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1. Inleiding 

FLvN/jo 88/29 

12.04.1988 

In het kader van de werkzaamheden van CE-Research Contact Group 7a: 

Hunan Factors Engineerinq in Car Products, wordt onder meer nagegaan of 

gebruiksaanwijzingen kunnen worden verbeterd, hoe 

autoradio-cassettespelers bediend worden, wat de gebruikers van die 

bediening vinden en of ook daarbij verbeteringen mogelijk zijn. Daartoe 

werken CE-ICE&IS, CE-Service (Manuals), CE-CQD, CID en IP0 sanen. 

Dit rapport handelt over: 

- een enquète over de manual onder 2x20 deelnemers van een DC 680-

gebruikerstest die een oude, resp. nieuwe versie van deze manual 

kregen bij de testaanvraaq 

- een enquète over ergonomische aspecten van het autoradiogebruik onder 

107 deelnemers van een eerdere DC 680-gebruikerstest 

- sommige aspecten van de normale door C(l) uitgevoerde 1e enquète, onder 

33 deelnemers van de DC 685-gebruikerstest. In het bijzonder deze test 

is interessant omdat de DC 685 ook gebruikt wordt in het onderzoek 

naar feitelijke bedieningshandelinqen en anstandigheden, bij een 

vijftal door Ing. S. Veenstra van het ICE Carradio Lab. va, een 

'remote canputer' voorziene DC 685's. 

Het rapport is nu geschreven, hoewel de behandelde onderwerpen nog niet 

afgesloten zijn, om desgewenst in aannerking te kunnen worden genomen in 

de definitie fase van de nieuwe DC 680 of 684 versie. 
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2. Oude versus nieuwe manual voor de DC680 

Al voor de installatie van CG 7a was CE-Service op verzoek van ICE&IS 

begonnen voor de DC 680/684 een nieuw type gebruiksaanwijzing te maken, 

met als extra kenmerken: additionele tekeningen van het frontaanzicht 

tussen de tekst, en tweekleurendruk. Hiermee zijn tot dusver twee tests 

uitgevoerd: 

- aan het begin ven de DC 680-gebruikerstest, op 20.08.1987, hebben 50 

deelnemers zo\El het oude els het nieuwe type gebruiksaanwijzing 

gekregen. Zij mochten er zelf een ven kiezen bij het monteren en in 

gebruik nemen van hun autoradio; later moesten zij dan in een enquète 

hun voorkeur voor een van beide versies motiveren. Het resultaat van 

deze test: een overweldigende meerderheid prefereerde de nieuwe 

manual, is beschreven in het rapport 'Gebruiksaenwijzingonderzoek 

DC 680/684' (AR 390 A7-DC 680-061) door J. Demoiseaux, 

d.d. 30.09.1987. 

- op 14.01.1988 startte een tweede DC 680-gebruikerstest, waarbij 20 

deelnemers de conventionele, en 20 andere deelnemers de nieuwe 

gebruiksaanwijzing kregen. Enige resultaten m.b.t. deze 

gebruiksaanwijzingen volgen hieronder. 5 leden van iedere groep zullen 

dezer dagen worden geïnterviewd; dit interview is vertraagd door een 

personele reorganisatie en een verhuizing bij cao. 

2.2 Resultaten oude vs. nieuwe manual en_guète 

- Uiteraard waren in deze test de gebruikers van ieder type manual zich 

niet bewust ven het bestaan van nog een ander type. Dan is het van 

tevoren niet te zeggen of uit de beantwoording van enquètevragen of 

eventuele spontane opmerkingen enig inzicht over het effect ven de 

verschillen ken worden verkregen; en inderdaad, er waren geen 

antwoorden of opmerkingen die zo'n differentieel inzicht in de rol van 

de extra illustraties in de manual opleveren, bij de 34 (d.w.z. 85%) 

geretourneerde enquèteformulieren. Alle 34 deelnemers hadden de manual 

gebruikt, niemand maakte een opmerking over figuren. 
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- Van de 16 conventionele manual-gebruikers vonden 13 hem duidelijk, 1 

onduidelijk, 2 gaven qeen oordeel; 6 maakten gedétailleerde 

opmerkingen over de tekst, i.h.a. van kritische aard. 

