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Inledning

Inledning
Introduktion
Observera!
I instruktionsboken beskrivs alla
alternativ och funktioner som finns i
de olika infotainmentsystemen.
Vissa beskrivningar, t.ex. för
display- och menyfunktioner, gäller
eventuellt inte för denna bil på grund
av modellvariant, landsspecifikatio‐
ner, speciell utrustning eller speci‐
ella tillbehör.
För ytterligare information, inklusive
några videoklipp, besök oss på inter‐
net.

osäker på ifall det är igång stannar
du och provar infotainment‐
systemet medan bilen står stilla.

Radiomottagning
Vid radiomottagning kan det uppstå
fräsande störningar, brus, distorsion
eller bortfall av mottagningen på
grund av:
● Avståndsvariationer till sändaren
● Flervägsmottagning p.g.a.
reflexer
● Sändarskugga

Multimedia

Viktiga anvisningar beträffande
användning och trafiksäkerhet
9 Varning
Infotainmentsystemet måste
användas för att bilen alltid ska
kunna köras säkert. Om du är

Multimedia Navi Pro

! Tryck för att gå till hemskärmen.
f Radio: Tryck för att snabbt
söka efter den tidigare
station eller kanal som har
bäst mottagning.
USB/musik: Tryck för att
gå till början på aktuellt
eller föregående spår. Håll
in för snabbspolning bakåt.
) Tryck för att slå på
systemet om det inte är på.
Håll in för att stänga av.
Tryck för att stänga av
ljudet när systemet är på.
Tryck igen för att slå på
ljudet igen.
Vrid för att höja eller sänka
volymen.

Inledning
g Radio: Tryck för att snabbt
söka efter nästa station
eller kanal som har bäst
mottagning.

w

O

USB/musik: Tryck för att
gå till nästa spår. Håll in för
snabbspolning framåt.
(Multimedia) Tryck för att
komma till telefonmenyn,
svara på ett inkommande
samtal eller gå till
enhetens hemskärm.
(Multimedia Navi Pro)
Tryck för att gå till
föregående skärm.

Fjärrkontroll på ratten

7 Tryck: avsluta / avböja samtal
eller avaktivera taligenkänning
eller aktivera/inaktivera
ljudavstängning för ljudappen

Y Kort intryckning: besvara
telefonsamtal
eller aktivera
taligenkänning
(Multimedia Navi Pro)
eller aktivera
röstbehandling (Multimedia)
eller avbryt ett
meddelande och tala direkt
Lång tryckning: aktivera
röstbehandling
(Multimedia Navi Pro)
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Inledning
Hemskärm
Hemskärmen innehåller en översikt
över alla tillgängliga appar. Fler appar
kan finnas på hemskärmens andra
sida. Svep åt vänster för att komma
dit.
Tryck på ! för att gå till hemskär‐
men.

●
●
●

Apple CarPlay: Starta Apple
CarPlay när telefonen är
ansluten.
Android Auto: Starta Android
Auto när telefonen är ansluten.
Kamera: Visa appen för panora‐
mavysystemet om denna finns
tillgänglig.
Wi-Fi Hotspot: Visa inställning‐
arna för Wifi-hotspots (i förekom‐
mande fall).

Huvudskärm

L Radio: tryck för att välja
M nästa/föregående favorit
eller station
Media: tryck för att välja
nästa/föregående spår
Y Uppåt: öka volymen
Z Nedåt: minska volymen

●

●
●
●
●
●
●

Ljud: Visa ljudappen.
Telefon: Visa telefonappen.
Nav: Visa navigationsappen.
Klimat: Visa klimatinställning‐
arna.
Användare: Visa profilinställning‐
arna.
Inställningar: Visa systeminställ‐
ningarna.

Inledning
Huvudskärmen är en översiktsskärm
som är uppdelad i flera delar. Den
visar information om det ljud som
spelas för tillfället, telefonens status
och en liten vy av navigeringskartan.
Om du pekar på en av huvudskär‐
mens delar kommer motsvarande
app att öppnas. Vissa funktioner som
att spela nästa ljudspår och zooma på
navigeringskartan kan styras från
huvudskärmen.
Observera!
Ruttnavigering kan endast startas
via navigationsappen, inte från
huvudskärmen.
För att komma till huvudskärmen går
du till hemskärmen och sveper åt
höger.

Aktivitetsfält
Aktivitetsfältet längst ner på skärmen
visar följande information:
● tid
● temperatur
● anslutningsstatus

Dessutom innehåller aktivitetsfältet
ikoner för snabb åtkomst till hemskär‐
men och de viktigaste apparna.
Utökad statusvy
Den utökade statusvyn når du genom
att peka i mitten av aktivitetsfältet, och
den visar följande information:
● viktiga meddelanden
● datum, tid, temperatur
● aktiv profil
● nätverks- och wifi-anslutnings‐
status
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Grundfunktioner

Grundfunktioner

Peka på

Håll in

Peka används för att välja en ikon
eller ett alternativ, aktivera en app
eller ändra plats på en karta.

Håll in kan användas för att flytta en
app och spara radiostationer på förin‐
ställda knappar.

Skärmfunktioner
Infotainmentsystemets display har en
beröringskänslig yta som möjliggör
direkt interaktion med de visade
menyreglagen.

Se upp
Använd inte spetsiga eller hårda
föremål som kulspetspennor,
blyertspennor eller liknande för att
peka på skärmen.
Använd följande fingergester för att
styra infotainmentsystemet.

Grundfunktioner
Dra

Återgå till huvudskärmen för aktuell
app
För att återgå till den aktuella appens
huvudskärm trycker du på & i skär‐
mens övre högra hörn.
Återgå till hemskärmen
För att återgå till hemskärmen pekar
du på !.

Wifi-anslutning

Dra används för att flytta appar på
hemskärmen, bläddra igenom en lista
eller panorera kartan. För att dra ett
objekt håller du fingret på det och flyt‐
tar det på displayen till den nya plat‐
sen.
Återgå till föregående meny
För att återgå till föregående meny
trycker du på P i skärmens övre
vänstra hörn.

Infotainmentsystemet kan anslutas till
ett Wifi-nätverk, t.ex. en hotspot på en
mobiltelefon eller en mobil Wifi-adap‐
ter.
Ansluta till ett Wifi-nätverk
För att ansluta till ett Wifi-nätverk går
du till hemskärmen och väljer
Inställningar I System I Wi-Finätverk.
En lista över alla tillgängliga Wifinätverk visas. När du har valt ett Wifinätverk kan du behöva logga in
genom att ange nätverkets lösenord
på infodisplayen. I så fall visas ett
fönster där du ombeds att göra detta.
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Inställningar
För att öppna systeminställningsme‐
nyn går du till hemskärmen och väljer
Inställningar. Inställningarna är inde‐
lade i fyra flikar: System, Appar,
Fordon och Personliga.
Följande inställningar kan ändras på
fliken System:
● Tid och datum
● Språk (Language)
● Telefoner: Visa anslutna/ej
anslutna telefoner eller lägg till en
telefon.
● Wi-Fi-nätverk: Anslut till ett till‐
gängligt Wifi-nätverk.
● Sekretess: Aktivera/inaktivera
platstjänster och datatjänster.
● Visa: Välj visningsläge, kalibrera
pekskärmen och stäng av
displayen.
● Ljud: Ställ in maximal startvolym,
aktivera/inaktivera ljudsignaler
och knappljud.
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Grundfunktioner

Röst: Ställ in meddelandelängd
och ljuduppspelningshastighet
samt aktivera/inaktivera hand‐
ledningsläge (Multimedia Navi
Pro).
● Favoriter: Hantera favoriter och
ställ in antal ljudfavoriter.
● Om: Visa information om
programvara med öppen källkod
och enhetsregistrering.
● Aktiva program: Stoppa appar,
t.ex. Klimat eller Användare.
● Återställ fabriksinställningar:
Återställ fordonsinställningar,
radera inställningar och perso‐
nuppgifter samt rensa standard‐
program
Följande inställningar kan ändras på
fliken Appar:
● Android Auto: Aktivera/inaktivera
appen Android Auto.
● Apple CarPlay: Aktivera/inaktiv‐
era appen Apple CarPlay.
● Ljud (alternativen beror på aktuell
ljudkälla): Ändra ljudinställningar,
automatisk volym, aktivera/

inaktivera trafikprogram, DABFM-länkning, DABmeddelanden, etc.
● Klimat: Ändra klimatinställning‐
arna.
Klimatinställningarna beskrivs i
bilens instruktionsbok.
● Nav: Ändra navigeringsinställ‐
ningarna (Multimedia Navi Pro).
● Telefon: Sortera kontakter,
synkronisera kontakter, radera
alla kontakter etc.
Fordonsinställningarna kan ändras
på fliken Fordon. Fordonsinställ‐
ningar beskrivs i bilens instruktions‐
bok.
Profilinställningarna kan ändras i
fliken Personliga (Multimedia Navi
Pro).

Profiler

Profiler
Denna app fungerar endast på Multi‐
media Navi Pro.
Peka på Användare på hemskärmen
för att visa en lista över alla tillgäng‐
liga profiler.
Tack vare möjligheten att skapa profi‐
ler kan infotainmentsystemet anpas‐
sas till flera förare. Olika inställningar
samt favoritradiostationer och favorit‐
mål kommer att kopplas till en viss
profil. Detta gör att inställningar och
favoriter inte behöver ändras varje
gång bilen får en annan förare.
En profil kan kopplas till en viss
bilnyckel. När bilen startas aktiveras
den profil som är kopplad till nyckeln.

Skapa en profil
1. Välj Användare på hemskärmen.
2. Välj Lägg till användarprofil (om
tillämpligt).
3. Välj Skapa profil.
4. Ange ett profilnamn och välj
Nästa.

5. Om du vill kan du välja en profilbild
och peka på Nästa. Annars väljer
du Hoppa över.
6. Om du vill kan du välja en
bilnyckel som du vill koppla till
profilen och sedan peka på
Nästa. Annars väljer du Hoppa
över.
7. Välj Klar.
En ny profil skapas. Profilinställning‐
arna kan ändras när som helst.
Observera!
När en ny profil skapas eller den
aktiva profilen byts, pausas ljudap‐
pen och startas om.

Skapa en PIN-kod till en profil
Varje skapad profil kan skyddas med
en PIN-kod. När bilen startas måste
PIN-koden anges.
För att skapa en PIN-kod går du till
hemskärmen och väljer Inställningar
I Personliga I Security.
Gäst-profilen kan inte skyddas med
en PIN-kod.

13

Växla profil
Det finns två sätt att växla mellan
profiler:
● Välj Användare på hemskärmen
och välj önskad profil.
● Om Gäst-profilen inte är aktiv: Gå
till hemskärmen och välj
Inställningar I Personliga I Byt
användare. Välj önskad profil.

