiezen uit 3D (waarbij
satellietgegevens worden gebruikt om de elevatie te berekenen) of 2D

(waarbij een vaste elevatie wordt weergegeven op basis van de elevatie

die is ingevoerd).

Druk in een
willekeurig
scherm op

����

�����Selecteer 
3D of 2D

�����Markeer

�����

�����Markeer

������	�
���

De standaardinstelling is 3D

Het tijdformaat selecteren — U kunt kiezen uit drie verschillende
tijdnotaties: Lokaal 24 uur (militaire tijd), Lokaal AM/PM of UTC.

Druk in een
willekeurig
scherm op

����

�����Selecteer de
gewenste

notatie

�����Markeer

�����

�����Markeer

����	
���

Ais u Lokale tijd selecteert (24 uur of
AM/PM), wordt u gevaagd de lokale

tijd op te geven.

De standaardinstelling is Lokaal AM/PM

Navigatie-eenheden selecteren —  U kunt de maateenheid selecteren die
wordt gebruikt voor de weergave van navigatiegegevens. U kunt kiezen

uit: mijlen/mp/u, nm/knopen of km/km/u.

Druk in een
willekeurig
scherm op

����

�����Selecteer een
navigatie-eenheid

�����Markeer

�����

�����Markeer

����	����
�������

De standaardinstelling is mijlen/mp/u
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De noordreferentie selecteren — U kunt kiezen of de Meridian

gebruikmaakt van het ware noorden, het magnetische noorden, het
militaire ware noorden, of het militaire magnetische noorden als

referentiepunt voor het noorden.

Druk in een
willekeurig
scherm op

����

�����Selecteer het
referentiepunt voor

het noorden

�����Markeer

�����

�����Markeer

�������	���
���

De standaardinstelling is Magnetisch noorden

Zomertijd selecteren – Hiermee kunt u selecteren in welke regio u zich

bevindt zodat de Meridian automatisch de weergegeven tijd kan
aanpassen om te compenseren voor de zomertijd.  U kunt Verenigde

Staten selecteren (de zomertijd begint op de eerste zondag in april en

eindigt op de laatste zondag in oktober), Europese Unie (de zomertijd
start op de laatste zondag in maart en eindigt op de laatste zondag in

oktober) of u kunt selecteren Aanpassen waarmee u de maand en de dag

instelt waarop de zomertijd in uw gebied begint en eindigt.

Standaard:  De juiste zomertijd (enkel Verenigde Staten of
Europese Unie) wordt door Meridian automatisch ingesteld
tijdens het opstarten als u de Meridian voor de eerste keer
gebruikt.

Druk in een
willekeurig
scherm op

Markeer

Setup

Gebruik de pijlen
O/O om de regio

te markeren

MENU ENTER ENTER

ENTER ENTER

Markeer

Zomertijd
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Timer Uitschakelen – Zuinig omspringen met de levensduur van de

batterij is belangrijk voor elke GPS-gebruiker en de Timer Uitschakelen
is een hulpmiddel om te besparen op de levensduur van de batterij.

Door “Aan” te selecteren kunt u de modus selecteren en hoe lang de

Meridian ingeschakeld zal blijven.  Als de modus die u geselecteerd hebt
“Tijd” is, kunt u met de timer de tijd selecteren dat de Meridian

ingeschakeld zal blijven voor hij automatisch uitgeschakeld wordt als

geen toetsen ingedrukt worden.  Als de geselecteerde modus “Positie” is,
stelt het timerveld in hoe snel de Meridian uitgeschakeld wordt als de

positie ongewijzigd is en geen toetsen ingedrukt werden.

Standaard: Off

De timer van het displaylampje instellen — U kunt het tijdsinterval

instellen dat moet verstrijken voordat het displaylampje wordt

uitgeschakeld als u dit niet gebruikt. U kunt kiezen uit de volgende
perioden: 30 seconden, 1 minuut, 2 minuten, 4 minuten, 10 minuten of

Timer uit.

Druk in een
willekeurig
scherm op

����

�����Selecteer een
periode voor

de timer

�����Markeer

�����

�����Markeer

�������	�


De standaardinstelling is 4 minuten

Druk in een
willekeurig
scherm op

Markeer

Setup

Gebruik de pijlen
O/O om de Op of
Uit te markeren

MENU ENTER ENTER

ENTER ENTER

Markeer

Timer aut. uits.

Markeren
Op:

Markeren
Timer

MENU ENTER ENTER

ENTER

Posite of tijd
te markeren

Gebruik de pijlen
om de Timer te

markeren
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De bieper in-/uitschakelen — U kunt opgeven bij welke acties de bieper

klinkt. U kunt kiezen uit Uit, Alleen sleutels (er klinkt een geluid als u
op een toets drukt), Alleen alarmsignalen (wanneer een alarmsignaal

wordt geactiveerd) of Sleutels en alarmsignalen.

Druk in een
willekeurig
scherm op

����

�����Selecteer 
opties voor
de bieper

�����Markeer

�����

�����Markeer

������

De standaardinstelling is Sleutels en alarmsignalen

NMEA-bericht selecteren —  U kunt het NMEA-bericht selecteren dat

de Meridian geeft. U kunt kiezen uit Uit, V1.5 APA, V1.5 XTE of V2.1
GSA. De keuze is afhankelijk van welk bericht het apparaat waarop u

bent aangesloten, nodig heeft.

Druk in een
willekeurig
scherm op

����

�����Selecteer een
NMEA-bericht

�����Markeer

�����

�����Markeer

����

De standaardinstelling is Uit

Baudsnelheid selecteren — U kunt de baudsnelheid instellen waarmee de
gegevens worden verzonden via de uitgang van de Meridian. De

baudsnelheid van de uitgang moet overeenkomen met de baudsnelheid

waarop het ontvangende apparaat is ingesteld. U kunt kiezen uit 1200
baud, 4800 baud, 9600 baud, 19200 baud, 57600 baud of 115200

baud.

Druk in een
willekeurig
scherm op

����

�����Selecteer een 
Baudsnelheid

�����Markeer

�����

�����Markeer

���� �	�
����

De standaardinstelling is 4800 baud
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De Instellingen Aan/Uit-toets wijzigen – Hiermee kunt u kiezen uit

“Geen bescherming (normaal) of “Aan/uit Beschermd” (alternatief ).  Dit
wijzigt hoe de [PWR] werkt voor het in- en uitschakelen van de

Meridian.

Geen bescherming: De Meridian inschakelen.  Druk op de knop
[PWR].
De Meridian uitschakelen.  Druk op de
knop [PWR].

Aan/Uit Beschermd: De Meridian inschakelen.  Houd de knop
[PWR] ingeschakeld tot het eerste scherm
wordt weergegeven.
De Meridian uitschakelen.  Druk op de
knop [PWR] en druk vervolgens op [ENTER]
voor de timer uitschakelen klaar is.

Druk in een
willekeurig
scherm op

����

�����Selecteer de 
gewenste taal

�����Markeer

�����

�����Markeer

����

Standaard: Geen bescherming

Andere taal kiezen — U kunt kiezen uit negen talen om te gebruiken op de

Meridian: Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Fins,
Nederlands en Zweeds.

Tip: U kunt de taal van de Meridian wijzigen om deze uit te proberen.