Van de 18 nieuwe manual-gebruikers vonden 15 hem duidelijk, 3 

onduidelijk; 7 maakten gedétailleerde opmerkingen van i.h.a. kritische 

aard over de tekst. 

- De volgende enquète-resultaten slaan vrijwel geheel op de tekst, van 

beide manual-types: 

11 deelnemers noemden passages in de tekst moeilijk (bij 6 

deelnemers sloeg dit op de montage etc.), 4 deelnemers schreven dat 

enige passages 'niet klopten' 

1 deelnemer klaagde over de verschillende lettertypen (fonts) in de 

manual: 'rommelig'. 2 deelnemers meldden drukfouten 

• 2 deelnemers vroegen om een additionele 'sanengevatte' manual, van 

één bladzijde. 

- Mo.!:!_tage: 14 van de 34 respondenten (41%) ondervond moeilijkheden bij 

het inbouwen e.d. Blijkbaar treden hierbij nog regelmatig, ook 

ergonomische, problemen op. 

- Be~i.!::_nin.9.: 9 deelnemers (26%) hadden negatieve opmerkingen over de 

bediening, van allerlei soort. 

- iecuri!_y_c~de: 13 deelnemers ondervonden problemen hierbij, of 

gebruikten hem ('nog') niet (9 deelnemers). 



l0a. Wilt u de volgende tabel invullen? 

Hoe vaak gebruikt u d1! 
bedieningsknoppen voor 
het veranderen of 
gebruik van: 

"C 
-t 
::, 
;;:, 
QJ 
C'l 
C: 

·"'1 

Zelden (dwz 
minder dan 
lx per week) 

Soms 
(tussen lx 
per week en 
lx per dag) 

Dikwijls 
(meer dan 
lx per 
dag) 

Hoe voldoet de be
dieningswijze 
(knoppen en systeem) 
hiervoor? 

"C 
-t 
::, 
;;:, 
QJ 
C'l 
C: 

·"'1 

Kunt u met een 
volgorde aangeven 

Toelichting 

a. Voorkeurzenders 
(preselectie) 

b. Autostore systeem 

c. Golflengtegebied 
(FM-MG-LG) 

d. Volumeregeling 

e. Toonrege li ng 

f. 'Loudness' functie 

g . Mono functie 

h. Fader functie 

i. 'Auto-reverse' . 

.,J 
QJ 

·"'1 
z 

3 

11 

1 

1 

1 

3 

5 

8 

functie 14 

j. Snel vooruitspoelen 
van de cassette 3 

k. Snel terugspoelen 3 

6 19 

37 38 

38 41 

2 

41 

44 

93 

51 

13 

35 

43 

6 

49 

30 

7 

37 

41 

53 

46 

79 

21 

27 

98 

16 

30 

2 

11 

39 

16 

15 

goed minder slecht 

87 6 

84 10 
----- --

92 5 

71 

74 

80 

75 

73 

74 

83 

83 

20 

15 

7 

4 

6 

3 

6 

5 

1 

5 

3 

4 

1 

1 

.,J 
QJ 

•"'1 
z 

14 

12 

10 

11 

15 

16 

28 

28 

30 

17 

18 

hoe belangrijk u 
de functies uit 
deze tabel vindt? 
(no. !:meest belangr. 
no. ll=minst belangr.) 