Redigera en profil
Endast den aktiva profilen kan redi‐
geras. Det finns två sätt att redigera
en profil:
● Gå till hemskärmen och välj
Användare I /.
●

Gå till hemskärmen och välj
Inställningar I Personliga.
Alla profilinställningar, t.ex. namn,
profilbild och kopplad bilnyckel, kan
ändras.

Radera en profil
För att radera en profil väljer du f
bredvid den profil du vill radera. Profi‐
len Gäst kan inte raderas.
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Profiler

Profilen Gäst är en standardprofil.
Den är aktiv när ingen annan profil har
skapats eller är aktiv.

Ljud

Ljud
Översikt

:
Mer

: (Multimedia Navi Pro) Välj
ljudkälla.
: (Multimedia) Välj ljudkälla.

Källor
Peka på : och välj önskad ljudkälla.

Favorit : Förvalsknapp. Håll in för att
spara aktiv radiostation
som favorit.
c
: Visa ytterligare förvalsk‐
nappar.
b
: Justera ljudinställningarna.
a
: Visa stationslista/mappar.
g
: Peka för att gå till nästa
station/låt eller håll in för
snabbspolning.
_
: Ange en frekvens.
f
: Peka för att gå till före‐
gående station/låt eller håll
in för att spola bakåt.

De tre senaste valda källorna visas
ovanför : på skärmen. Om en av de
tre senaste ljudkällorna är en extern
enhet visas denna även om enheten
inte är ansluten längre.
När en extern enhet ansluts växlar
infotainmentsystemet inte automat‐
iskt till denna enhet. Den externa
enheten måste väljas som ljudkälla.
När den externa enheten kopplas från
måste en annan ljudkälla väljas.

Externa enheter
En eller två USB-portar för anslutning
av externa enheter är placerade i mitt‐
konsolen eller under ett fällbart
armstöd.
När en extern ljudkälla ansluts (via
USB eller Bluetooth) och väljs som
ljudkälla visas följande ytterligare
symboler på ljudskärmen:
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& : Avbryt eller återuppta uppspel‐
ningen.
2 : Spela spåren i slumpvis
ordning.
Ljudfiler
De ljudformat som kan spelas upp är
MPEG-4 (AAC LC, HE AAC, ALAC),
FLAC, MP3, Vorbis, PCM/WAVE,
SBC.

Spara favoriter
Det finns två sätt att spara en radio‐
station som favorit:
● Håll in en av förvalsknapparna
tills ett meddelande visas. Den
aktiva radiostationen sparas nu
som favorit och du kan lyssna på
den genom att peka på förvalsk‐
nappen.
● Peka på a och sedan ;symbolen bredvid den aktuella
radiostationen. Radiostationen
sparas som favorit när ;symbolen är grön.
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Ljud

Trafikradio
Trafikradio är en tjänst från FM-radio‐
stationer. När trafikradio är aktiverat
avbryts den ljudkälla som spelas upp
när en FM-radiostation sänder ut
trafiknyheter. Ljudkällan fortsätter att
spelas upp efter trafiknyheterna.
Under sändningen av trafiknyheter
ökar volymen.
Det finns två sätt att aktivera eller
inaktivera trafikradio:
● Gå till hemskärmen och välj
Inställningar I Appar I Ljud.
● När FM-radio är aktiv ljudkälla
finns det en TP-knapp på ljud‐
skärmen. Genom att peka på TP
kan du aktivera eller inaktivera
trafikradio. Ett gult streck indike‐
rar att trafikradio är aktiverat.

DAB-meddelanden
DAB-meddelanden är en tjänst för
DAB-radiostationer. DABmeddelanden är indelade i olika kate‐
gorier som trafik, nyheter, väder etc.

För att aktivera eller inaktivera DABmeddelanden går du till hemskärmen
och väljer Inställningar I Appar I Ljud
I DAB-meddelanden.
Menyn DAB-meddelanden är endast
tillgängligt när DAB är den valda ljud‐
källan.
Observera!
Volymen ökar inte när DABmeddelanden läses upp.

DAB-DAB-länkning
Om den här funktion en är aktiverad
kopplar enheten över till samma
tjänst (program) på en annan DABgrupp (om tillgänglig) om DAB-signa‐
len är för svag för att kunna tas emot
av mottagaren.
För att aktivera eller inaktivera DABDAB-länkning går du till hemskärmen
och väljer Inställningar I Appar I Ljud.

DAB-FM-länkning
Denna funktion gör det möjligt att byta
från en DAB-station till motsvarande
FM-station och vice versa.

Om den här funktion en är aktiverad,
kopplar enheten över till motsvarande
FM-station i den aktiva DAB-tjänsten
(om tillgänglig) om DAB-signalen är
för svag för att kunna tas emot av
mottagaren.
För att aktivera eller inaktivera DABFM-länkning går du till hemskärmen
och väljer Inställningar I Appar I Ljud.

Justera ljudinställningarna
För att justera ljudinställningarna
pekar du på b på ljudskärmen.
Följande inställningar kan justeras:
● Equalizer
● Fade/balans

Navigation

Navigation
Navigeringssystem ...................... 17
Uppkopplad navigation ................ 18

17

Navigeringssystem

Översikt

Denna app fungerar endast på Multi‐
media Navi Pro.
För varje profil måste navigering‐
sfunktionens villkor och sekretesspo‐
licy accepteras när navigationspro‐
grammet startas för första gången.
Efter en kort introduktion om den
anslutna navigeringsfunktionen
måste också sekretesspolicyn för den
prediktiva navigationsfunktionen
accepteras.

* : Ange en adress eller ett
sökord.
; : Spara adress som favorit.
' : Visa senaste adresser.
& : Stäng adressfältet.
g : Zooma in.
h : Zooma ut.
% : Gå till menyn Alternativ.
v : Visa trafikinformation (nätverk‐
sanslutning krävs).
N | Mainzer Straße: Peka för att visa
ytterligare information om den
aktuella platsen.

Navigationsalternativ
Följande inställningar kan justeras i
Alternativ-menyn %:
●
●
●

Kartvy
Aktivera/inaktivera trafik på
kartan och automatisk omdiriger‐
ing
Välj vilka intressanta platser som
ska visas på kartan

18
●

●
●

Navigation
Välj ruttalternativ och kartfärger,
sök efter kartuppdateringar,
ändra volymen på röstmeddelan‐
dena, ändra hem- och arbetsad‐
ress osv.
Indikera rutter som bör undvikas
Redigera mål

Aktiv ruttnavigering

Stoppa ruttnavigering
Om du vill stoppa en aktiv ruttnavi‐
gering pekar du på & bredvid det
gröna navigeringsfältet.

Starta ruttnavigering
1. Peka på * för att visa tangent‐
bordet.
2. Ange en adress, välj en favorit
eller välj en intressant plats.
Intressanta platser sorteras efter
olika kategorier (bränsle, parker‐
ing, mat, etc.).
3. Peka på Gå för att starta ruttnavi‐
geringen.
Olika rutter kan också visas innan
du pekar på Gå.
Det går att ange en andra destination
som läggs till före den första destina‐
tionen. Ordningen på destinationerna
kan ändras i menyn Alternativ%.

ringsmanövrer kan raderas
genom att du pekar på /. Rutten
beräknas på nytt.

Uppkopplad navigation

Följande åtgärder är möjliga under en
aktiv ruttnavigering:
● Växla mellan ankomsttid, åter‐
stående avstånd och återstå‐
ende körtid genom att peka på
tids- och avståndsinformation på
skärmen.
● Stäng av röstmeddelandena
genom att peka på ?.
●

Visar detaljerad information om
kommande navigeringsmanöv‐
rar genom att peka på den gröna
navigeringsfältet.
Röstmeddelanden kan spelas
upp igen och enskilda navige‐

Funktionen uppkopplad navigation
omfattar trafikinformation i realtid,
prediktiv navigering samt information
om parkering och bränslepriser.

Trafikinformation i realtid
Funktionen uppkopplad navigation
ger trafikinformation i realtid om t.ex.
trafikstockningar och vägarbeten. För
att visa listan med trafikinformation
pekar du på v på navigationsskär‐
men. Trafikinformation längs rutten
och i närheten visas i forma av en
lista. På navigeringsskärmen indike‐
ras vägarbeten av vägskyltar, och
trafiktäthet anges med orangefär‐
gade och röda vägar. Information om
trafiktäthet visas också om

Navigation
trafikinformationslistan är tom på
grund av det inte finns några vägar‐
beten eller olyckor.
Observera!
Att använda funktionen uppkopplad
navigation förbrukar mobildata.
Ytterligare kostnader kan tillkomma.

Nätverksanslutning
En nätverksanslutning behövs för att
du ska kunna använda ansluten navi‐
gering. En mobil hotspot, t.ex. mobil‐
telefon eller mobil Wifi-adapter, kan
användas.
När du är ansluten till en hotspot visas
y i aktivitetsfältet längst ner på
displayen. Om en mobiltelefon är
ansluten via Bluetooth visas y bara
i några sekunder (y visas dock i den
utvidgade statusvyn).
När uppkopplad navigation är aktiv
indikeras detta med hjälp av ordet
LIVE på trafiksymbolen v på navi‐
gationsskärmen.
Observera!
Om ingen trafikinformation är till‐
gänglig trots att LIVE visas på trafik‐
symbolen v, kan det bero på att

nätverksanslutningen har kopplats
från. Vänta några minuter tills
nätverksanslutningen har upprättats
igen.
I vissa länder kan trafikinformation
också tas emot via FM TMC och DAB
+ TPEG när ingen nätverksanslutning
är tillgänglig.