Als u terug wilt naar het scherm waarin u de taal kunt selecteren, gaat u
als volgt te werk: Druk op NAV tot het kaartscherm wordt weergegeven

en druk op MENU. Selecteer het zevende item in de lijst en druk op

ENTER. Druk één keer op de pijl Omhoog en druk op ENTER. U
bevindt zich nu in het scherm waarin u de taal kunt selecteren.

Druk in een
willekeurig
scherm op

Markeer

Setup

Selecteer Geen
bescherming of

Aan/Uit
Beschermd

MENU ENTER ENTER

ENTER ENTER

Markeer

Power key
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Geheugen wissen
Alle wisfuncties werken op vergelijkbare wijze. Deze instructies gelden
voor alle wisopties behalve voor Wis alles.

Druk in een
willekeurig
scherm op

����

�����Markeer de 
menu-optie

�����Bevestigen?
Ja of Nee

�����Markeer

�����

�����Markeer

�������	 
����	

Weggeschiedenis wissen — U kunt de weggeschiedenis die wordt

weergegeven in het kaartscherm uit het geheugen wissen.

Waypoints/routes wissen —  U kunt alle waypoints en routes wissen uit
het geheugen van de Meridian.

Alle routes wissen —  U kunt alle routes wissen uit het geheugen van de
Meridian.

De Meridian instellen op standaardwaarden — U kunt alle Setup-opties

instellen op de standaardwaarden.

Het hele geheugen van de Meridian wissen —  U kunt het hele geheugen

van de Meridian wissen. Nadat u deze instructies hebt uitgevoerd, wordt

de Meridian uitgeschakeld. Wanneer u de ontvanger weer aanzet, wordt
u gevraagd het apparaat te initialiseren.

Druk in een
willekeurig
scherm op

De Meridian 
wordt 

uitgeschakeld

����

�����Bevestigen?
Ja of Nee

�����Markeer

�����

�����Markeer

�����

�����Markeer

��	�
��� �����
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Weergave Zon/Maan
Toegang tot het zon/maanscherm — In het zon/maanscherm ziet u de

tijd van zonsopgang, zonsondergang en de maanfase voor alle waypoints

die u hebt opgeslagen in de categorie Gebruiker in de waypointdatabase.

Alle weergegeven tijden zijn lokale tijden voor de huidige positie.

Druk in een
willekeurig
scherm op

���� �����Markeer

��������

De zon/maandatum wijzigen —  U kunt de datum voor de zon/

maangegevens wijzigen voor de geselecteerde positie.

Druk in een
willekeurig
scherm op

����

�����Gebruik de pijlen 
om de datum te 

wijzigen

Markeer het 
veld Datum

�����Markeer

��������

�����

De zon/maanpositie wijzigen —  U kunt de positie wijzigen waarvan u de

zon/maangegevens wilt bekijken. De standaardwaarde is Positie, dat
wil zeggen uw huidige positie.

Druk in een
willekeurig
scherm op

����

�����Gebruik de pijlen 
L/R Zoeken op te

selecteren

Markeer het 
veld Op

�����Markeer

��������

�����

Markeer een 
waypoint

�����
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Weergave Vissen/jagen-tijd

Toegang tot het vissen/jagenscherm — In het vissen/jagenscherm ziet u
de beste tijden om te vissen of te jagen voor de positie die u selecteert uit

uw gebruikerswaypoints.

Druk in een
willekeurig
scherm op

���� �����Markeer

������������

De datum voor vissen/jagen wijzigen —  U kunt de datum voor de

vissen/jagengegevens wijzigen voor de geselecteerde positie.

Druk in een
willekeurig
scherm op

����

�����Gebruik de pijlen 
om de datum te 

wijzigen

Markeer het 
veld Datum

�����Markeer

������������

�����

De positie voor vissen/jagen wijzigen —  U kunt de positie wijzigen
waarvan u de vissen/jagengegevens wilt bekijken. De standaardwaarde
is Positie, dat wil zeggen uw huidige positie.

Druk in een
willekeurig
scherm op

����

�����Gebruik de pijlen 
L/R Zoeken op te

selecteren

Markeer het 
veld Op

�����Markeer

������������

�����

Markeer een 
waypoint

�����
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Alarmsignaal
Alle functies voor alarmsignalen worden op vergelijkbare wijze ingesteld. De

instructies hierna gelden voor alle instellingen voor alarmsignalen. Wanneer
u de bieper inschakelt voor alarmsignalen (zie De Meridian instellen - De

bieper in-/uitschakelen), wordt een geluidssignaal weergegeven als

alarmsignaal. Er wordt altijd een zichtbare waarschuwing weergegeven bij
een alarm, ongeacht of de bieper is in- of uitgeschakeld.

Druk in een
willekeurig
scherm op

����

�����Selecteer de 
alarmafstand

Markeer het 
veld van een 
alarmsignal

�����Markeer

���������

�����

Het aankomstalarm instellen — Het aankomstalarmsignaal vertelt u dat u

bent aangekomen op de plaats van de bestemming van de GOTO-route

of de bestemming van een etappe van een route waarop u navigeert.
Deze optie stelt u in staat de afstand tot de bestemming in te stellen

waarbij het signaal wordt gegeven.

Het ankeralarm instellen —  Het ankeralarm wordt gegeven als u zover
bent weggedreven van uw ankerpunt als u hebt ingesteld. U kunt deze

alarmoptie gebruiken als u voor anker gaat, zodat u wordt gewaarschuwd

als u op een bepaalde afstand van het anker bent geraakt. Terwijl de
Meridian werkt en posities berekent, kunt u gaan vissen of andere

dingen doen met de zekerheid dat u wordt gewaarschuwd als u een

bepaalde afstand van het anker afdrijft.

Opmerking: De nauwkeurigheid van de afdrijfafstand kan aanzienlijk
worden verminderd door fouten als gevolg van Selective Availability.

Het XTE-alarm instellen —  XTE of koersafwijkingen komen voor

wanneer u van de koers afraakt van de route waarop u navigeert. De

afstand die u instelt voor het alarm is de afstand links of rechts van de
richting die u zou moeten aanhouden.

Het GPS-fixalarm instellen — U kunt het alarm in- of uitschakelen dat

wordt gegeven wanneer de Meridian geen posities meer kan berekenen
omdat het signaal van satellieten is weggevallen. Dit komt van pas omdat

u wordt gewaarschuwd dat u naar een ander gebied moet gaan waar

minder obstakels zijn tussen u en de hemel.
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De simulator aanzetten - automatische modus —  U kunt de simulator

aanzetten en een voorgedefinieerde richting en snelheid gebruiken.

Druk in een
willekeurig
scherm op

����

�����Markeer 
Auto

�����Bevestig het 
wissen van de weg

�����Markeer

�����

�����Markeer

��������	

De simulator aanzetten - gebruikersmodus —  U kunt de simulator

aanzetten en een eigen richting en snelheid definiëren.

Druk in een
willekeurig
scherm op

����

�����Markeer 
Gebruiker

�����Geef de
richting en 
snelheid op

�����Bevestig het 
wissen van 

de weg

�����Markeer

�����

�����Markeer

��������	

De simulator uitzetten —  U kunt de simulator uitzetten en teruggaan naar
de normale werking van de Meridian.