no. 1 max (no •• ) no. 11 

26 

6 

4 

35 

2 

1 

3 

2 

26 (no. 1 

16 (no. 4 

14 (no. 2 

35 (no. 1 

13 (no. 7 

15 (no. 6 

42 (no.11 

13 (no.10 

14 (no. 5 

12 (no. 9 

16 (no. 8 

2 

1 

6 

2 

3 

3 

42 

10 

1 

1 

9 

Tabel 1: de gesommeerde antwoorden van 107 deelnemers, weergegeven in de tabel die zij ieder moesten invullen; daarbij waren 
de 2e en 9e kolom niet aanwezig en had de 10e-12e kolom geen vulling. Nu staan daar: links het aantal deelnemers 
dat de betreffende functie (b.v. b.: Autostore systeem) het meest belangrijk vond (b.: 6), rechts het aantal dat die 
functie het minst belangrijk vond (b.: 1), en in het midden het maximale aantal deelnemers dat een bepaalde 'belangrijk
heidsrangorde' voor de betreffende functie aangaf (b.: 16 deelnemers vond 'autostore' de 4e, d.w.z. op 3 na belangrijkste 
functie, 16 was het maximale aantal het over een bepaalde rangorde van 'autostore' eens zijnde deelnemers). 

1 

p. 

1 
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3. Enguète over ergonomische aspecten van de DC 680 

De normale enquèteformulieren voor de, door CE-C(J) vanaf de herfst van 

1987 uitgevoerde, gebruikerstest voor de DC 680 bevatten een door CID en 

IPO opgestelde tabel over het gebruik van de functies van de DC 680. Bij 

de 110 geretourneerde formulieren was in 107 gevallen deze tabel 

ingevuld; de gesommeerde antwoorden staan in Tabel 1. De 

gebruiksfrequenties voor alle functies behalve 'fader' (kolommen 3,4,5) 

zijn grafisch weergegeven in Fig. 1. Toelichting op Tabel 1: 

• het aantal deelnemers dat geen gebruiksfrequentie opgaf (2e kolom) 

was het hoogst voor de functies 'autostore' en 'auto-reverse': dit zou 

kunnen komen doordat die functies niet begrepen werden, gezien bijv. de 

vraagtekens die vier deelnemers in de kolom 'Toelichting' bij 

'auto-reverse' schreven • 

• 'mono' is de functie die het minst wordt gebruikt, daarom de 

onderstreping bij 93 in de 3e kolom, en 'volume' is de functie die het 

meest wordt gebruikt (onderstreping bij 98 in de Se kolom). 

Zie ook r ig. 1 • 

• uit het grote aantal deelnemers dat 'goed' aangaf voor de 

bedieningswijze van alle functies (kolom 6) blijkt een grote 

tevredenheid daarmee; wellicht ook een positieve instelling t.o.v. het 

hele testgebeuren. Daarom zijn afwijkingen van dat algemene positieve 

oordeel belangrijk, met name als die door een aanzienlijk percentage van 

de deelnemers (b.v. 10% of meer) worden geuit. Dit is het qeval bij 

'autostore': 11 maal 'minder' of 'slecht' (kolom 7, resp. 8); 'volume': 

25 maal; 'toon': 18 maal en 'loudness': 11 maal. Overigens lijkt het 

goed mogelijk dat die deelnemers dan niet altijd onderscheid hebben 

gemaakt tussen de werking, of het effect van de functie zelf, en de 

bedieningswijze daarvan, gezien allerlei opmerkingen in de laatste 

kolom, 'Toelichting'. Zo merkten 7 deelnemers daar op dat de 

toonregeling 'niet zo goed werkt' terwijl 4 van hen kolom 7 of 8 

aanstreepten. Dat onderscheid is soms ook moeilijk te maken, bijv. bij 

'autostore': daar werd van opgemerkt dat het 'lanq duurde', resp. 