Prediktiv navigering
Prediktiv navigering är en personan‐
passad och mycket användbar funk‐
tion som känner igen ofta återkom‐
mande mål som t.ex. förarens hemoch arbetsadresser. Dessutom
förstår funktionen för prediktiv navi‐
gation förarens beteendemönster och
använder historiska kör- och trafik‐
data för att förutsäga vanliga trafikför‐
hållanden.
För att aktivera eller inaktivera funk‐
tionen för prediktiv navigering går du
till hemskärmen och väljer Nav I
Alternativ% I Inställningar.
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Information om parkering och
bränslepriser
Beroende på land visar funktionen
uppkopplad navigation information
om parkering och bränslepriser. När
bilen når ett tätbefolkat resmål och
systemet räknar ut att det kan vara
svårt att hitta en parkeringsplats,
försöker det visa närliggande parker‐
ingsplatser med prisinformation, om
sådan finns tillgänglig. Funktionen
visar också bränslepriser i realtid för
deltagande bensinstationer.
För att visa information om parkering
och bränslepriser samt öppettider och
telefonnummer (om sådan informa‐
tion finns tillgänglig) kan du peka på
den intressanta platsen på kartan
eller se resultaten av sökningen efter
intressanta platser.
På grund av olika uppdateringshas‐
tigheter för bensinstationer och navi‐
gationssystem kan bränslepriserna
variera tillfälligt.
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Navigation

Kartuppdateringar via internet
Navigationskartan kan uppdateras
upp till fyra gånger per år. Uppdater‐
ingarna baseras på körmönster, dvs.
uppdateringar görs av områden och
överlappande länder som föraren
brukar köra till.
För att du ska kunna uppdatera navi‐
geringskartan krävs en nätverksans‐
lutning. För att söka efter uppdater‐
ingar går du till hemskärmen och
väljer Nav I Alternativ% I
Inställningar. Vid behov kan automat‐
iska kartuppdateringar aktiveras.
Dessutom kommer ett meddelande
att visas om uppdateringen överstiger
250 MB.
Det går inte att uppdatera hela konti‐
nenten med kartuppdateringar via
internet. Ett nytt SD-kort krävs på
grund av datamängden.

Navigeringskartans kortplats

Kartinformationen levereras på ett
SD-kort. SD-kortplatsen ska endast
användas för SD-kort med navige‐
ringskartor. SD-kortplatsen är place‐
rad i mittkonsolen eller under ett fäll‐
bart armstöd.

Taligenkänning

Taligenkänning

Allmän information
Inbäddad taligenkänning

Allmän information ....................... 21
Användning .................................. 22

Denna app fungerar endast på Multi‐
media Navi Pro.
Infotainmentsystemets inbäddade
taligenkänning gör att du kan
använda flera av infotainmentsystem‐
ets olika funktioner med hjälp av din
röst. Den känner igen kommandon
och numeriska sekvenser. Alla
kommandon och nummersekvenser
kan uttalas utan paus mellan orden.
Vid felaktig användning eller felaktiga
kommandon ger röstigenkänningen
ett visuellt meddelande eller ett röst‐
meddelande om detta. Du ombeds
sedan att ange kommandot en gång
till. Därutöver kan röstigenkänningen
kvittera viktiga kommandon och stäl‐
ler frågor vid behov.
I allmänhet finns det olika sätt att säga
kommandon för att utföra de önskade
åtgärderna.
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Observera!
För att säkerställa att samtal inne i
bilen inte ska leda till att systemets
funktioner aktiveras oavsiktligt kan
taligenkänningen användas först
efter att den har aktiverats.
Systemet kan endast styras av
föraren.
Viktig information
Språkstöd
● Inte alla språk som är tillgängliga
för infodisplayen kan användas
för taligenkänning.
● Om det valda visningsspråket
inte stöds av taligenkänningen är
taligenkänning inte tillgängligt.
I så fall måste du välja ett annat
språk om du vill kunna styra info‐
tainmentsystemet med hjälp av
rösten.
Ange måladress
Du kan endast ange adresser på det
språk som talas i det land som adres‐
sen befinner sig i.
Exempelvis måste displayen vara
inställd på franska för att du ska
kunna ange en adress i Frankrike.
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Taligenkänning

Observera!
I ett flerspråkigt land kan olika språk
användas.
T.ex. kan franska, tyska eller itali‐
enska användas i Schweiz.
Adressformat för destinationsadres‐
ser
Den ordning i vilken de olika delarna
av en adress måste anges i taligen‐
känningssystemet beror på i vilket
land destinationen ligger.
Observera!
Systemet fungerar bara med full‐
ständiga adresser. Ort- och gatu‐
namn måste anges.
Ställa in taligenkänning
Flera inställningar och anpassningar
av infotainmentsystemets inbäddade
taligenkänning kan göras, t.ex. hur
ofta kommandon måste bekräftas av
användaren eller hur detaljerad åter‐
kopplingen från systemet ska vara.
För att ställa in taligenkänning går du
till hemskärmen och väljer
Inställningar I System I Röst.

Meddelandelängd
Meddelandelängden kan ställas in på
Informativ, Kort eller Automatisk. När
den är inställd på Automatisk ger
systemet mer detaljerad återkoppling
när du använder det första gången.
Systemet anpassar sig automatiskt
efter hur det används. Ju mer bekant
du blir med systemet, desto mindre
detaljerad återkoppling får du.
För att ställa in meddelandelängden
går du till hemskärmen och väljer
Inställningar I System I Röst I
Meddelandelängd.

Applikation för röstbehandling
Med hjälp av infotainmentsystemets
röstbehandlingsapp kan du ge tali‐
genkänningskommandon via din
smarttelefon.
För att aktivera taligenkänningen på
en smarttelefon håller du in Y på
ratten när telefonprojektionen är
aktiv.
Tillgängligheten för denna funktion
beror på smarttelefonen. Se vår
webbplats för mer information om
kompatibilitet.

Användning
Aktivering av röstigenkänning
Observera!
Taligenkänningen kan inte
användas under pågående samtal.
1. Tryck på Y på ratten.
Ljudsystemets volym dämpas, ett
röstmeddelande ber dig säga ett
kommando och hjälpmenyer med
de viktigaste tillgängliga komman‐
dona visas på informationsdis‐
playen. Vi rekommenderar starkt
att du följer systemets förslag på
formuleringar.
Tala inte när symbolen för taligen‐
känning är röd och inget pip har
hörts.
2. När taligenkänningen är redo för
röstigenkänning hörs ett pip.
Symbolen för taligenkänning
ändrar färg till grön.
3. Säg ett röstkommando för att
starta en systemfunktion (t.ex.
spela upp en radiostation).

Taligenkänning
Justera volymen i
röstmeddelanden
Vrid ) på kontrollpanelen eller tryck
på Y eller Z på ratten uppåt eller
nedåt när du hör ett röstmeddelande.

Avbryta ett röstmeddelande
Du kan avbryta ett röstmeddelande
genom att kort trycka på Y på ratten.
Ett pip hörs omedelbart, taligenkän‐
ningssymbolen blir grön och ett
kommando kan sägas direkt utan
väntan.

Avbryta en dialogsekvens
Det finns olika sätt att avbryta en
dialogsekvens och avaktivera taligen‐
känningen:
● Säg Avbryt.
● Tryck på 7 på ratten.
●

Tryck på ! på kontrollpanelen.

●

Välj & eller P på hjälpmenyn.

I följande situationer avbryts en
dialogsekvens automatiskt:
● Om inget kommando sägs under
en viss tid.
● Om kommandon sägs som inte
känns igen av systemet.

Styrning med röstkommandon
Taligenkänningen kan förstå direkta
kommandon där du anger vilken
applikation som ska användas och
vilken åtgärd som ska utföras.
För bästa resultat:
● Lyssna på röstmeddelandet och
vänta på pipet eller den gröna
taligenkänningssymbolen innan
du säger ett kommando eller
svarar.
● Säg "Hjälp" eller läs exempel‐
kommandona på skärmen.
● Du kan avbryta röstmeddelandet
genom att trycka på w igen.
● Vänta på pipet och den gröna tali‐
genkänningssymbolen och säg
kommandot på ett naturligt sätt,
inte för fort och inte för långsamt.
Använd korta och direkta
kommandon.

23

Observera!
Om systemet ger flera olika förslag
blinkar taligenkänningssymbolen
rött och grönt när du bläddrar i listan.
Valet kan göras manuellt eller via
röstkommando genom att säga
motsvarande "nummer" eller "rad",
t.ex. "nummer ett".
Vid komplicerade kommandon eller
om information saknas startar
systemet en dialogsekvens.
Vid sökning efter en intressant plats
kan endast större kedjor väljas via
namn. Kedjor är företag som finns på
minst 20 platser. Om det gäller andra
intressanta platser säger du namnet
på en kategori, t.ex. "Restauranger",
"Köpcentra" eller "Sjukhus".

Kommandot Hjälp
När du har sagt "Hjälp" läses hjälp‐
meddelandet för den aktuella
skärmen upp. Dessutom visas
meddelandet på skärmen.
Tryck på Y för att avbryta hjälpmed‐
delandet. Ett pip hörs. Ett kommando
kan upprepas.
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Taligenkänning

Applikation för röstbehandling
Aktivering av röstigenkänning
Håll ner Y på ratten tills taligenkän‐
ningsikonen visas.
Justera volymen i röstmeddelanden
Vrid ) på kontrollpanelen eller tryck
på Y eller Z på ratten uppåt eller
nedåt när du hör ett röstmeddelande.
Avaktivering av röstigenkänning
Tryck på 7 på ratten. Taligenkän‐
ningssessionen har avslutats.

Telefon

Telefon

Allmän information

Allmän information ....................... 25
Bluetooth-anslutning .................... 25
Använda smartphoneapplikationer ................................ 27

Telefonens huvudmeny

Alla mobiltelefoner har inte fullt stöd
för telefonfunktionen. Därför kan det
förekomma avvikelser från det nedan
beskrivna funktionsutbudet.
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Observera!
På vissa mobiltelefoner kan du
behöva ställa in åtkomstbehörighet
för kontakt- och samtalslistor när
mobiltelefonen ansluts till infotain‐
mentsystemet.
Observera!
När en mobiltelefon ansluts till info‐
tainmentsystemet kan ringsignalens
volym justeras på mobiltelefonen.

Bluetooth-anslutning
Parning av en telefon

●
●
●
●
●

Favoriter: Lista med favoritkon‐
takter.
Knappsats: Telefonnummer kan
anges och ringas.
Senaste: Lista med de senaste
telefonsamtalen.
Kontakter: Lista över kontakter.
Telefoner: Översikt över anslutna
och frånkopplade telefoner.

Så här gör du för att parkoppla en
mobiltelefon:
1. Aktivera Bluetooth på mobiltele‐
fonen och se till att den är synlig
för andra enheter.
2. I telefonmenyn på infodisplayen
väljer du fliken Telefoner.
3. Om ingen telefon har parkopplats
ännu pekar du på Anslut telefon.
4. Peka på Lägg till telefon.
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Telefon

5. Välj ditt infotainmentsystem från
listan över Bluetoothenheter på
mobiltelefonen.
6. Jämför och bekräfta den kod som
visas på mobiltelefonen och info‐
displayen. Peka på Para ihop på
infodisplayen.
Vissa mobiltelefoner kräver
åtkomst till vissa telefonfunktio‐
ner, följ instruktionerna i sådana
fall.
När mobiltelefonen har parkopplats
ansluts den automatiskt och visas
som ansluten.