Druk in een
willekeurig
scherm op

����

�����Markeer 
Uit

�����Markeer

�����

�����Markeer

��������	

Simulator gebruiken
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De Kaarthulpprogramma’s
De Meridian beschikt over ingebouwde hulpprogramma’s om u te helpen bij het
gebruik van een optionele veilige digitale geheugenkaart.

Om toegang te krijgen tot de Kaarthulpprogramma’s, drukt u op [MENU]
vanuit elke scherm en markeert u “Kaarthulpprogramma’s”  Druk op [ENTER].

Waypoints en routes op de Geheugenkaart opslaan – Nadat u toegang hebt
gekregen tot het menu van de “Kaarthulpmiddelen”, markeert u “WP/Route
opslaan” en drukt u op [ENTER].  Gebruik het toetsenbord om een naam in te
voeren voor de opgeslagen waypoints en routes.  De bestandsnamen zijn beperkt
tot 8 tekens.  Markeer “OK” en druk op [ENTER] als u klaar bent.

Dit plaatst al uw waypoints en routes op de SD-kaart die u in uw Meridian
geplaatst hebt.   Deze waypoints en routes zijn niet gewist uit uw Meridian, enkel
opgeslagen op uw geheugenkaart voor later gebruik.

Weg opslaan – Nadat u het menu Kaarthulpprogramma’s geopend hebt,
markeert u “Weg opslaan” en drukt u op [ENTER].  Gebruik het toetsenbord
om een naam in te voeren voor de opgeslagen weg.  De bestandsnamen zijn
beperkt tot 8 tekens.  Markeer “OK” en druk op [ENTER] als u klaar bent.

Dit zal uw huidige weg opslaan op de geheugenkaart met de bestandsnaam die u
gegeven hebt.  Deze weg kan op een later tijdstip terug in uw Meridian geladen
worden.

Waypoints en routes van de Geheugenkaart laden – Nadat u toegang hebt
gekregen tot het menu van de “Kaarthulpmiddelen”, markeert u “WP/Route
laden” en drukt u op [ENTER].  Een lijst van opgeslagen waypoints en routes
wordt weergegeven met de bestandsnamen die u gegeven hebt toen u de
waypoints en routes opsloeg.  Markeer de gewenste bestandsnaam en druk op
[ENTER].

Hoe de waypoints en routes geladen worden:  Geladen waypoints worden
aan uw bestaande waypointlijst toegevoegd.  Het is te zeggen, u behoudt uw
bestaande waypoints en de geladen waypoints worden eraan toegevoegd.  Er
zijn twee uitzonderingen.  Bestaande waypoints met dezelfde naam als
degene die geladen wordt, worden overschreven.  Eens de limiet van 500
waypoints bereikt is, stopt het laden van waypoints.

Routes laden is iets moeilijker en vereist enige planning anders zou u
onverwachte resultaten kunnen krijgen.  Routes worden geüploaded naar
hetzelfde routenummer dat ze hadden toen ze opgeslagen werden en
overschrijven elke route die dat routenummer bezet.  Als u naar uw routelijst
gaat, zult u opmerken dat elke route een identificerend nummer heeft, 1-20.
Veronderstel dat u een route maakte in Route 1 en die vervolgens op uw SD-
kaart opgeslagen hebt. Vervolgens verwijdert u die route uit uw Meridian en
creëert u een zelfde route via hetzelfde Route 1. Nu laadt u de originele route
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uit uw SD-kaart. De geladen route vervangt de nieuw gecreëerde route, zelfs
als u “Lege” routeplaatsen beschikbaar hebt.

Wegen van de Geheugenkaart laden – Nadat u toegang hebt gekregen tot het
menu van de “Kaarthulpmiddelen”, markeert u “Weg laden” en drukt u op
[ENTER].  Een lijst van opgeslagen wegen wordt weergegeven met de
bestandsnamen die u ze gaf bij het opslaan ervan.  Markeer de gewenste
bestandsnaam en druk op [ENTER].

Geladen wegen overschrijven altijd een bestaande weg.  Als u denkt dat u de
bestaande weg mogelijk nodig hebt, moet u ervoor zorgen de weg op te slaan
voor u een weg laadt van een SD-kaart.

Wegen van de Geheugenkaart laden – Nadat u toegang hebt gekregen tot het
menu van de “Kaarthulpmiddelen”, markeert u “Weg laden” en drukt u op
[ENTER].  Een lijst van alle bestanden op uw SD-kaart wordt weergegeven.
Markeer de gewenste bestandsnaam en druk op [ENTER].  U wordt gevraagd
om de verwijdering te verifiëren.

U bemerkt alle waypoint/route- en wegbestanden die u hebt opgeslagen op
deze SD-kaart, samen met de beeldbestanden (.IMG) voor alle gedetailleerde
kaarten die u hebt geüploaded.  De bestandsnamen voor de gedetailleerde
kaarten zijn niet de namen die u verschafte voor de gedetailleerde kaart,
maar zijn in plaats daarvan DETAILxx.IMG.

De Geheugenkaart testen – Nadat u toegang hebt gekregen tot het menu van de
“Kaarthulpmiddelen”, markeert u “Kaart testen” en drukt u op [ENTER].  Het
Testscherm voor de SD-kaart wordt weergegeven met gedetailleerde informatie
over de SD-kaart die u geïnstalleerd hebt.  Om de scan van de kaart te beginnen,
drukt u op [ENTER]. Merk op dat deze scan veel tijd kan vergen.  Als u beslist
om niet verder te gaan met de scan, drukt u op [ESC] voor u de scan begint.

Deze scan is een lezen/schrijven scan om geheugenruimte vrij te maken.  Hij
zal geen data beschadigen die u op uw SD-kaart opgeslagen hebt.

Merk ook op dat als u toegang krijgt tot “Kaart testen”, de Meridian
controleert en informatie over de SD-kaart weergeeft. Een van de
weergegeven items is verloren clusters.  Dit dient enkel als referentie omdat
terwijl de Meridian de SD-kaart aan het controleren was, alle verloren
clusters hersteld werden.  Er wordt enkel weergegeven hoeveel clusters er
gevonden werden.
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De Gedetailleerde kaart wijzigen – Nadat u toegang hebt gekregen tot het
menu van de “Kaarthulpmiddelen”, markeert u “Kaart wijzigen” en drukt u op
[ENTER].  Gebruik de pijltoetsen om de map die u wilt wijzigen te markeren,
Basiskaart of Gedetailleerde kaart.  Druk op [ENTER]  Selecteer de kaart uit de
lijst en druk op [ENTER].

Gedetailleerde kaarten worden niet weergegeven met de naam die u ze gaf als
u de kaart maakte, gebruik in plaats hiervan de bestandsnaam
DETAILxx.IMG.

Momenteel zijn er geen officiële bijkomende basiskaarten beschikbaar voor
de Meridian, en deze optie is enkel voorzien voor toekomstige
uitbreidbaarheid.

De Geheugenkaart formatteren – Nadat u toegang hebt gekregen tot het menu
van de “Kaarthulpmiddelen”, markeert u “Kaart formatteren” en drukt u op
[ENTER].  U wordt gevraagd om te bevestigen dat u verder wilt gaan met het
formatteren.  Dit proces zal alles op de SD-kaart wissen, ga dus enkel verder als er
geen gegevens op de kaart staan die u later kunt nodig hebben.