'ingewikkeld was', door deelnemers die daarbij kolom 7, resp. 8 

aanstreepten. 
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Maar met 'volune' is het niet onaanzienlijke percentage oordelen 

'minder' of 'slecht' (23%) in elk geval duidelijk gekoppeld aan de 

bedieningswijze: bij 'Toelichting' noemen 5 deelnemers deze knop te plat 

('zit erg dicht op het toestel'), en 4 andere deelnemers 'te klein' of 

'te du,'. Weer 2 anderen noemen de voluneregeling 'slecht te bedienen', 

1 deelnemer schrijft 'gaat wat stroef'. In al deze gevallen geldt dat 

maar een klein deel van de mensen die een oordeel geven in kolommen 

6 t/m 8 dit ook expliciet toelichten in de laatste kolom • 

• Kolommen 10 t/m 12 geven een indruk van het belang dat de 

deelnemers aan de verschillende functies hechtten; de volledige gegevens 

hierover zullen nog nader worden uitgewerkt. Men kan stellen dat 

gemiddeld 'voluneregeling' het belangrijkst wordt gevonden: 35 

deelnemers geven dit aan. Daarop volgt het preselectiesysteem, dat door 

26 deelnemers als belangrijkste functie wordt genoemd. Aan het andere 

eind van de belangrijkheidsschàal staat de 'nono'-functie, daarover 

bestaat zelfs de grootste eenstemmigheid: 42 deelnemers vinden dit de 

onbelangrijkste functie. Maar voor de acht overige functies is de 

eenstemmigheid veel kleiner; maar 12 à 16 deelnemers, d.w.z. 11-15%, is 

het dan eens over de rangorde in de belangrijkheidsschaal van een 

bepaalde functie. Echter, voor het verkrijgen van een volledig beeld 

moeten ook het aantal 'stemmen' voor een tweede, derde etc. plaats in de 

rangorde voor elke functie in aannerking worden genomen, alsmede het 

aantal 'meervoudige stemmen' voor iedere functie-rangorde combinatie. 

Enkele deelnemers gaan zelfs niet verder dan het toekennen van twee 

gradaties in belang; alle functies krijgen dan dus een 1 of 2 op de 

belangrijkheidsschaal. 

fig. 2 is een grafische weergave van kolom 11 uit Tabel 1. 

3.2 Afzonderlij_ke functies van de OC 680 

De kolom 'Toelichting' van de tabel die de deelnemers moesten invullen 

bevatte in een aantal gevallen (53 van de 107 ingevulde formulieren) nog 

verhelderend en/of interessant commentaar behalve wat reeds genoemd 

werd. Hierbij waren voor de hand liggende lovende opmerkingen, over 

functies als preselectie ('bevordert de verkeersveiligheid') en 

autostore ('handig in het buitenland'), maar ook iets minder voor de 

hand liggende: 8 deelnemers meldden dat zij de 'loudness' functie altijd 

hadden ingeschakeld ('mooier geluid'). 
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Ook de 'fader' functie wordt in een vijftal gevallen expliciet 

gewaardeerd, niet zozeer om een gelijke qeluidssterkteverdelinq in de 

auto te verkrijgen, maar om het juist voor- of achterin zo stil mogelijk 

te maken, al naar gelang de passagiersbezetting en -aard (kinderen). Dit 

klopt met het relatief hoge aantal deelnemers: 48, dat de fader-functie 

terminste wekelijks zegt te gebruiken (kolom 4+5). Daarentegen gebruiken 

7 deelnemers hem nooit, omdat ze maar twee luidsprekerboxen in hun auto 

hebben. Een deelnemer schreef dat de functie onduidelijk wordt uitgelegd 

in de manual. 

Er zijn ook nog andere dan de hierboven reeds genoemde klachten. 2 

deelnemers zeggen dat de snel vooruit- en terugspoelknopjes te dicht 

bijelkaar zitten en daardoor tegelijk worden ingedrukt; 1 deelnemer 

noemt de afhankelijkheid van de heersende afspeelrichting van de voor 

'snel vooruitspoelen' te kiezen knop een 'slecht systeem': hij wil een 

vaste toets. Tenslotte klaagt 1 deelnemer over de afwezigheid van een 

indicatie voor het ingeschakeld-zijn van 'loudness'. 
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4. DC 685-enguète 

Er ZlJn 33 exemplaren van de 1e gebruikersenquète voor de DC 685 

geanalyseerd met het oog op een eventuele deelnane van vier van die 

gebruikers aan het bedieningsregistratie-experiment. Het hierna volgende 

is niet bedoeld om vooruit te lopen op het rapport over deze test dat 

(waarschijnlijk) door T. Winters zal worden opgesteld, maar om enige in 

ergonomisch opzicht interessante gegevens reeds nu vast te leggen. 