Anslutning
Om flera parkopplade mobiltelefoner
samtidigt befinner sig inom systemets
räckvidd:
● Bara den första telefonen som
upptäckts av systemet kommer
automatiskt att anslutas eller
● Den telefon som tilldelats som
Ansluts först ansluts automatiskt
eller
● Sekundär telefon är aktiverat och
två telefoner kan anslutas
samtidigt

Ansluts först
Tilldela en telefon som primärtelefon:
1. I telefonmenyn på infodisplayen
väljer du Telefoner.
2. Peka på / bredvid den parkopp‐
lade mobiltelefonen för att öppna
inställningsmenyn.
3. Aktivera Ansluts först.
Observera!
Endast en telefon i taget kan tilldelas
som primär telefon.
Sekundär telefon
Det går att förutom den primära tele‐
fonen ansluta en till mobiltelefon till
systemet.
Så här gör du för att tillåta att två tele‐
foner ansluts samtidigt via Bluetooth:
1. I telefonmenyn på infodisplayen
väljer du Telefoner.
2. Peka på / bredvid den parkopp‐
lade mobiltelefonen för att öppna
inställningsmenyn.
3. Aktivera Sekundär telefon.
Den telefon som ansluts först kommer
automatiskt att tilldelas som primär
telefon. Den primära telefonen kan

hantera utgående samtal och ta emot
inkommande samtal. Det går också
att komma åt dess kontaktlista.
Den sekundära telefonen kan bara ta
emot inkommande samtal via info‐
tainmentsystemet. Det går dock att
ringa ett utgående samtal via den
sekundära mobiltelefonen genom att
använda bilens mikrofon.

Växla mellan primär och
sekundär telefon
Det går att växla tilldelningen av
mobiltelefoner från primär till sekun‐
där telefon eller vice versa.
En förutsättning är att Sekundär
telefon är aktiverad för båda mobilte‐
lefonerna.
Så här växlar du mellan primär och
sekundär telefon:
1. I telefonmenyn på infodisplayen
väljer du Telefoner.
2. Peka på den sekundära telefonen
för att ange den som primär tele‐
fon.
3. Telefonen ändras från antingen
primär till sekundär telefon eller
vice versa.

Telefon
När Ansluts först är aktiverad för en
mobiltelefon kommer denna telefon
automatiskt att anslutas som primär
telefon.

Koppla från en ansluten
mobiltelefon
1. I telefonmenyn på infodisplayen
väljer du Telefoner.
2. Peka på / bredvid den parkopp‐
lade mobiltelefonen för att öppna
inställningsmenyn.
3. Peka på Koppla från.

Ta bort en parkopplad telefon
1. I telefonmenyn på infodisplayen
väljer du Telefoner.
2. Peka på / bredvid den parkopp‐
lade mobiltelefonen för att öppna
inställningsmenyn.
3. Peka på Ta bort telefon.

Använda smartphoneapplikationer
Telefonprojiceringsapparna Apple
CarPlay och Android Auto visar
utvalda appar från en smarttelefon på

infodisplayen och gör att de kan
styras direkt via infotainment‐
systemet.
Kontrollera med enhetens tillverkare
om denna funktion är kompatibel med
smarttelefonen och om denna app är
tillgänglig i det land du befinner dig i.

Förbereda en smartphone
Android-telefon: Ladda ner Android
Auto-appen till din smarttelefon från
Google Play-butiken.
iPhone®: Se till att Siri® är aktiverat på
din smarttelefon.

Aktivera telefonprojicering
För att aktivera eller inaktivera tele‐
fonprojektion går du till hemskärmen
och väljer Inställningar I Appar.
Bläddra genom listan och välj Apple
CarPlay eller Android Auto.
Kontrollera att respektive app är akti‐
verad.

Ansluta telefonen
Anslut smarttelefonen till USB-porten
med en originalkabel från telefonens
tillverkare.
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Återgå till infotainmentskärmen
Tryck på !.
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Alfabetiskt register

A

Aktivera telefonprojicering............ 27
Aktivitetsfält.................................... 6
Allmän information.................. 21, 25
Android Auto................................. 27
Ansluta en telefon......................... 25
Användarprofiler........................... 13
Använda smartphoneapplikationer.............................. 27
Användning................................... 22
Apple CarPlay............................... 27
Applikation för röstbehandling 21, 22

B

Bluetooth-anslutning..................... 25
Bränsleprisinformation.................. 18

D

DAB-DAB-länkning....................... 15
DAB-FM-länkning......................... 15
DAB-meddelanden....................... 15
Displayfunktioner.......................... 10

F

Fjärrkontroll på ratten..................... 6

G

Grundfunktioner............................ 10
Guidning....................................... 17

H

Hemskärm...................................... 6
Huvudskärm................................... 6

I

Introduktion .................................... 6

K

Kartuppdateringar......................... 18
Kontrollelement............................... 6

L

Ljud............................................... 15
Ljudfiler......................................... 15
Ljudinställningar............................ 15

N

Navigeringssystem ...................... 17

P

Parkeringsinformation................... 18
Parning av en telefon................... 25
Prediktiv navigering...................... 18
Profiler.......................................... 13

R

Radio............................................ 15
Röstigenkänning........................... 21
Röstkommandon.......................... 22
Röstmeddelanden........................ 22
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S

Sekundär telefon.......................... 25
Smarttelefon
Telefonprojicering...................... 27
Spela upp ljud............................... 15
Systeminställningar...................... 10

T

Telefon
Bluetooth-anslutning................. 25
Telefonprojicering......................... 27
Trafikinformation i realtid.............. 18
Trafikradio..................................... 15

U

Uppkopplad navigation................. 18
USB-port....................................... 15
Utökad statusvy.............................. 6

W

Wifi-anslutning.............................. 10
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Multimedia Navi

Inledning ...................................... 32
Grundfunktioner ........................... 40
Radio ........................................... 47
Externa enheter ........................... 53
Navigation .................................... 60
Taligenkänning ............................ 74
Telefon ......................................... 75
Alfabetiskt register ....................... 84
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Inledning

Inledning
Allmän information ....................... 32
Stöldskydd ................................... 33
Översikt över kontrollelementen . . 34
Användning .................................. 36

Allmän information
Observera!
I instruktionsboken beskrivs alla
alternativ och funktioner som finns i
de olika infotainmentsystemen.
Vissa beskrivningar, t.ex. för
display- och menyfunktioner, gäller
eventuellt inte för denna bil på grund
av modellvariant, landsspecifikatio‐
ner, speciell utrustning eller speci‐
ella tillbehör.

Viktiga anvisningar beträffande
användning och trafiksäkerhet
9 Varning
Infotainmentsystemet måste
användas för att bilen alltid ska
kunna köras säkert. Om du är
osäker på ifall det är igång stannar
du och provar infotainment‐
systemet medan bilen står stilla.

9 Varning
I vissa områden är enkelriktade
gator och andra gator och infarter
(t.ex. gågator) där du inte får
svänga in inte markerade på
kartan. I sådana områden kan
infotainmentsystemet avge en
varning som du måste acceptera.
Här måste du ägna särskild
uppmärksamhet åt enkelriktade
gator och vägar samt infarter där
det inte är tillåtet att köra.

Radiomottagning
Vid radiomottagning kan det uppstå
fräsande störningar, brus, distorsion
eller bortfall av mottagningen på
grund av:
● Avståndsvariationer till sändaren
● Flervägsmottagning p.g.a.
reflexer
● Sändarskugga

Inledning

Stöldskydd
Infotainmentsystemet har ett elektro‐
niskt säkerhetssystem för att
förhindra stölder.
Infotainmentsystemet fungerar därför
enbart i denna bil och blir värdelöst för
en tjuv.
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Inledning

Översikt över kontrollelementen
Kontrollpanel

Inledning
1
2

Infodisplay/startskärm ........... 40
Hemmeny .............................. 40

5

Skärmknappar för tillgång till:
Ljud: ljudfunktioner
Galleri: bild- och filmfunktioner
Telefon: mobiltelefonfunktioner

3
4

Projicering: telefonprojicering
eller Nav: Appen BringGo®
Navigation: inbäddad navigering
Inställningar: systeminställningar
Tids-, datum- och tempe‐
raturindikatorer ...................... 43
w
Kort tryckning: öppna
telefonmenyn ........................ 78
eller öppna telefonprojice‐
ringsfunktionen (om den är
aktiverad) .............................. 58
Lång tryckning: aktivera
taligenkänning ....................... 74

6

e

7

35

d

Kort tryckning: hoppa till
nästa station när radion är
aktiv ....................................... 47

Kort tryckning: hoppa till
föregående station när
radion är aktiv ....................... 47

eller hoppa till nästa spår
när externa enheter är
aktiva ..................................... 55

eller hoppa till föregående
spår när externa enheter
är aktiva ................................ 55

Lång tryckning: sök uppåt
när radion är aktiv ................. 47

Lång tryckning: sök nedåt
när radion är aktiv ................. 47

eller snabbspola framåt
när externa enheter är
aktiva ..................................... 55
)

eller snabbspola bakåt när
externa enheter är aktiva ...... 55
!

Kort tryckning: slå på info‐
tainmentsystemet om det
är avstängt ............................ 36
eller stäng av ljudet om det
är på ..................................... 36
Lång tryckning: stäng av
infotainmentsystemet ............ 36
Vrid: ställ in volym ................. 36

8

Kort tryckning: visa
startskärmen ......................... 36
Lång tryckning: öppna
telefonprojiceringsfunk‐
tionen (om den är
aktiverad) .............................. 58
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Inledning

Användning

Fjärrkontroll på ratten

Kontrollelement

Y Tryck snabbt: ta emot
telefonsamtal
eller aktivera röstigenkänning
eller avbryt ett
meddelande och tala direkt
7 Tryck: avsluta / avböja samtal
eller avaktivera röstigenkänning
eller aktivera/inaktivera
ljudavstängning för ljudappen

L Radio: tryck för att välja
M nästa/föregående favorit
eller station
Media: tryck för att välja
nästa/föregående spår
Y Uppåt: öka volymen
Z Nedåt: minska volymen

Man styr infotainmentsystemet med
hjälp av funktionsknappar, en
pekskärm och de menyer som visas
på displayen.
Inmatning kan göras på två sätt:
● kontrollpanelen på infotainment‐
systemet 3 34
● pekskärmen 3 40
● rattreglagen 3 34
● taligenkänning 3 74

Till-/frånkoppling av
infotainmentsystemet
Tryck kort på ) för att slå på
systemet. Efter inkoppling aktiveras
den senast valda infotainmentkällan.
Håll in ) för att stänga av systemet.
Frånkopplingsautomatik
Om du aktiverar infotainment‐
systemet med hjälp av ) när tänd‐
ningen är frånslagen kommer
systemet automatiskt att slås av efter
10 minuter.