Als het formatteren voltooid is, schakelt de Meridian zichzelf uit.
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Over…

Het scherm Over… geeft informatie over de huidige status van de Meridian. In

dit scherm ziet u de versie van de software die u gebruikt, de versie en de
geheugengrootte van de basiskaart, het aantal en de totale geheugengrootte van

de gedetailleerde kaarten die u hebt geladen vanaf MapSend Streets™ en de

hoeveelheid beschikbaar geheugen.

Druk in een
willekeurig
scherm op

���� �����Markeer

����

Gebruik de knoppen Volgende en Vorige on door 
de Help-bestanden van de Meridian te lopen.

Druk in een
willekeurig
scherm op

���� Selecteer 
een 

onderwerp

�����Markeer

����

Helpscherm

In dit scherm ziet u hulp en tips voor navigatieschermen, kaarten, routes, setup,

de database, gebruikerswaypoints en andere onderwerpen. Elk onderwerp heeft
een aantal tips die u kunt bekijken.
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Algemeen

Wat is het verschil tussen graden/minuten/seconden (DEG/MIN/SEC) en
graden/minuten/minuten (DEG/MIN/MMM of DEG/MIN/MM)?

De coördinaten die worden berekend aan de hand van het
coördinatensysteem Lat/Lon kunnen op diverse manieren
worden uitgedrukt. Bij DEG/MIN/SEC wordt het laatste
gedeelte (SEC) uitgedrukt als getal tussen 0 en 59; bij DEG/
MIN/MM wordt dezelfde waarde uitgedrukt als getal tussen 0 en
99 en bij DEG/MIN/MMM als getal tussen 0 en 999. Dit is
vergelijkbaar met een klok die de tijd aangeeft in uren, minuten
en seconden of in uren, minuten en decimalen. De
nauwkeurigheid is voor alle drie de methoden gelijk. Welke
methode u kiest, hangt af van uw voorkeur of de kaart die u
gebruikt. (Zorg ervoor dat de Meridian zo is ingesteld dat
dezelfde eenheden worden gebruikt als op de kaart die u
gebruikt.)

Wat is het verschil tussen 2D en 3D?

Het belangrijkste verschil is het aantal satellieten dat wordt
gebruikt om de positievaststelling en de elevatie te berekenen. Bij
2D (tweedimensionaal) zijn slechts drie satellieten nodig om de
positie vast te stellen en wordt de elevatie niet berekend. De
elevatie die op de Meridian wordt weergegeven terwijl deze werkt
in 2D-modus, is de elevatie die u hebt opgegeven. Bij 3D
(driedimensionaal) zijn ten minste vier satellieten nodig om de
positie en de elevatie te berekenen.

Hoe lang werkt de Meridian met een set nieuwe batterijen?

Onder normale omstandigheden gaan de batterijen maximaal 14
uur mee als de achtergrondverlichting uit is. De levensduur van
de batterijen wordt aanzienlijk korter als u de
achtergrondverlichting gebruikt.

Veelgestelde vragen
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Hoe vaak moet ik de Meridian initialiseren?

Als u de Meridian initialiseert, kost het minder tijd om de positie
vast te stellen bij een “koude” start. Een koude start wil zeggen
dat de Meridian niet beschikt over gegevens die aangeven welke
satellieten zich boven u bevinden. Zonder deze gegevens, moet
de Meridian zoeken naar satellieten die bereikbaar zijn. Dit kost
tijd, waardoor het langer duurt voordat de eerste positie is
vastgesteld. (Onder slechte omstandigheden kan dit wel 10
minuten duren.)

Waar komen deze gegevens vandaan? Onder normale
omstandigheden wordt de laatste positie die is berekend voordat
de Meridian werd uitgeschakeld, opgeslagen in het geheugen en
worden deze gegevens gebruikt wanneer de Meridian weer wordt
aangezet. Als u echter het geheugen hebt gewist (zie Geheugen
wissen - Alles in het hoofdstuk Naslag), is dit opgeslagen
referentiepunt uit het geheugen verwijderd en is het verstandig
om de ontvanger opnieuw te initialiseren. Wanneer u meer dan
800 km aflegt terwijl de Meridian is uitgeschakeld, is het
referentiepunt weliswaar bewaard, maar is het mogelijk niet
nauwkeurig genoeg om nuttig te zijn. In dergelijke situaties is het
ook verstandig de Meridian opnieuw te initialiseren.

Waypoints / database

Welke waypoints zijn al geladen in de database van de Meridian?

De database bevat steden, snelwegen, vliegvelden, waterwegen en
nationale parken.

Kan ik vooraf geladen waypoints verwijderen als ik deze nooit gebruik?

Nee. Waypoints die in de fabriek zijn geladen, zijn altijd
beschikbaar, zelfs wanneer het hele geheugen van de Meridian
wordt gewist.
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Navigatieschermen

Waarom geeft mijn kompas niet de juiste richting aan?

De Meridian berekent de richting door uw huidige positie te

vergelijken met de laatste positie. Hierbij is het nodig dat u zich

verplaatst om de kompasrichting te kunnen berekenen.
Daarnaast moet u zich verplaatsen met een snelheid van ten

minste 3,2 km/u om fouten te vermijden. Uitzondering hierop is

de Meridian Platinum, die beschikt over een elektronisch
kompas dat de kompasrichting berekent bij snelheden van

minder dan 3,2 km/u. Deze kan de kompasrichting ook

berekenen wanneer u stil staat.

Routes

Wat is een weg terug?

Een weg terug  stelt u in staat de gevolgde route in omgekeerde

richting af te leggen. Terwijl u zich verplaatst, worden
automatisch verborgen waypoints gemaakt en opgeslagen in het

geheugen. Deze waypoints worden gebruikt om de weg terug aan
te geven. Wanneer u een weg terug-route maakt, worden deze

verborgen waypoints omgezet in gebruikerswaypoints.

Hoe weet ik welke route actief is?

Ga naar het routemenu door te drukken op de knop MENU en
selecteer de optie Routes. Het routemenu bevat alle routes in het

geheugen waarbij de actieve route vet wordt weergegeven.

Alarmsignalen

Waarom hoor ik geen alarmsignalen als ik een alarmsignaal heb ingesteld?

Controleer de setupinstellingen voor de bieper. Als u Uit of

Alleen sleutels hebt geselecteerd, worden geen hoorbare
alarmsignalen gegeven.
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Uitvoergegevens

Wat is NMEA?

NMEA (National Marine Electronics Association) is de

standaard die wordt gebruikt voor de interface van elektronische

scheepvaartapparatuur. Deze standaard is aangepast en wordt ook
gebruikt voor diverse kaartsoftware van andere fabrikanten.

Wat zijn de NMEA-berichten?

De Meridian biedt ondersteuning voor versie 1.5 en 2.1 van de

NMEA 0183-standaard.

U kunt meer (engelstalige) informatie over NMEA vinden op

internet op het adres www.nmea.org, waar u ook de NMEA

interfacestandaards kunt aanschaffen. Een andere uitstekende
informatiebron voor de standaards van de NMEA is een

engelstalige FAQ die is gepubliceerd op internet door Peter

Bennett op het adres vancouver-webpages.com/peter/
nmeafaq.txt.

Mijn GPS communiceert niet met mijn computer. Wat moet ik doen?