4.2 Gebruik in uren/week ----------
Fig. 3 toont de over de 33 deelnemers gesommeerde luisterduur voor FM, 

MG, LG en cassettes, volgens de eigen opgave van de deelnemers. Per 

deelnemer zou gemiddeld per week 4hr35' naar FM, 55' naar MG, 8' naar LG 

en 3hr29' naar cassettes geluisterd zijn - in totaal dus ruim 9 uur. 

Maar, 19 deelnemers (58%) zeggen nooit naar MG te luisteren - bij LG 

geldt dit zelfs voor 27 deelnemers (82%). Het zou kunnen zijn dat door 

de overige 6 deelnemers alleen in het kader van deze test naar LG 

geluisterd wordt - normaliter dus niet. 

4.3 Wij_ze van afstemming 

Tabel 2 toont de gesommeerde antwoorden op de enquète-vraag: 'Op welke 

wijze wordt door u het meest frequent afgestemd?' 

Al tijd Vaak Zelden Nooit Niets 
ingevuld 

Via ( FM, MG, LG) preselectie-
toetsen 10 15 2 - 6 

Via (FM, MG) autostore en 
preselectietoetsen 8 11 12 2 -

1 Via search toetsen - 110 15 2 6 

Tabel 2: wijzen van afstemming 
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De laatste kolom is hier toegevoegd om de rij-totalen op 33 te krijgen; 

veel deelnemers die ergens 'altijd' kiezen, vullen nl. geen enkel ander 

hokje meer in, dus kiezen ook niet twee maal 'nooit'. 

4.4 5pecifieke o_e_merking~n 

Er is één duidelijke klacht: 13 deelnemers (40%) merkt op dat het in het 

donker moeilijk is de aan/uit knop te vinden; 'die zou altijd verlicht 

moeten zijn'. Dit staat in tegenstelling tot de nogal opvallende, rode 

'nachtverlichting' wanneer de radio eerrnaal 'aan' staat. 

6 deelnemers zouden willen dat de displayteksten groter waren, 3 zeggen 

dit van (een aantal) knoppen. 1 deelnemer vindt dat er teveel 

functieknoppen zijn, 1 mist de 'mono' knop! 

2 deelnemers becommentariëren het volumeverschil radio-cassette. 

4 deelnemers noemen de security-code procedure moeilijk of onduidelijk. 

Een antwoord op vraag 7b, 'Wat -vindt u van dit codesysteem?': "Het 

systeem op zich is erg goed alleen is in de handleiding moeilijk te 

achterhalen wat nu eigenlijk de juiste procedure i~'. 
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5. Conclusies en commentaar 

1. Het is zeker de moeite waard te proberen om de teksten van 

autoradio-gebruiksaanwijzingen duidelijker te maken; dit geldt 

vooral voor moeilijke en/of betrekkelijk nieuwe zaken als: 

• montage 

• security code 

• autostore. 

Termen als autostore en auto-reverse zijn waarschijnlijk lang niet 

aan alle potentiële kopers bekend; dat geldt misschien ook voor de 

functies zelf. 

2. Om meer uitsluitsel te krijgen over het nut van extra figuren in de 

gebruiksaanwijzing zijn interviews of speciale experimenten nodig. 