Inledning
Inställning av ljudvolym
Vrid ). Den aktuella inställningen
visas på displayen.
Vid inkoppling av infotainment‐
systemet ställs den senast valda ljud‐
volymen in, förutsatt att den är lägre
än den maximala startvolymen. För
en detaljerad beskrivning 3 43.

Ljud
Välj Ljud för att öppna huvudmenyn i
det senast valda ljudläget.
Välj Källa på skärmen för att visa
interaktionsväljaren.

Galleri
Välj Galleri för att öppna bild- och film‐
menyn för filer som lagras på en
extern enhet, till exempel en USBenhet eller en smarttelefon.
Välj - eller m för att visa bild- eller
filmmenyn. Välj önskad bild- eller film‐
fil att för visa bilden eller filmen på
displayen.

Fartkompenserad volym
När hastighetsanpassad ljudvolym är
aktiverad 3 43, anpassas volymen
automatiskt för att kompensera för
väg- och vindbruset när du kör.
Ljudavstängning
Tryck på ) för att stänga av ljudet på
infotainmentsystemet.
Tryck på ) igen om du vill aktivera
ljudet igen. Den senast valda voly‐
men ställs in igen.

Funktionsområden
Tryck på ! för att visa startskärmen.
Observera!
För en detaljerad beskrivning av
menyanvändningen via pekskärmen
3 40.

Om du vill byta till ett annat ljudläge
trycker du på någon av knapparna på
interaktionsväljaren.
För en detaljerad beskrivning:
● radiofunktioner 3 47
● externa enheter 3 55
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För en detaljerad beskrivning:
● bildfunktioner 3 56
● filmfunktioner 3 57
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Inledning

Telefon
Innan telefonfunktionen kan
användas måste en anslutning
upprättas mellan infotainment‐
systemet och mobiltelefonen.
Hitta en detaljerad beskrivning av att
förbereda och etablera en Bluetoothanslutning mellan infotainment‐
systemet och en mobiltelefon 3 75.
Om mobiltelefonen är ansluten väljer
du Telefon för att visa huvudmenyn.

Projicering
Anslut en smarttelefon om du vill att
vissa appar på telefonen ska visas på
infotainmentsystemets skärm.
Välj Projicering för att starta projice‐
ringsfunktionen.
Beroende på vilken smarttelefon som
är ansluten visas en huvudmeny med
olika appar som kan väljas.
För en detaljerad beskrivning 3 58.
Navigation
(inbyggt navigeringssystem)
Tryck på ! för att visa startskärmen.
Välj Navigation för att visa naviga‐
tionskartan som visar området runt
den aktuella positionen.

För en detaljerad beskrivning av
mobiltelefonanvändningen via info‐
tainmentsystemet 3 78.

För en detaljerad beskrivning av navi‐
gationsfunktionerna 3 60.
Nav
(om inbyggt navigeringssystem och
Projicering inte är tillgängligt)
Välj Nav för att starta navigationsap‐
pen BringGo.
För en detaljerad beskrivning 3 58.
Inställningar
Välj Inställningar för att öppna en
meny med olika systemrelaterade
inställningar, till exempel inaktivering
av Knappljud.

Inledning
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Grundfunktioner

Grundfunktioner
Grundfunktioner ........................... 40
Ljudinställningar ........................... 42
Volyminställning ........................... 43
Systeminställningar ...................... 43

Grundfunktioner
Infotainmentsystemets display har en
beröringskänslig yta som möjliggör
direkt interaktion med de visade
menyreglagen.

Välja eller aktivera en
skärmknapp eller ett
menyalternativ

Se upp
Använd inte spetsiga eller hårda
föremål som kulspetspennor,
blyertspennor eller liknande för att
peka på skärmen.

ß-skärmknappar
I menyerna kan du trycka på ß i
respektive undermeny för att återgå
till närmaste överordnade menynivå.
Tryck på ! för att visa startskärmen.

Peka på en skärmknapp eller ett
menyalternativ.
Den aktuella funktionen aktiveras, ett
meddelande visas eller en underord‐
nad meny med fler alternativ visas.

Grundfunktioner
Flytta objekt på startskärmen

Bläddra i listor

Bläddra sidor

Peka på objektet och håll kvar fingret
tills en röd ruta visas runt ikonen.
Flytta det till önskad plats och släpp
objektet.

Om alla objekt inte kan visas på
skärmen samtidigt kan du bläddra i
listan.
För att bläddra igenom en lista, svep
uppåt eller nedåt eller använd pilarna.
Peka på listans titel för att gå till
toppen av listan.

För att bläddra från en sida till en
annan, svep åt sidan eller använd
pilarna.

Observera!
Du måste hålla konstant tryck och
röra fingret med jämn hastighet.
Alla andra objekt ordnas om.
Tryck på en av knapparna på kontroll‐
panelen för att lämna redigeringslä‐
get.
Observera!
Redigeringsläget avslutas automat‐
iskt efter 30 sekunders inaktivitet.
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Genvägar till ljud- eller
navigeringsappen
Med symbolerna k eller j som visas
i den översta raden i vissa menyer
kan du gå direkt till en annan applika‐
tion.

42

Grundfunktioner
genom listan med menyposter och
välj Ljudinställningar. Respektive
meny visas.

Mell.reg.
Använd inställningen för att förstärka
eller framhäva ljudkällans mellanre‐
gister.
Peka på + eller - för att ändra inställ‐
ningen.

Välj k för att gå direkt till Ljud-menyn.
Välj j för att gå direkt till Navigationmenyn.
Observera!
Symbolen j visas endast om
vägledningen är aktiv.

Ljudinställningar
I ljudinställningsmenyn kan du ställa
in ljudegenskaperna. Menyn kan
öppnas via varje huvudmeny för ljud.
Öppna ljudinställningsmenyn genom
att trycka på Meny i respektive ljud‐
huvudmeny. Vid behov, bläddra

Bas
Använd inställningen för att förstärka
eller framhäva ljudets låga frekven‐
ser.
Peka på + eller - för att ändra inställ‐
ningen.

Equalizer-läge
Använd den här inställningen för att
optimera ljudet för musiktypen, t.ex.
Rock eller Klassiskt.
Välj önskad ljudtyp på interaktions‐
väljaren längst ned på skärmen.
Genom att välja Anpassa kan du
justera följande inställningar
manuellt.

Diskant
Använd inställningen för att förstärka
eller framhäva ljudets höga frekven‐
ser.
Peka på + eller - för att ändra inställ‐
ningen.
Ställa in balans och fader
Använd bilden till höger om menyn för
att ställa in balans och fader.
Ange den punkt i kupén där ljudet har
högst nivå genom att peka på
motsvarande punkt på bilden. Du kan
också flytta den röda markören till
önskad punkt.

Grundfunktioner
Observera!
Balans- och faderinställningarna
gäller alla ljudkällor. De kan inte stäl‐
las in separat för varje ljudkälla.

Volyminställning
Justera den maximala
startvolymen
Tryck på ! och välj sedan
Inställningar.
Välj Radio, bläddra genom listan och
välj sedan Högsta startvolym.
Tryck på + eller - för att justera inställ‐
ningen eller flytta volymreglaget.

Hög: maximal höjning av volymen då
bilens hastighet ökar.

Aktivera eller inaktivera knappljud
Om funktionen för knappljud aktiv‐
eras hörs ett pipljud varje gång du
pekar på en skärmknapp eller ett
menyalternativ.
Tryck på ! och välj sedan
Inställningar.
Välj Radio och bläddra sedan genom
listan till Knappljud.

Ljudvolym för trafikmeddelanden
För att justera volymen för trafikmed‐
delanden anger du önskad volym
medan ett trafikmeddelande spelas
upp av systemet. Inställningen sparas
då av systemet.

Systeminställningar
Följande inställningar gäller hela
systemet. Alla andra inställningar
beskrivs i respektive kapitel i den här
instruktionsboken.

Tids- och datuminställningar
Tryck på ! och välj sedan
Inställningar.
Välj Tid och datum för att visa respek‐
tive undermeny.

Ställa in hastighetsanpassad
volym
Tryck på ! och välj sedan
Inställningar.
Välj Radio, bläddra genom listan och
välj sedan Auto-volym.
För att justera graden av volyman‐
passning kan du välja ett av alter‐
nativen i listan.
Av: ingen höjning av volymen då
bilens hastighet ökar.
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Peka på skärmknappen bredvid
Knappljud för att aktivera eller inaktiv‐
era funktionen.
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Grundfunktioner
Välj Av – manuell för att ställa in tid
och datum manuellt. Om Auto Ställ
in är inställd på Av – manuell blir
undermenyposterna Ställ in tid och
Ställ in datum tillgängliga.

Tryck på ! och välj sedan
Inställningar.
Välj Radio.

Ställ in tid och datum
Välj Ställ in tid eller Ställ in datum för
att justera tid- och datuminställning‐
arna.
Peka på + eller - för att ändra inställ‐
ningarna.
Ställ in tidsformat
För att välja önskat tidsformat pekar
du på knapparna 12 h eller 24 h på
skärmen.

Språkinställningar
Tryck på ! och välj sedan
Inställningar.
Välj Språk(Language) för att visa
respektive meny.
Byt menytexternas språk genom att
peka på önskat språk.

Ställ in datumformat
Välj Ställ in datumformat och välj
mellan de alternativ som finns på
undermenyn för att välja önskat
datumformat.

Textbläddringsfunktion

Auto Ställ in
Välj Auto Ställ in för att välja om tid
och datum ska ställas in automatiskt
eller manuellt.
Välj På – RDS för att ställa in tid och
datum automatiskt.

Om texten som visas på skärmen är
lång, t.ex. om det rör sig om låttitlar
eller stationsnamn, kan texten
antingen bläddras kontinuerligt eller
så kan den bläddras en gång och
visas i förkortad form.

Du kan låta texten rulla kontinuerligt
genom att aktivera Bläddra i text.

Funktionen släckt display
Displayen kan stängas av.
Tryck på ! och välj sedan
Inställningar.
Bläddra genom listan och välj Stäng
av displayen. Skärmen släcks. Ljud‐
funktionerna förblir aktiva.

Grundfunktioner
Du kan slå på skärmen igen genom
att peka på skärmen eller trycka på en
knapp.

Fabriksinställningar
(utan inbyggt navigeringssystem)
Tryck på ! och välj sedan
Inställningar.
Bläddra genom listan och välj Återgå
till fabriksinställningar.
Om du vill återställa alla personliga
inställningar väljer du Återställ
personliga inställningar.
Välj Ta bort alla privata data om du vill
radera de länkade Bluetooth-enhe‐
terna, kontaktlistan och de sparade
röstbrevlådenumren.
Välj Återställ radioinställningar om du
vill återställa ljud- och volyminställ‐
ningarna, ta bort alla favoriter och
radera valet av ringsignal.
Ett varningsmeddelande visas. Välj
Fortsätt för att återställa inställning‐
arna.