Controleer de baudsnelheid van de Meridian en de baudsnelheid

van de software. Als deze niet hetzelfde zijn, wijzigt u de
baudsnelheid van de software of de Meridian (Zie Setup -
Baudsnelheid wijzigen.)

Kan ik de Meridian gebruiken met een Macintosh-computer?

Magellan biedt geen ondersteuning voor kabels of software voor

Macintosh-computers. Informatie over kabels en software die u

mogelijk kunt gebruiken, vindt u bij GPSy op internet:
www.gpsy.com.
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De ontvanger kan niet worden aangezet:
1. Controleer of de batterijen juist zijn geplaatst.
2. Vervang de batterijen door twee nieuwe AA alkalinebatterijen.

Het duurt langer dan tien minuten voordat een positie is bepaald:
1. Als er obstakels in de buurt of boven uw hoofd zijn, gaat u naar een

andere locatie.
2. Controleer of de antenne naar boven gericht is, of er geen obstakels zijn

tussen de antenne en de lucht en of de antenne een redelijke afstand heeft
tot uw lichaam.

3. Bekijk het Satellietstatusscherm om te zien waar de satellieten zich
bevinden en of de ontvanger gegevens opvraagt.

4. Als de ontvanger de positie nog steeds niet binnen tien minuten vaststelt,
moet u mogelijk de initialisatieprocedure herhalen.

De ontvanger wordt onverwacht uitgeschakeld:
De oorzaak hiervan is meestal een uitzonderlijke statische elektriciteit. Zet
de ontvanger weer aan. De ontvanger zou normaal moeten functioneren.
Verplaats de ontvanger naar een andere locatie om een vergelijkbare
situatie te voorkomen.

De batterijen gaan minder lang mee dan zou moeten:
1. Controleer of u twee AA-alkalinebatterijen gebruikt.
2. De batterijen raken sneller leeg als u het lampje van de display veel

gebruikt. Zet het displaylampje uit wanneer u dit niet nodig hebt.
De positiecoördinaten op de ontvanger zijn niet hetzelfde als de locatie op de kaart:

1. Controleer of de ontvanger zo is ingesteld dat hetzelfde kaartniveau wordt
gebruikt op als de kaart. Het niveau van de kaart kunt u meestal vinden in
de legenda van de kaart. Raadpleeg voor instructies met betrekking tot het
selecteren van het kaartniveau op de ontvanger Setup - Kaartniveau
wijzigen in Naslag.

2. Controleer de LAT/LON-notatie. Controleer of de notatie die u hebt
geselecteerd in COORDINATENSYSTEEM (DEG/MIN/SEC of DEG/
MIN.MM) gelijk is aan de notatie op de kaart die u gebruikt.

De positie op de kaart ligt niet precies op de weg.
Dit kan worden veroorzaakt door verschuivingen in de afstand in
verhouding tot de kaart.
Gebruik de kaartgegevens ter referentie maar vertrouw hier niet volledig op.

De gegevens zijn niet opgeslagen of zijn beschadigd geraakt:
De oorzaak hiervan kan zijn dat u de batterijen of de externe
voedingsbron hebt verwijderd terwijl de Meridian aan stond.

Appendix
Problemen oplossen
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Dit is een lijst met de pictogrammen en hun betekenis die u kunt toewijzen
aan een waypoint wanneer u een positie markeert of een waypoint bewerkt.

Restaurant

Rots

Duiken

Camperservice

Schieten

Toerisme

Kleine stad

Aangeduide plaats

Sportstadion

VVV

Vrachtwagenservice

Wijnmakerij

Wrak

Dierentuin

Standaard

Vak

Huis

Antenne

Vliegveld

Amusement

Geldautomaat

Garage

Zeilen

Camping

Afslag

EHBO

Vast navigatiehulpmiddel

Vakantieoord

Pictogrammen van waypoints

Tankstation

Tuin

Golf

Hotel

Jagen/vissen

Grote stad

Vuurtoren

Belangrijke stad

Haven

Middelgrote stad

Museum

Obstakel

Park

Vakantieoord
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Als u na raadplegen van het gedeelte Problemen oplossen nog steeds problemen
hebt met de werking van het apparaat, kunt u de technische dienst van

Magellan bellen op telefoonnummer +1 866 737-8604.

Medewerkers zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 7:00 tot
17:00 PST. U kunt ook een fax sturen naar de klantenservice op nummer +1
909 394-7070.

Als dit nodig is, kunt u de ontvanger terugsturen naar Magellan om deze te
laten repareren. Voordat u de ontvanger terugstuurt, vraagt u eerst een RMA-
nummer (Return Materials Authorization) aan bij Magellan. Neem hiertoe
contact op met een medewerker van de technische dienst van Magellan op
telefoonnummer +1 800 707-7845 of stuur een e-mail met uitleg van redenen
naar rma@magellangps.com. Nadat u het RMA-nummer hebt ontvangen,
stuurt u de ontvanger per koerier of pakketdienst. Sluit een beschrijving van het
probleem in, uw naam, adres en een kopie van het oorspronkelijke
aankoopbewijs. Vermeld het RMA-nummer duidelijk op de buitenkant van het
pakket. Als het apparaat aan u moet worden teruggezonden op een ander adres,
geeft u dit aan en vermeldt u het adres.

Vermeld bij alle correspondentie het model van de ontvanger en zorg ervoor
dat u de ontvanger bij de hand hebt als u telefonisch contact opneemt.

Stuur het pakket naar:
THALES NAVIGATION

Magellan Products
960 Overland Court

San Dimas, CA 91773, V.S.
Ter attentie van: Warranty/repair

Meer informatie met betrekking tot software-updates voor de Meridian vindt u
in het gedeelte Product Support van de website van Magellan
(www.magellangps.com).

Klanten buiten de Verenigde Staten kunnen contact opnemen
met de plaatselijke distributeur voor Magellan. U vindt een
volledige lijst met distributeurs voor Magellan bij uw Meridian.

Magellan™ is een handelsmerk van Thales Navigation.

Contact opnemen met Magellan
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Uw Meridian updaten
Er worden regelmatig nieuwe voorzieningen en functies toegevoegd om uw
Meridian bij het neusje van de zalm van de GPS-ontvangers te houden. De
software vervangen in uw Meridian is een eenvoudige bewerking die slechts 5 tot
10 minuten in beslag zou moeten nemen.

1. Eerst moet u te weten komen welke softwareversie momenteel in uw
Meridian zit.  Schakel de Meridian in en als het eerste opstartscherm
verschijnt, ziet u de softwareversie onder aan het display.  Het ziet eruit als
“V.3.12 WAAS Enabled”.  Als u dit gemist hebt tijdens het laden, is er nog
een andere manier.  Druk op [MENU], markeer “Over” en druk op
[ENTER].  Boven aan het display ziet u de revisie en revisiedatum net
onder de copyright verklaring.

2. Ga naar de website van Magellan en zoek de meest recente software release.
Hhet adres om u rechtstreeks naar de Meridian updates te brengen is:

www.magellangps.com/en/support/products/upgrades/
upgrade_meridiangps.asp

Gebruikers van een Meridian Platinum moeten gaan naar:

www.magellangps.com/en/support/products/upgrades/
upgrade_meridianplat.asp

Als de versie op de website recenter is dan deze in uw Meridian, volgt u de
instructies om de meest recente software te downloaden.

