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Voor ondersteuning of vragen over het product, updates, etc. kunt u
contact met ons opnemen. Op www.vaaratlas.nl vindt u alle benodigde informatie.
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Welkom

Hartelijk dank voor de aanschaf van de Digitale VaarAtlas 2009. Deze handleiding 
begeleidt u bij het installeren en gebruiken van de Digitale VaarAtlas op uw navigatiesys-
teem.

Met de Digitale VaarAtlas 2009 kunt u met uw TomTom® systeem of Garmin® systeem 
precies zien waar u vaart, waar de boeien liggen, wat de brughoogten zijn, waar u 
aanlegplaatsen en jachthavens kunt vinden en nog veel meer. Heeft u een TomTom® 

systeem, dan kunt u direct be-dieningstijden van bruggen en sluizen en de faciliteiten 
van jachthavens opzoeken. Deze gegevens staan eveneens op de CD.

De inhoud van uw CD

Op Windows computers kunt u via het menu door de CD bladeren, de Digitale 
VaarAtlas 2009 installeren en de handleiding en andere documentatie inzien.

Op uw CD vindt u:

1. De handleiding.
2. De legenda.
3. Het programma om de Digitale VaarAtlas op uw navigatiesysteem te installeren. 
4. Watersportinformatie (legenda, reglementen en vaarinformatie) en het 
 benodigde installatiebestand. 2



Installeer de Digitale VaarAtlas op uw navigatiesysteem

Om de Digitale VaarAtlas te kunnen installeren heeft u een PC nodig met Windows XP 
of Vista die verbonden is met het internet.

Merk op: voor aanvullende informatie over de installatie en antwoord op veel gestelde 
installatievragen kijkt u op www.vaaratlas.nl/installatie. 
Verbind uw navigatiesysteem via de USB-kabel met uw computer en laad de CD. In het 
menu dat nu verschijnt kiest u voor ‘Installatie’. Het installatieprogramma opent met het 
welkomscherm.

  

Kies ‘Volgende’. 

De aanschaf van de Digitale VaarAtlas geeft u een jaar lang recht op gratis updates, 
nieuwe interessante punten en vaarroutes. Vul de 10-cijferige registratiecode in die 
op de binnenzijde van de verpakking staat. Als u ook uw e-mailadres invoert, wordt op 
www.vaaratlas.nl uw eigen omgeving aangemaakt. Hiermee kunt u bijvoorbeeld vaar-
routes bekijken en updates downloaden. Eventueel kunt u zich ook achteraf op www.
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vaaratlas.nl aanmelden.

Het gebruik van de Digitale VaarAtlas is onderhevig aan een aantal voorwaarden. Lees 
deze aandachtig. Als u hiermee akkoord kunt gaan, klikt u op ‘Akkoord’ en op de knop 
‘Volgende’.

 

Wij hebben de veiligheid op het water hoog in ons vaandel staan. Daarom wijzen wij u op 
de mogelijkheden, maar ook de beperkingen van de Digitale VaarAtlas. 
Klik op ‘Volgende’.
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De Digitale VaarAtlas is geschikt voor alle modellen van TomTom® en veel Garmin® 
modellen, waaronder de Garmin® Nüvi. Selecteer uit de keuzelijst uw navigatiesy-
steem, in dit voorbeeld is dat TomTom®. Het installatieprogramma kan automatisch 
zoeken naar een nieuwere versie van de VaarAtlas. Wij raden u aan om dit keuzevakje 
aan te vinken.

De Digitale VaarAtlas bestaat uit twee onderdelen, de POIs en reglementen. Heeft u 
een TomTom® systeem, dan kunt u Reglementen aangevinkt laten. Garmin® systemen 
hebben (nog) geen mogelijkheid documenten te tonen, zodat de tekstdocumenten 
hierop niet geïnstalleerd worden. Alle reglementen kunt u ook op de CD vinden. Klik op 
‘Volgende’.
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Het installatieprogramma zal nu de Digitale VaarAtlas op uw navigatiesysteem 
installeren. Afhankelijk van het systeem kan dit enige minuten in beslag nemen.