Fabriksinställningar
(med inbyggt navigeringssystem)

Tryck på ! och välj sedan
Inställningar.
Bläddra genom listan och välj
Återställ till fabriksinställningar.
Fordonsinställningar
Peka på Återställ bilinställningar för
att återställa alla personliga inställ‐
ningar.
Ett meddelande visas på skärmen.
Bekräfta meddelandet.
Telefoninformation
Välj Radera all telefoninformation om
du vill radera de länkade Bluetoothenheterna, kontaktlistan och de
sparade röstbrevlådenumren.
Ett meddelande visas på skärmen.
Bekräfta meddelandet.
Radioinställningar
Välj Återställ radioinställningar om du
vill återställa ljud- och volyminställ‐
ningarna.
Ett meddelande visas på skärmen.
Bekräfta meddelandet.
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Navigationsinställningar
Välj Återställ navigationsinställningar
om du vill återställa alla navigations‐
parametrar och inställningar för navi‐
geringssystemet. En undermeny
visas.
För att återställa en viss uppsättning
parametrar väljer du Radera naviga‐
tionshistorik (senaste destinationer),
Radera navigationsfavoriter (favori‐
ter) eller Återställ navigationsalterna‐
tiv och inställningar (t.ex. inställningar
för kartvisning, röstmeddelande eller
ruttalternativ).
Ett meddelande visas på skärmen.
Bekräfta meddelandet.

Systemversion
Tryck på ! och välj sedan
Inställningar.
Bläddra genom listan och välj
Programvaruinformation.
Om en USB-enhet ansluts kan
fordonsinformationen kan sparas till
den här USB-enheten.
Välj Systemuppdatering och sedan
Spara bilinformation på USB.
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Grundfunktioner

Kontakta en verkstad om du vill göra
en systemuppdatering.

Fordonsinställningar
Fordonsinställningar beskrivs i bilens
instruktionsbok.

Radio

Radio
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Användning

Stationssökning

Aktivera radion

Automatisk stationssökning
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Tryck på ! och välj sedan Ljud. Den
senast valda ljudhuvudmenyn visas.
Välj Källa i huvudmenyn för radio för
att öppna interaktionsfältet.

Tryck kort på d eller e för att
spela föregående station i stations‐
minnet.
Välj önskat våglängdsområde.
Stationen du senast lyssnade på i det
valda våglängdsområdet kommer att
aktiveras.

Manuell stationssökning
Håll in d eller e på kontrollpa‐
nelen. Släpp knappen när frekvensen
nästan har nåtts.
En sökning efter nästa station som
går att ta emot görs och stationen
spelas upp automatiskt.
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Observera!
FM våglängdsområde: Om RDSfunktionen 3 49 är aktiverad
kommer radion bara att söka efter
RDS-stationer, och om funktionen
för trafikinformation (TP) är aktive‐
rad söker radion bara efter stationer
3 49 som stödjer denna tjänst.

Stationssökning
Peka på B på skärmen. Skärmen
Direktval visas.

Bekräfta inmatningen för att spela
upp stationen.

Stationslistor
Välj Meny i huvudmenyn för radio för
att öppna motsvarande frekvens‐
bandsspecifika undermeny.
Välj Stationslista. Alla stationer som
kan tas emot i det aktuella vågbandet
och inom mottagningsområdet visas.
Välj önskad station.
Observera!
Den radiostation som tas emot,
anges med l-symbolen bredvid
stationsnamnet.

Kategorilistor

Ange önskad frekvens. Använd r för
att ta bort inmatade siffror. Vid behov
kan du trycka på % eller / för att
ändra det inmatade värdet.

Många radiostationer sänder en PTYkod, som anger vilken typ av program
som sänds (t.ex. nyheter). En del
stationer byter även PTY-kod,
beroende på vilket innehåll program‐
met som sänds har.
Infotainmentsystemet lagrar de här
stationerna, sorterade efter program‐
typ, i motsvarande kategorilista.

Observera!
Listposten Kategorier finns inte till‐
gänglig för AM-våglängdsområdet.
Välj Kategorier för att söka efter en
programtyp som stationerna har fast‐
ställt.
En lista över tillgängliga programtyper
visas.
Välj önskad programtyp. Listan över
stationer av vald programtyp visas.
Välj önskad station.
Observera!
Den radiostation som tas emot,
anges med l-symbolen bredvid
stationsnamnet.

Uppdatera stationslistor
Om de stationer som har sparats i
stationslistan för respektive
våglängdsområde inte längre kan tas
emot måste stationslistorna uppdate‐
ras.
Observera!
Listan över FM-stationer uppdateras
automatiskt.
Välj Meny i huvudmenyn och välj
sedan Uppdatera stationslistan.

Radio
Välja en station i listan

Observera!
Om en lista över radiostationer på ett
visst våglängdsband uppdateras så
uppdateras också listan över olika
kategorier i enlighet med denna.

Vid behov trycker du på P eller Q för
att bläddra till önskad favoritlista.
Välj önskad favorit.

En stationssökning startas och
motsvarande meddelande visas. När
sökningen har slutförts, visas respek‐
tive stationslista.
Observera!
Den radiostation som tas emot,
anges med l-symbolen bredvid
stationsnamnet.

Favoritlistor
Stationer i alla våglängdsområden
kan sparas manuellt i favoritlistorna.
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Ange antalet tillgängliga
favoritlistor

Fem favoritlistor med fem favoriter i
varje är tillgängliga.
Observera!
Den för närvarande mottagna
stationen är markerad.

Spara en station
Vid behov trycker du på P eller Q för
att bläddra till önskad favoritlista.
Du kan spara den aktuella radiosta‐
tionen som en favorit genom att hålla
fingret på den önskade favoritknap‐
pen i några sekunder. Favoritknap‐
pen döps efter frekvensen eller
stationsnamnet.

För att ange hur många favoritlistor
som ska visas trycker du på ! och
väljer sedan Inställningar på
skärmen.
Välj Radio och sedan Hantera
favoriter för att visa respektive under‐
meny.
Aktivera eller inaktivera de favorit‐
listor som ska visas.

Radio Data System
Radio Data System (RDS) är en tjänst
som FM-stationerna erbjuder, som
gör att du enklare kan hitta stationen
du söker och dessutom blir mottag‐
ningen felfri.
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Fördelarna med RDS

Trafikradio

●

Stationer med radiotjänst för trafikin‐
formation är RDS-stationer som
sänder trafiknyheter. Om trafiktjäns‐
ten är aktiverad avbryts den ljudkälla
som spelas upp medan informations‐
meddelandet pågår.

●
●

●

På displayen visas stationens
namn i stället för dess frekvens.
Vid stationssökning ställer info‐
tainmentsystemet endast in
RDS-stationer.
Med AF (alternativ frekvens) tar
infotainmentsystemet alltid emot
den sändningsfrekvens som ger
bäst mottagning för stationen
som har ställts in.
Beroende på vilken station som
tas emot, visar infotainment‐
systemet text som till exempel
kan innehålla information om det
aktuella programmet.

RDS-konfiguration
Peka på Meny i FM-radions huvud‐
meny för att öppna motsvarande
våglängdsspecifika undermeny.
Bläddra till RDS.
Aktivera eller deaktivera RDS.

Aktivera trafikradiofunktionen
Välj Meny i FM-radions huvudmeny
för att öppna motsvarande vågläng‐
dsspecifika undermeny.
Peka på skärmknappen bredvid
Trafikprogram för att aktivera eller
inaktivera funktionen.
Observera!
På stationslistan visas TP bredvid
de stationer som tillhandahåller
trafikradio.
Om trafikinformation är aktiverad
visas [TP] på den öre raden i alla
huvudmenyer. Om den aktuella
stationen inte är en station som stöd‐
jer radiotjänsten för trafikinformation
gråmarkeras TP och en sökning
påbörjas automatiskt efter en station
som stödjer tjänsten. Så snart som en

station med trafikinformation hittas,
markeras TP. Om ingen station med
trafikinformation hittas är TP grått.
Om ett trafikmeddelande sänds på
respektive station visas ett medde‐
lande.
Du kan avbryta meddelandet och
återgå till den senast aktiverade funk‐
tionen genom att peka på skärmen
eller trycka på ).

Regionalprogram
Ibland sänder RDS-stationer olika
regionala program på olika frekven‐
ser.
Välj Meny i FM-radions huvudmeny
för att öppna motsvarande vågläng‐
dsspecifika undermeny och bläddra
till Region
Aktivera eller inaktivera Region.
Om regionfunktionen är aktiverad
väljs alternativa frekvenser med
samma regionala program vid behov.
Om regionalprogram är frånkopplat
väljs alternativa frekvenser för
stationerna utan att hänsyn tas till
regionalprogram.

Radio

Digital Audio Broadcasting
Digital audio broadcasting (DAB) är
en form av digitalradio.
DAB-stationer visas med namn istäl‐
let för sändningsfrekvens.

●

Allmän information
●
●

●

●

Med DAB kan ett flertal radiopro‐
gram (tjänster) sändas inom en
och samma grupp.
Förutom digital ljudkvalitet av hög
klass, kan DAB även sända
programrelaterad information
samt andra olika typer av infor‐
mation, inklusive trafikinforma‐
tion.
Så länge som en DAB-mottagare
kan ta emot signalen som skickas
ut av en station (även om signa‐
len är svag) kan ljud återges.
Vid dålig mottagning minskas
volymen automatiskt för att
undvika oljud.
Om DAB-signalen är för svag för
att kunna tas emot av mottaga‐
ren, avbryts mottagningen
omedelbart. Detta problem kan
undvikas genom att aktivera

●

●

DAB-DAB-länkning eller DABFM-länkning i DAB-menyn (se
nedan).
Med DAB slipper man störningar
som orsakas av stationer som
ligger på närliggande frekvenser
(ett annat fenomen som är vanligt
för AM- och FM-bandet).
Om DAB-signalen studsar mot
naturliga hinder som byggnader,
ökar mottagningskvaliteten på
DAB, till skillnad från AM- och
FM-bandet där mottagningen
försvagas i sådana fall.
När DAB-mottagningen är aktive‐
rad förblir infotainmentsystemets
FM-mottagare aktiv i bakgrunden
och söker ständigt efter de FMstationer som har bäst mottag‐
ning. Om TP 3 49 är aktiverat
kommer trafikmeddelanden från
den FM-station som har bäst
mottagning att läsas upp. Inaktiv‐
era TP om du inte vill att DABmottagningen ska avbrytas av
FM-trafikmeddelanden.
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DAB-meddelanden
Utöver musikprogram sänder många
DAB-stationer olika typer av
meddelanden. Om några eller alla
kategorierna aktiveras avbryts den
DAB-tjänst som tas emot för tillfället
när ett meddelande om dessa kate‐
gorier sänds.
Välj Meny i DAB-radions huvudmeny
för att öppna motsvarande vågläng‐
dsspecifika undermeny.
Bläddra igenom listan och välj DABmeddelanden för att visa en lista över
vilka kategorier som finns.
Aktivera alla eller endast de önskade
medelande kategorierna. Olika kate‐
gorier av informationsmeddelanden
kan väljas på samma gång.