3. Verbind uw Meridian met uw pc (Windows® 3.1/NT of hoger) d.m.v. de
datakabel voor uw Meridian.  (Als u uploads naar uw Meridian uitvoert, is
het een goed idee om nieuwe batterijen te installeren.)

4. Decomprimeer het bestand dat u gedownload hebt in stap 2. Schakel uw
Meridian in.  Open de map en dubbelklik op het bestand magup.exe.

De applicatie zal eerst naar uw Meridian zoeken op één van de COM-
poorten.  Als deze gevonden is, begint de applicatie automatisch de nieuwe
software te uploaden.  Het display op uw Meridian wijzigt in “SOFTWARE
UPLOADMODUS ACTIEF”.

5. U ziet een bericht als de upload voltooid is  Sluit de applicatie magup.  Uw
Meridian schakelt zichzelf uit en terug in. Controleer dat de software
geüploaded werd door het scherm “Over” te controleren zoals u reeds deed
in stap 1.

De software upload naar uw Meridian is voltooid en u kunt de Meridian nu
loskoppelen van de datakabel.
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KENMERKEN

Prestaties

Ontvanger technologie met 12 parallelle kanalen waarmee 12

satellieten kunnen worden gebruikt om gegevens te
berekenen en bij te werken en met quadrifilar antenne

Opvraagtijden (bij ideale omstandigheden):

Warm ongeveer 15 seconden
Koud ongeveer 1 minuut

Bijwerksnelheid 1 seconde doorlopend

Nauwkeurigheid

Positie 7 meter, 95% 2D RMS
w/WAAS <3 meter, 95% 2D RMS

Snelheid 0,1 knoop RMS steady state

Begrenzingen:

Snelheid 951 mijl/u

Hoogte 17.500 meter

Fysiek:

Grootte 16,5 cm x 7,4 cm x 3,05 cm [h] x [b] x [d]

Gewicht 227 gram met 2 AA-batterijen

Display 5,59 cm x 4,44 cm [h] x [b]
groot contrast LCD met EL verlicht display

Behuizing Constructie is bestand tegen weer en wind met rubberen

omhulsel

Temperatuurbereik

In werking -10˚C tot 60˚C
Opslag -20˚C tot 70˚C

Voeding:

Bron 2 AA-alkalinebatterijen of 9-35 V gelijkstroom met
voedingskabel

Levensduur
batterijen maximaal 14 uur

Specificaties
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Accessoires voor de ontvanger zijn verkrijgbaar bij de Magellan-dealer.

Draaibare bevestigingsbeugel: Hiermee monteert u de ontvanger op een
oppervlak zodat u uw handen vrij hebt.

Bevestigingsbeugel voor in een voertuig: Volledig draaibaar en kantelbaar
voor optimale zichtbaarheid in een voertuig.

Bevestigingsbeugel voor op de fiets: Hiermee monteert u de ontvanger op het
stuur van een fiets, motor of voertuig voor onverharde paden.

Draagzak: De draagtas biedt een handige manier om de Meridian aan uw riem
te dragen en beschermt het apparaat tegen de elementen.

Voedings-/gegevenskabel (onbeschermde draden): Hiermee kunt u de
ontvanger aansluiten op een externe voedings- en gegevensbron.

Pc-interfacekabel met adapter voor sigarettenaansteker: Hiermee sluit u de
ontvanger aan op de pc voor de overdracht van gegevens of op de
sigarettenaansteker voor externe voeding.

Externe voedingskabel met adapter voor sigarettenaansteker: Hiermee kunt
u de ontvanger aansluiten op een sigarettenaansteker voor externe voeding.

Pc-kabel: Hiermee kunt u de Meridian aansluiten op een pc.

MapSend Streets and Destinations:  Met deze cd-rom kunt u gedetailleerde
plattegronden en uitgebreide sets POI’s uploaden naar de Meridian-ontvanger.

MapSend Topo voor de Verenigde Staten:  Met deze cd-rom kunt u
gedetailleerde plattegronden, topografische gegevens en uitgebreide sets POI’s
uploaden naar de Meridian-ontvanger. (Deze cd is alleen verkrijgbaar met
topografische informatie voor de Verenigde Staten.)

Secure Digital (SD) geheugenkaarten: Leverbaar in configuraties van 8, 16,
32 of 64 MB. Hiermee kunt u meer kaartgegevens uploaden naar de Meridian-
ontvanger.

Accessoires
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Met de cd MapSend Streets kunt u gedetailleerde stratenplannen laden in de
Meridian. De kaarten op de MapSend Streets-cd bevatten volledige gegevens
over straten van steden in de Verenigde Staten en Europa.

• Hiermee kunt u stratenplannen in
de Meridian laden voor elke
willekeurige regio in de Verenigde
Staten en Europa.

• Hiermee kunt u een rechthoekig
gedeelte van de kaart uitknippen
en deze in de ontvanger laden.
Kaarten zijn niet onderverdeeld op
basis van provincies of andere
grenzen.

Kenmerken

Minimumvereisten

• IBM PC AT-486 of vergelijkbaar
• 32 MB RAM
• VGA-videokaart
• 60 MB vaste-schijfruimte
• 8x cd-rom-station
• MS Windows 95/98/NT 4.0 (of

hoger)

Aanbevolen vereisten
• IBM PC AT-Pentium/300 of

vergelijkbaar
• 64 MB RAM
• Ware kleuren video met resolutie

800x600
• 60 MB vaste-schijfruimte
• 32x cd-rom-station
• MS Windows 95/98/NT 4.0 (of hoger)

MapSend Streets

• Waypoints en routes maken,
beheren, uploaden en
downloaden

• Hiermee kunt u de hemelsbrede
afstand op de kaart berekenen.

• Zoeken naar kaartobjecten, zoals
steden, meren en dergelijke, op
naam.
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MapSend gebruiken
Met de reeks MapSend™ cd-rom’s kunt u de mogelijkheden van uw Meridian
GPS-ontvanger uitbreiden, maar we hebben hier geen plaats om te beschrijven
wat u allemaal kunt doen. Raadpleeg de help-bestanden voor MapSend voor
meer informatie over de voorzieningen en functies van de software.   Deze korte
introductie demonstreert enkel de meest gebruikte functie; het uploaden van
gedetailleerde kaarten.

Voorbereiding:  Zorg ervoor dat u een SD-kaart in uw Meridian geïnstalleerd
hebt.  (Gedetailleerde kaarten worden opgeslagen op een SD-kaart, niet in
de Meridian).  Installeer nieuwe batterijen in uw Meridian en gebruik de
datakabel, verbind de Meridian met één van de COM-poorten op uw pc.

Draai de MapSend-applicatie op uw pc.

Kaart instellen:  Gebruik de hulpmiddelen inzoomen en uitzoomen, selecteer
de locatie op de kaart voor het gebied waarvan u de gedetailleerde kaart
wilt.

In dit voorbeeld wordt een gedetailleerde kaart van Zuidelijk California
geselecteerd.



88 Magellan Meridian GPS-ontvanger

Gebied selecteren:  Gebruik het hulpmiddel “Nieuwe regio tekenen”  om
het gebied op de kaart te
selecteren dat u in uw
Meridian wilt uploaden.