3. Subjectieve gegevens over de gebruiksfrequentie, kwaliteit en het 

belang van de verschillende functies, zoals weergegeven in Tabel 1 

zijn, waar of onwaar, van belang bij ontwerpbeslissingen over zulke 

functies. Dit geldt nog meer indien bij de komende objectieve 

gebruiksregistraties de subjectieve gegevens geverifieërd zouden 

worden. Kolom 5 geeft aan dat de meeste autoradiobedienings

handelingen met volumeregeling of afstemming te maken hebben (in een 

volgende versie van deze enquètetabel moet overigens geverifieerd 

worden dat de deelnemers de aan/uit functie niet met de 

volumeregeling verwarren). Gezien dit veelvuldige gebruik van de 

volumeknop (volgens de deelnemers zelf) is het de vraag of een 

aantal gepreprogrammeerde volumeniveaus, zoals het SOFAC-concept 

voorzien wil, door de gebruikers gewenst wordt. Wat de OC 680 

betreft zou de volumeknop gemakkelijker bedienbaar gemaakt moeten 

worden. 

4. Het geringe gebruik van de 'mono' knop zowel als het zeer geringe 

belang dat aan deze functie gehecht wordt, suqgereert dat deze beter 

kan worden geautomatiseerd (autanatische omschakeling naar 'mono' 

bij lage veldsterkte) - of misschien zelfs weggelaten. In elk geval 

kan hier een knop worden uitgespaard. De gevolgde redenering toont 

hoe gegevens als uit Tabel 1 kunnen worden gebruikt om een compleet 

'prioriteitenprofiel' van bedieningsknoppen voor functies op te 

stellen. 
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5. Het grote aantal deelnemers dat aangeeft de 'autostore' functie 

minstens eennaal per week: 38, of zelfs vaker dan eennaal per dag: 

21, te 'veranderen of gebruiken', zoals de kop van Tabel 1 dat 

noemt, is merkwaardig. Zou werkelijk 20% van de deelnemers dagelijks 

zo ver rijden dat ze de 'eutostore' functie nodig hebben om op 

sterkere zenders dan die ven hun woon- en/of werkgebied af te 

stemmen? Of zou 20% deze functie alleen gebruiken om het aantal 

pregeselecteerde zenders te verdubbelen? Voor dit laatste zijn 

overigens geen aanwijzingen in de tabel te vinden. Objectieve 

registratie van de gebruiksfrequentie en -anstendigheden kan hier 

uitsluitsel qeven. 

6. Kolom 9 van de tabel laat zien dat 30 deelnemers niets ingevuld 

hebben over de 'bedieningswijze' (knoppen en systeem) van de 

'autoreverse' functie. Dat is niet onbegrijpelijk, want in feite 

valt hier niets te bedienen. Het kiezen van een van de kolommen 

3 t/m 5 geeft in dit geval waarschijnlijk de gebruiksfrequentie zelf 

van de functie weer; niet die van de 'bedieningsknoppen' waar in 

feite naar gevraagd werd. Blijkbaar wordt de functie veel gebruikt, 

en vrij hoog gewaardeerd: rangorde 5 in Fig. 2. 

7. Op grond van de hier gesignaleerde onduidelijkheden zullen volgende 

versies van Tabel 1 verbeterd moeten worden. 

8. Er moet worden nagegaan hoe de aan/uit knop van de DC 685 in het 

donker sneller kan worden gevonden. 

9. Tot nog toe lijkt het gebruik van één contrêleknop voor meerdere 

functies geen speciale problemen op te leveren. Althans, daar wordt 

geen melding van gemaakt - integendeel, een enkele deelnemer vraagt 

om minder, maar grotere, knoppen voor meer verschillende functies. 

In elk geval wordt nogal eens geklaagd over te kleine, dicht 

bijelkear staande knopjes. 

10. MG en vooral LG worden in verhouding erg weinig gebruikt (in veel 

gevallen zo goed els nooit). 

11. Een vereenvoudigde, meer gestandaardiseerde montagetechniek zou door 

garages en particulieren worden toegejuicht. 
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Fig. 3: Over 33 DC 685-gebruikers gesommeerde luisterduren in uren/week, 

volgens hun eigen opgave. 