DAB-DAB-länkning
Om den här funktion en är aktiverad
kopplar enheten över till samma
tjänst (program) på en annan DABgrupp (om tillgänglig) om DAB-signa‐
len är för svag för att kunna tas emot
av mottagaren.
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Välj Meny i DAB-radions huvudmeny
för att öppna motsvarande vågläng‐
dsspecifika undermeny.
Bläddra genom listan och aktivera
eller inaktivera DAB-DAB-länkning.

Välj Meny i DAB-radions huvudmeny
för att öppna motsvarande vågläng‐
dsspecifika undermeny.
Bläddra genom listan och aktivera
eller inaktivera L-band.

DAB-FM-länkning

Intellitext

Denna funktion gör det möjligt att byta
från en DAB-station till motsvarande
FM-station och vice versa.
Om den här funktion en är aktiverad,
kopplar enheten över till motsvarande
FM-station i den aktiva DAB-tjänsten
(om tillgänglig) om DAB-signalen är
för svag för att kunna tas emot av
mottagaren.
Bläddra genom listan och aktivera
eller inaktivera DAB-FM-länkning.

Intellitext-funktionen gör det möjligt
att ta emot ytterligare information som
ekonominyheter, sport, nyheter mm.

L-band
Med den här funktionen kan du defi‐
niera vilka DAB-frekvensband som
infotainmentsystemet ska ta emot.
L-bandet (jord- och satellitradio) är ett
annat radioband som också kan tas
emot.

Observera!
Det innehåll som är tillgängligt beror
på station och region.
Välj Meny i DAB-radions huvudmeny
för att öppna motsvarande vågläng‐
dsspecifika undermeny.
Bläddra genom listan och välj
Intellitext.
Välj en av kategorierna och välj en
särskild post för att visa detaljerad
information.

EPG
Den elektroniska programguiden ger
information om nuvarande och
kommande program för respektive
DAB-station.

Välj Meny i huvudmenyn för DABradio och välj sedan Stationslista.
För att visa programmet för den
önskade stationen trycker du på
ikonen bredvid stationen.

Externa enheter

Externa enheter
Allmän information ....................... 53
Spela ljud ..................................... 55
Visa bilder .................................... 56
Spela upp filmer ........................... 57
Använda smartphoneapplikationer ................................ 58

Allmän information
En USB-port för anslutning av
externa enheter är placerat i mittkon‐
solen.
Observera!
USB-porten måste alltid vara ren
och torr.

USB-port
En MP3-spelare, en USB-enhet, ett
SD-kort (via USB-port och adapter)
eller en smarttelefon kan anslutas till
USB-porten.
Upp till två USB-enheter kan anslutas
till infotainmentsystemet åt gången.
Observera!
För anslutning av två USB-enheter
krävs en extern USB-hubb.
Infotainmentsystemet kan spela upp
ljudfiler, visa bildfiler eller spela upp
filmfiler som finns på USB-enheter.
När en enhet är ansluten till USBporten kan olika funktioner hos de
ovanstående enheterna styras via
infotainmentsystemets reglage och
menyer.
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Observera!
All tillbehörsutrustning stöds inte av
infotainmentsystemet. Kontrollera
kompatibilitetslistan på vår webb‐
plats.
Ansluta / koppla från en enhet
Anslut en av de enheter som nämns
ovan till USB-porten. Vid behov kan
du använda en lämplig anslutnings‐
kabel. Musikfunktionen startar auto‐
matiskt.
Observera!
Om en icke-läsbar USB-enhet
ansluts visas motsvarande felmed‐
delande och infotainmentsystemet
växlar automatiskt till föregående
funktion.
För att koppla bort USB-enheten
väljer du en annan funktion och tar
sedan bort USB-enheten.

Se upp
Koppla inte från enheten under
uppspelning. Detta kan skada
enheten eller infotainment‐
systemet.
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Externa enheter

Automatisk uppspelning från USBenheter
Som standard visas USB-ljudmenyn
automatiskt så fort en USB-enhet
ansluts.
Vid behov kan denna funktion inakti‐
veras.
Tryck på ! och välj sedan
Inställningar för att öppna
inställningsmenyn.
Välj Radio, bläddra till USB autostart
och peka på skärmknappen bredvid
funktionen.
Du kan aktivera funktionen genom att
peka på skärmknappen igen.

Bluetooth
Enheter som stöder Bluetooth-musik‐
profilerna A2DP och AVRCP kan
anslutas trådlöst till Infotainment‐
systemet. Infotainmentsystemet kan
spela upp musikfiler som finns på
dessa enheter.
Ansluta en enhet
För en detaljerad beskrivning av hur
man upprättar en Bluetooth-anslut‐
ning 3 76.

Filformat och mappar
Den maximala kapaciteten hos en
enhet som stöds av infotainment‐
systemet uppgår till 5000 musikfiler,
5000 bildfiler, 500 filmfiler,
5000 mappar och en mappstruktur
med 15 nivåer. Endast enheter som
formaterats för filsystemen
FAT16 / FAT32 kan användas.
Om det ingår bilder i ljudfilens meta‐
data visas dessa bilder på skärmen.
Observera!
Vissa filer kanske inte spelas som de
ska. Detta kan bero på ett annat
inspelningsformat eller på filens
skick.
Filer från webbutiker som har
försetts med digitalt upphovsrätts‐
skydd (DRM) kan inte spelas.
Infotainmentsystemet kan spela
följande ljud--, bild- och filmfiler på
externa enheter.
Ljudfiler
Spelbara ljudfilsformat är MP3
(MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3),
AAC, AAC+, ALAC OGG WAF
(PCM), AIFF, 3GPP (endast ljud),

ljudböcker och LPCM. iPod®- och
iPhone®-enheter spelar ALAC, AIFF,
ljudböcker och LPCM.
När en fil med ID3-tagginformation
spelas, kan infotainmentsystemet
visa information om t.ex. spårets titel
och artist.
Bildfiler
Visningsbara bildfilformat är JPG,
JPEG, BMP, PNG och GIF.
JPG.-filer måste vara 64 till
5 000 pixlar breda och 64 till
5 000 pixlar höga.
BMP-, PNG- och GIF-filer måste vara
64 till 1 024 pixlar breda och 64 till
1 024 pixlar höga.
Bilderna får inte överstiga en filstorlek
på 1 MB.
Filmfiler
Spelbara filmfilformat är AVI och
MP4.
Den maximala upplösningen är 1 280
x 720 pixlar. Uppdateringsfrekvensen
måste vara lägre än 30 fps.
Användbar codec är H.264/MPEG-4
AVC.

Externa enheter

Gå tillbaka till början på spåret
Peka på d när spåret har spelats i
2 sekunder.

Spelbara ljudformat är MP3, AC3 och
AAC.
Det undertextformat som kan visas är
SMI.

Snabbspolning framåt och bakåt
Håll in d eller e. Släpp knappen
för att återgå till normalt uppspel‐
ningsläge.
Du kan också flytta skjutreglaget som
visar aktuellt läge i spåret till vänster
eller höger.

Spela ljud
Aktivera musikfunktionen
Om enheten ännu inte är ansluten till
infotainmentsystemet, anslut
enheten 3 53.
Vanligtvis visas respektive huvud‐
meny för ljud automatiskt.
Om uppspelningen inte startar auto‐
matiskt, t.ex. om USB autostart har
inaktiverats 3 53, kan du vidta
följande åtgärder:
Tryck på ! och välj sedan Ljud för
att öppna den huvudmeny för ljud
som senast valdes.
Välj Källa på interaktionsväljaren och
välj sedan önskad ljudkälla för att
öppna respektive huvudmeny för ljud.
Uppspelningen av ljudspåren börjar
automatiskt.
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Funktionsknappar
Avbryta och återuppta uppspelning
Peka på = för att avbryta uppspel‐
ningen. Skärmknappen ändras till l.
Peka på l för att återuppta uppspel‐
ningen.
Spela nästa eller föregående spår
Peka på e för att spela upp nästa
spår.
Peka på d inom de 2 första sekun‐
derna efter att spåret börjar spelas för
att gå tillbaka till föregående spår.

Spela upp spår slumpmässigt
Peka på n för att spela upp låtarna i
slumpvis ordning. Skärmknappen
ändras till o.
Peka på o igen för att inaktivera
blandningsfunktionen och gå tillbaka
till normalt uppspelningsläge.
Funktionen Lyssna igenom musik
Peka på skärmen för att visa blädd‐
ringsskärmen. Du kan också välja
Meny på huvudskärmen för ljud för att
visa respektive ljudmeny och sedan
välja Lyssna igenom musik.
Olika kategorier som spåren sorterats
i visas, t.ex. Spellistor, Artister eller
Album.

56

Externa enheter
Tryck på ! och välj sedan Galleri för
att öppna huvudmenyn för media.
Peka på - för att öppna huvudmenyn
för bilder för att visa en lista över de
objekt som finns sparade på USBenheten. Välj önskad bild. Om den
finns i en mapp väljer du först den
aktuella mappen.

Välj önskad kategori, underkategori
(om det finns tillgängligt) och välj
sedan ett spår.
Välj ett spår för att starta uppspel‐
ningen.

Observera!
Av säkerhetsskäl är vissa funktioner
inaktiverade under körning.

Aktivera bildfunktionen
Om enheten ännu inte är ansluten till
infotainmentsystemet, anslut
enheten 3 53.

Helskärmsläge
Välj x för att visa bilden i fullskärms‐
läge. Peka på skärmen för att avsluta
helskärmsläget.
Visa nästa eller föregående bild
Peka på Q eller dra åt vänster för att
visa nästa bild
Peka på P eller dra åt höger för att
visa föregående bild.
Rotera en bild
Välj h för att rotera bilden.
Zooma in på bilden
Peka på 9 en eller flera gånger för
att zooma in i en bild eller för att
återgå till bildens ursprungsstorlek.

Visa bilder
Bilder från en USB-enhet kan visas.

Funktionsknappar

Peka på skärmen om du vill dölja
menyraden. Peka på skärmen igen
om du vill visa menyraden.

Visa bildspel
Peka på t för att visa bilderna som
lagrats på USB-enheten som ett bild‐
spel.
Peka på skärmen för att avsluta bild‐
spelet.