Hier is de regio die
geselecteerd werd voor dit
voorbeeld.  Merk op dat
als u de cursor in de
rechthoek plaatst, de
geheugenruimte die deze
regio inneemt op uw SD-
kaart, wordt weergegeven.

U kunt deze regio verder
aanpassen.  Om de regio
te verplaatsen, plaatst u
de cursor in de regio en verplaatst u de volledige regio terwijl u de
linkermuisknop ingedrukt houdt.  Om de grootte van de regio te wijzigen,
plaatst u de cursor op één van de zwarte punten in de hoeken of langs de
zijden van de regio, houdt u de linkermuisknop ingedrukt en vergroot of
verkleint u de grootte van het gedefinieerde gebied.

Regio knippen: Selecteer het hulpmiddel “Regio knippen” . U wordt
gevraagd een naam te geven aan deze regio.
Gebruik een naam die u helpt identificeren voor
welk deel van het land deze regio bedoeld is.

In dit voorbeeld werd de naam “socal” gebruikt.
Na het geven van een naam wordt de regio
toegevoegd aan de regiolijst aan de rechterzijde van
het scherm.  In de regiolijst klikt u links op het vak
voor de naam van de regio die u wenst te
uploaden.  Merk op dat het gebied binnen de regio
een andere kleur krijgt, wat u een grafische
indicatie geeft over welke regio(‘s) geüploaded
moeten worden.
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Regio uploaden:  Zorg ervoor dat de Meridian ingeschakeld is en klik op de
knop “Regio’s uploaden” .  U krijgt de optie Naar een GPS Unit
uploaden, Naar SD-kaart Programmer uploaden of Op harde schijf
opslaan.  Selecteer Naar GPS Unit uploaden en druk op “Volgende”.

MapSend zal dan de COM-poorten ondervragen om te zoeken naar de
Meridian-ontvanger.  Als deze gevonden werd, wordt dit op het pc-scherm
aangegeven.  Druk op “Volgende”.

De kaartregio wordt geüploaded naar uw Meridian-ontvanger.  Ga nu in
de Meridian naar het Kaartscherm en zoom uit over het gebied van de
kaart waar u de regio geüploaded hebt.  Als u voldoende uitgezoomd hebt,
ziet u de contour van een vak.  Dit vak vertegenwoordigt de regio die u
net geüploaded hebt en dat dit deel van de kaart nu gedetailleerde straten
en informatie over interessante punten bevat.
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De Magellan Secure Digital (SD) geheugenkaarten kunnen worden geïnstalleerd

in alle modellen van de Meridian-productlijn via de batterijruimte. De

geheugenkaarten zijn leverbaar in configuraties van 8, 16, 32 of 64 MB. Als u
extra geheugenkaarten installeert in de Meridian, kunt u meer gegevens van de

MapSend-cd-producten van Magellan uploaden in de Meridian.

De geheugenkaart installeren of verwijderen:

1. Zet Meridian uit.

2. Verwijder het klepje van de batterijhouder.

3. Verwijder de twee AA-batterijen.

4. U verwijdert de kaart door deze enigszins naar boven te duwen. U
voelt een klein klikje, wat betekent dat de vergrendeling loskomt,

waarna de geheugenkaart tegen uw vinger drukt. Laat de

geheugenkaart naar achteren glijden in de richting van de
batterijhouder. Schuif de geheugenkaart voorzichtig naar buiten en

verwijder de kaart.

5. Als u de kaart wilt installeren, houdt u deze met twee vingers vast
met het label naar u toe. Plaats de bovenkant van de geheugenkaart

in het kanaal van de batterijhouder. Duw de kaart voorzichtig naar

de bovenkant van de Meridian-ontvanger totdat u deze op zijn
plaats voelt klikken. Gebruik geen kracht. Als u kracht zet, kan de

geheugenkaart of de ontvanger beschadigen.

6. Plaats de batterijen terug in de houder. Zorg ervoor dat de polen
van de batterijen zich aan de juiste zijde bevinden.

7. Plaats het klepje van de batterijhouder terug.

8. Zet de Meridian GPS-ontvanger aan.

Geheugenkaarten installeren
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De volgende kabels zijn leverbaar als accessoire voor de GPS-ontvanger: externe
voedingskabel met adapter voor sigarettenaansteker, voedings-/gegevenskabel,

gegevenskabel en pc-kabel met adapter voor sigarettenaansteker. De instructies

hierna gelden voor alle kabels, tenzij anders aangeven.

De kabel kan op twee verschillende manieren worden aangesloten op de

ontvanger:

Aansluiten terwijl de Meridian

is bevestigd aan de houder.

Plaats de Meridian met de

onderkant eerst in de houder.

Schuif de Meridian naar beneden

totdat deze vastklikt op zijn

plaats. Sluit de kabel aan via de

opening in de achterkant van de

houder. Het is niet nodig om de

schroef aan te draaien, hoewel dit

wel extra stevigheid biedt.

Direct aansluiten op de Meridian.

Gebruik de schroef die is bevestigd op de

stekker en draai deze in de achterkant van

de ontvanger.

Aansluiten op externe apparaten
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Aansluiten op een externe voedingsbron

Als u de kabel met adapter voor een sigarettenaansteker gebruikt, sluit u deze
eenvoudigweg aan op het contact van de sigarettenaansteker. Als u een

permanente aansluiting op een voedingsbron tot stand wilt brengen, knipt u de

kabel door tussen de voedingseenheid en de adapter. Sluit de rode (+) en zwarte
(-) draad aan op de externe voedingsbron. De ingangsspanning van de externe

voeding moet tussen 9 en 16 V gelijkstroom liggen.

Voorzichtig: Schakel de voedingseenheid niet uit. Als u dit wel doet, raakt

het apparaat beschadigd en vervalt de garantie.

Voedingseenheid

Knip hier

Adapter voor

sigarettenaansteker
Voedingsstekker

Aansluiten op een gegevensbron

Pinout voor gegevensverbinding (alleen voor pc- en gegevenskabels)

Dit is de pinout, aanzicht in de 9-pins contraconnector

Pin 2: Gegevensuitvoer

Pin 3: Gegevensinvoer

Pin 5: Aarde

Kleurcodering van kabelbedrading

Voeding Rood: Voeding +

Zwart: Aarde

Gegevens (Voeding/gegevens, pc-kabel en gegevenskabel)

Geel: Gegevensinvoer

Oranje: Gegevensuitvoer

Zwart: Aarde

9

5 1

6

9-pins connector

+-
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De Magellan GPS-ontvanger is bijgewerkt met de nieuwste WAAS-
technologie (Wide Area Augmentation System). Met WAAS kan de GPS-
ontvanger positielocaties berekenen met een grotere nauwkeurigheid dan
andere ontvangers voor algemeen gebruik.

Wat is WAAS? WAAS is een manier om de nauwkeurigheid van GPS te
verbeteren tot boven het standaardsignaal voor burgers. WAAS is ontwikkeld
door de Amerikaanse luchtvaartdienst (FAA) zodat de nauwkeurigheid kon
worden geboden die nodig is voor het aanvliegen van vliegtuigen om te
landen. WAAS verhoogt de nauwkeurigheid van GPS door de fouten in het
GPS-signaal te berekenen bij verschillende controlestations in het hele land
en deze foutcorrecties vervolgens terug te sturen naar speciale WAAS-
satellieten. De satellieten sturen op hun beurt deze foutcorrecties terug naar
GPS-ontvangers over de hele wereld die geschikt zijn voor WAAS.