De installatie is nu voltooid. Klik op ‘Voltooien’ en koppel uw navigatiesysteem af.

Het gebruik van de Digitale VaarAtlas op uw TomTom® systeem

Hier volgen de stappen om de Digitale VaarAtlas
 weer te geven op uw TomTom® systeem.

1. Klik in het hoofdmenu op het pijltje 
 rechtsonder.
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      2.     Klik op “Bekijk kaart”.     3.   Ga nu naar “Opties” 

4. Controleer of  de “Nuttige plaats” optie aangevinkt staat, anders zullen de nut- 
 tige watersportkenmerken niet op uw scherm vertoond worden.
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Informatie op uw scherm gebruiken

De icoontjes die nu op uw scherm verschijnen, kunt u aanklikken zodat de informatie 
die erbij hoort op uw scherm verschijnt. Als er veel icoontjes naast elkaar staan kunt u 
eerst inzoomen, zodat er ruimte ontstaat. Klik bijvoorbeeld een icoontje voor een brug 
aan (zie afbeelding hieronder) U ziet een blauw balkje verschijnen met de volgende 
beschrijving: “2X H240 W300”. Hieruit kunt u afleiden dat er twee bruggen volgen, elk 
met een hoogte van 2,40 m en een breedte van 3 m.  Door nogmaals op het blauwe 
balkje te klikken, verdwijnt deze weer.

Centreren van de kaart rondom huidige positie

Op een TomTom® systeem wordt de huidige GPS positie door de pijl weergegeven. 
Tijdens het varen zal de pijl uw positie blijven aangeven. Wilt u de kaart weer rondom 
uw positie centreren, klik dan op het kompasicoon rechtsboven in het scherm.
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Tekstinformatie
De onderstaande gebruiksaanwijzing is alleen van toepassing op TomTom® systemen 
met een documentlezer.

Hoe vindt u de bedieningstijd van een bepaalde brug?
Als u op een brugpictogram klikt, ziet u een korte beschrijving. Van beweegbare 
bruggen en van sluizen kunt u de bedieningstijden opzoeken met het nummer in deze 
beschrijving. Bijvoorbeeld: in “Brug: 1224 - Spijkerbrug” verwijst het nummer 1224 naar 
de betreffende bedieningstijden.

Open “Bedieningstijden bruggen en sluizen” via “Help mij”, “Andere handleidingen”. 
In het bovenstaande voorbeeld is dit @1224. Zoek in de tabel de juiste periode op. 
Meestal zijn bedieningstijden afhankelijk van de datum, bijvoorbeeld de zomer- of de 
winterperiode. Per periode zijn de bedieningstijden af te lezen, afhankelijk van de dag 
van de week.

Welke faciliteiten biedt een haven?
Van veel jachthavens is extra informatie beschikbaar. Als u op het havenpictogram 
klikt, ziet u een korte beschrijving. Als in de beschrijving een nummer is opgenomen, 
bijvoorbeeld “@1023 Jachthaven De Schapenput”, dan kunt u de voorzieningen 
opzoeken die deze haven biedt.
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Open het bestand “Faciliteiten van havens” via de Help mij-functie van uw TomTom® 
systeem en zoek op het nummer van de haven. In het bovenstaande voorbeeld is dit 
@20. 
De beschikbare voorzieningen zijn onder meer weergegeven met pictogrammen 
waarvan de betekenis in de legenda is vermeld. Deze legenda vindt u op de CD. 

Scheepvaartreglementen
In de documentlezer van uw TomTom® systeem kunt u de volgende scheepvaart-
reglementen vinden: Binnenvaartpolitiereglement, Rijnvaartpolitiereglement en het 
Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen. 

Optimale instellingen voor uw Garmin® systeem
Om de Digitale VaarAtlas optimaal op uw Garmin® systeem te kunnen gebruiken, 
schakelt u een eventuele route uit. Kies hiervoor  ‘Menu’ en ‘Stop’.

Om te voorkomen dat de Garmin® probeert de weg te volgen, schakelt u de volgende 
optie in: Menu > Extra > Instellingen > Navigatie. 

Kies bij Routevoorkeur voor “Niet via weg”
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