WAAS is een gratis service die u zo kunt gebruiken. Het enige verschil is dat
u twee extra satellieten ziet in het satellietstatusscherm. U hoeft verder niets
te doen; de service is klaar voor gebruik.

Hoe nauwkeurig is mijn GPS-ontvanger met WAAS? De FAA meldt dat de
verwachte nauwkeurigheid kan worden verbeterd tot circa 7 meter verticaal
en horizontaal. Onze eigen tests tonen aan dat de nauwkeurigheid van
Magellan GPS-ontvangers meestal circa 3 meter verbetert. U kunt deze
nauwkeurigheid verwachten gedurende 95% van de tijd dat u WAAS-
signalen ontvangt.

Enkele problemen van WAAS De dekking van het signaal met WAAS is
niet wereldwijd zoals die van GPS-satellieten. Op bepaalde locaties kan de
ontvangst van WAAS-signalen moeilijk of gestoord zijn. Er zijn twee
satellieten die WAAS uitzenden voor correcties in Noord-, Midden- en Zuid-
Amerika en twee satellieten boven Afrika en India die vergelijkbare dekking
bieden voor Europa. Deze satellieten zijn geostationair, wat wil zeggen dat ze
op dezelfde plek boven de evenaar van de aarde blijven. De twee satellieten
voor Noord-, Midden- en Zuid-Amerika bevinden zich boven de Grote en
Atlantische oceaan. De kans bestaat dat zij zich vlak boven de horizon
bevinden, gezien vanaf de locatie waar u de GPS-ontvanger gebruikt.
Hierdoor is de kans groter dat gebouwen, gebladerte, terrein of andere
obstakels het WAAS-signaal blokkeren.

Bovendien is WAAS een relatief nieuw systeem dat nog in de ontwikkelfase
is. Het is daarom mogelijk dat het signaal wegvalt voor
onderhoudswerkzaamheden. Tijdens deze onderbrekingen kunt u de GPS-
ontvanger gewoon gebruiken voor het berekenen van posities en als hulp om
uw plaats van bestemming te bereiken met behulp van de GPS-signalen. Het
enige verschil is dat u niet de extra nauwkeurigheid krijgt die WAAS biedt.
Naarmate het systeem verder wordt ontwikkeld en gestabiliseerd, zullen deze
onderbrekingen van het signaal steeds minder vaak voorkomen.

U vindt meer informatie over WAAS op de website van de FAA in het
gedeelte over het WAAS-systeem: http://gps.faa.gov/programs/WAAS/
waas.htm

WAAS
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Huidige etappe Het gedeelte van een route dat momenteel wordt
afgelegd.

Hoogte De huidige elevatie boven zeeniveau.

BRG Peiling. De kompasrichting vanaf uw positie naar een
bestemming, gemeten naar de dichtstbijzijnde graad.

Boei Een navigatiehulpmiddel (meestal aangegeven op
zeekaarten) dat
drijft op het water. De positie kan wisselen afhankelijk
van de sterkte en richting van de stroming.

COG Koers over land. De richting waarin de ontvanger zich
beweegt. COG kan worden uitgedrukt in ware of
magnetische noordwaarden.

Coördinaten Een unieke numerieke of alfanumerieke beschrijving
van de positie.

CTS Stuurkoers. De richting waarin u zich moet verplaatsen
om terug te keren op koers terwijl u doorgaat in de
richting van de bestemming. Dit is een “middenkoers”
van uw huidige positie naar een punt op de koerslijn
dat midden ligt tussen een punt dat loodrecht staat op
uw positie en het bestemmingswaypoint van de huidige
etappe.

Datum (kaartniveau) Dit verwijst naar het theoretische mathematische model
van het zeeniveau op aarde. Kaartmakers maken
mogelijk gebruik van een ander model bij het maken
van hun kaarten, waardoor coördinaten van posities
kunnen afwijken bij verschillende kaartniveaus. U kunt
in de legenda van de kaart zien welk kaartniveau wordt
gebruikt. Als u niet weet welk niveau u moet gebruiken,
gebruikt u WGS84.

Standaard De waarde of instelling die automatisch wordt gekozen
door het apparaat tenzij u iets anders opgeeft. U kunt
dit wijzigen in Setup.

DST Afstand. De afstand van de positie tot de bestemming.

Verklarende woordenlijst
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ETA Geschatte aankomsttijd. Het geschatte tijdstip waarop het

bestemmingswaypoint van de etappe wordt bereikt.

ETE Geschatte reistijd. Geschatte tijd die nog nodig is om het

volgende waypoint op een route te bereiken.

HDG Richting. De richting waarnaar u kijkt, gedefinieerd als

een hoek ten opzichte van het noorden.

Breedte De hoekafstand noord of zuid van de evenaar gemeten in

lijnen die de aarde omcirkelen (breedtecirkels) en die par-

allel lopen aan de evenaar van 0˚ tot 90˚.

LAT/LON Coördinatensysteem dat wordt gebruikt om de breedte-

en lengtegraad van een positie op aarde te definiëren.

Etappe (Route) Een segment van een route met een beginwaypoint (VAN)

en een bestemmingswaypoint (NAAR). Een route kan

uit één of meer etappes bestaan. Een route van waypoint

A naar waypoint B naar waypoint C naar waypoint D

bestaat uit drie etappes, waarbij de eerste begint bij

waypoint A en eindigt bij waypoint B.

Lengte De hoekafstand oost of west van de nulmeridiaan (Green-

wich-meridiaan) gemeten in lijnen die loodrecht staan

op de breedtecirkels en die samenkomen bij de polen van

0˚ tot 180˚.

Magnetisch noorden De richting in relatie tot een magnetisch kompas.

NMEA National Marine Electronics Association. Een

professionele organisatie die de standaard serienotatie

definieert en onderhoudt die wordt gebruikt door

navigatieapparatuur en computerinterfaces in de

scheepvaart.

OSGB Een coördinatensysteem dat alleen Groot-Brittannië

beschrijft, vergelijkbaar met UTM’s en dat wordt gebruikt

in combinatie met kaartniveau GRB36.

Positievaststelling Positiecoördinaten die zijn berekend door de Meridian.
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SOG Snelheid over grond. De snelheid waarmee de ontvanger

zich verplaatst.

TMP Temperatuur.

Ware noorden De richting naar de Noordpool gezien vanuit de positie

van de kijker. De noordelijke richting op alle geografische

meridianen.

UTC Universal Time Coordinated. Vroeger ook bekend als

Greenwich Mean Time (GMT).

UTM Universal Transverse Mercator. Metrisch rastersysteem dat

wordt gebruikt op de meeste grootschalige en

middelschalige topografische land- en zeekaarten.

VMG Goedgemaakte snelheid. De component van de snelheid

in de richting van de bestemming.

WPT Waypoint. Een locatie die is opgeslagen in het geheugen

van de ontvanger dat wordt verkregen door gegevens in

te voeren, te bewerken of te berekenen, of door een huidige

positie op te slaan. Dit wordt gebruikt bij het maken van

routes.

XTE koersafwijking. De hemelsbrede afstand tussen de huidige

positie en de koerslijn. Aangeduid als afstand, links of

rechts, van de koers met het gezicht naar de bestemming.