Externa enheter
Bildmeny
Välj Meny i den nedersta raden på
skärmen för att visa Bildmeny.
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Visningsinställningar
Välj Visningsinställningar för att
öppna en undermeny för inställning
av ljusstyrka och kontrast.
Peka på + eller - för att ändra inställ‐
ningarna.

Spela upp filmer
Filmer från en USB-enhet kan visas.
Observera!
Av säkerhetsskäl är filmfunktionen
inte tillgänglig under körning.

Aktivera filmfunktionen
Bildspelstid
Välj Tid för bildspel för att visa en lista
över möjliga tidstidsföljder och välj
önskad tidsföljd.
Klocka och temperaturvisning
Aktivera Klocka. Temperaturvisning
för att visa tid och temperatur i hels‐
kärmsläge.

Om enheten ännu inte är ansluten till
infotainmentsystemet, anslut
enheten 3 53.
Tryck på ! och välj sedan Galleri för
att öppna huvudmenyn för media.
Peka på m för att öppna huvudmenyn
för filmer för att visa en lista över de
objekt som finns sparade på USBenheten. Välj önskad film. Om den
finns i en mapp väljer du först den
aktuella mappen.
Filmen visas.

Funktionsknappar
Helskärm
Välj x för att visa filmen i fullskärms‐
läge. Peka på skärmen för att avsluta
helskärmsläget.
Avbryta och återuppta uppspelning
Peka på = för att avbryta uppspel‐
ningen. Skärmknappen ändras till l.
Peka på l för att återuppta uppspel‐
ningen.
Spela nästa eller föregående spår
Peka på / för att spela upp nästa
filmfil.
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Externa enheter

Peka på % inom de 5 första sekun‐
derna efter att filmen börjar spelas för
att gå tillbaka till föregående film.
Gå tillbaka till början på filmen
Peka på % när filmen har spelats i
5 sekunder.
Snabbspolning framåt och bakåt
Håll in % eller /. Släpp knappen för
att återgå till normalt uppspelnings‐
läge.

Filmmenyn
Välj Meny i den nedersta raden på
skärmen för att visa Videomeny.

Klocka och temperaturvisning
Aktivera Klocka. Temperaturvisning
för att visa tid och temperatur i hels‐
kärmsläge.
Visningsinställningar
Välj Visningsinställningar för att
öppna en undermeny för inställning
av ljusstyrka och kontrast.
Peka på + eller - för att ändra inställ‐
ningarna.

Använda smartphoneapplikationer
Telefonprojicering
Telefonprojiceringsapparna Apple
CarPlay™ och Android™ Auto visar
utvalda appar från en smarttelefon på
infodisplayen och gör att de kan
styras direkt via infotainment‐
systemet.
Kontrollera med enhetens tillverkare
om denna funktion är kompatibel med
smarttelefonen och om denna app är
tillgänglig i det land du befinner dig i.

Förbereda en smartphone
Android-telefon: Ladda ner Android
Auto-appen till din smarttelefon från
Google Play™-butiken.
iPhone: Se till att Siri® är aktiverat på
din smarttelefon.
Aktivera telefonprojicering i
inställningsmenyn
Tryck på ! för att visa startskärmen
och tryck sedan på Inställningar.
Bläddra genom listan till
Apple CarPlay eller Android Auto.
Kontrollera att respektive app är akti‐
verad.
Ansluta telefonen
Anslut smarttelefonen till USB-porten
3 53.
Starta telefonprojicering
Starta telefonprojiceringfunktionen
genom att trycka på ! och sedan
välja Projicering.
Observera!
Om appen känns igen av infotain‐
mentsystemet kan det hända att
programikonen ändras till
Apple CarPlay eller Android Auto.

Externa enheter
Du kan också starta funktionen
genom att trycka in ! i några
sekunder.
Den telefonprojiceringsskärm som
visas beror på din smarttelefon och
programvarans version.
Återgå till startskärmen
Tryck på !.

BringGo
BringGo är en navigationsapp som
tillhandahåller platssökning, kartvis‐
ning och ruttnavigering.
Observera!
Innan du laddar ner appen bör du
kontrollera om BringGo är tillgängligt
för denna bil.
Hämta appen
Innan du kan använda BringGo med
hjälp av infotainmentsystemets
reglage och menyer måste appen
installeras på en smarttelefon.
Ladda ner appen från App Store®
eller Google Play Store.

Aktivera BringGo i inställningsmenyn
Tryck på ! för att visa startskärmen
och tryck sedan på Inställningar.
Bläddra genom listan till BringGo.
Kontrollera att appen är aktiverad.
Ansluta telefonen
Anslut smarttelefonen till USB-porten
3 53.
Starta BringGo
För att starta appen trycker du på !
och väljer sedan ikonen Nav.
Appens huvudmeny visas på info‐
displayen.
För ytterligare information om hur du
använder appen, se instruktionerna
på tillverkarens webbplats.
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Allmän information

Navigationssystemets funktion

Detta kapitel handlar om det
inbyggda navigeringssystemet.
Navigationssystemet tar hänsyn till
den aktuella trafiksituationen vid
beräkningen av rutten. För att kunna
göra detta tar infotainmentsystemet
emot trafikmeddelanden i det aktuella
mottagningsområdet via RDS-TMC.
Men navigationssystemet kan inte ta
hänsyn till trafikolyckor, nyligen
ändrade trafikregler samt faror och
hinder som inträffar plötsligt (t.ex.
vägarbeten).

Bilens position och förflyttning regi‐
streras av navigationssystemet med
hjälp av sensorer. Den tillryggalagda
sträckan räknas ut av en sensor med
hjälp av signalen från bilens hastig‐
hetsmätare och vridrörelserna i
kurvor. Positionsbestämningen sker
via GPS-satelliter (Global Positioning
System).
Genom att jämföra sensorsignalerna
med de digitala kartorna är det möjligt
att bestämma positionen med en
noggrannhet på cirka 10 meter.
Systemet fungerar även med dålig
GPS-mottagning. Noggrannheten i
positionsbestämmelsen minskar
dock.
När måladressen eller en POI
(närmaste bensinstation, hotell osv.)
har angivits, beräknas resrutten från
den nuvarande positionen till det
valda resmålet.
Du guidas till målet med hjälp av röst‐
meddelanden och en pil som visar
riktningen, samt en kartbild i flerfärg.

Se upp
Användning av navigationssys‐
temet fråntar inte föraren ansvaret
för att upprätthålla en korrekt,
påpasslig attityd i trafiken. Tillämp‐
liga trafikregler måste alltid följas.
Om en anvisning om färdväg står
i konflikt med trafikreglerna, så
gäller alltid trafikreglerna.

Navigation
Upplysningar
TMC-trafikinformationssystem och
dynamisk guidning
TMC-trafikinformationssystemet tar
emot all aktuell trafikinformation från
TMC-radiostationer. Den här informa‐
tionen ingår i beräkningen av den
övergripande rutten. Då planeras
sträckan så att man undviker trafik‐
hinder enligt i förväg inställda krite‐
rier.
Om det inträffar ett trafikhinder under
pågående guidning, visas beroende
på gjorda inställningar ett medde‐
lande där föraren tillfrågas om denne
vill att rutten ska ändras eller inte.
TMC-trafikinformation visas i kartvyn
som symboler eller som detaljerad
text i TMC-meddelandemenyn.
En förutsättning för att man ska kunna
använda TMC-trafikinformation är att
systemet kan ta emot TMC-stationer
i det aktuella området.
TMC-trafikstationerna kan väljas i
navigeringsmenyn 3 61.

Kartdata
Alla nödvändiga kartdata sparas i
infotainmentsystemet.
För att uppdatera navigeringskart‐
data kan du köpa nya data hos din
Opel-återförsäljare eller på vår
hemsida http://opel.navigation.com/.
Du får då en USB-enhet som inne‐
håller uppdateringen.
Anslut USB-enheten till USB-porten
och följ instruktionerna på skärmen.
Bilen måste vara igång under uppda‐
teringsprocessen.
Om bilen är utrustad med mer än en
USB-port får de andra USB-portarna
inte användas.
Observera!
Bilen kan användas under uppdater‐
ingsprocessen. Om bilens stängs av
kan det hända att uppdateringen
pausas. Navigationsapplikationen,
Bluetooth och andra externa enheter
är inte tillgängliga förrän uppdater‐
ingsprocessen är klar.

Användning
Visa navigationskartan genom att
trycka på ! och sedan välja ikonen
Navigation.
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Guidning avaktiverad

●
●
●

Kartvyn visas.
Den aktuella platsen indikeras
genom en cirkel och en pil som
pekar i färdriktningen.
Det aktuella gatunamnet visas
längst ner på skärmen.
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Guidning aktiverad

Manipulering av kartan
Bläddring
För att rulla kartan pekar du var som
helst på skärmen och drar kartan i
önskad riktning.
Kartan rör sig enligt dina manövrer
och visar ett nytt avsnitt.
För att återgå till den aktuella platsen
väljer du Centrera längst ner på
skärmen.

●
●
●
●
●
●

Kartvyn visas.
Den aktiva rutten anges med en
färgad linje.
Bilen markeras med en cirkel och
en pil som pekar i färdriktningen.
Nästa sväng indikeras i ett sepa‐
rat fält på skärmens vänstra sida.
Ankomst- eller restiden visas
ovanför pilsymbolen.
Det avstånd som återstår till
målet visas ovanför pilsymbolen.

Centrering
Peka och håll kvar fingret på önskad
plats på skärmen. Kartan centreras
runt den här platsen.
En röd K visas på respektive plats
och motsvarande adress visas i en
ruta.

För att återgå till den aktuella platsen
väljer du Centrera längst ner på
skärmen.
Zooma
Du kan zooma in kartan genom att
placera två fingrar på skärmen och
dra dem bort från varandra.
Du kan också använda g på karts‐
kärmen.
Du kan zooma ut kartan och visa ett
större område runt den valda platsen
genom att placera två fingrar på
skärmen och dra dem mot varandra.
Du kan också använda h på karts‐
kärmen.

Navigation
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Skärmknappen Avbryt
När vägledningen är aktiv visas
skärmknappen Avbryt på skärmens
vänstra sida.
Välj Avbryt för att avbryta den aktiva
vägledningssessionen.
I några sekunder visas skärmknap‐
pen Fortsätt på kartskärmen. Välj
Fortsätt för att starta om den avbrutna
vägledningssessionen.
Skärmknappen Översikt
När vägledningen är aktiv visas
skärmknappen Översikt på skärmens
vänstra sida.
Du kan visa en översikt över den
aktiva rutten genom att trycka på
Översikt. Kartan ändras till den
önskade ruttöversikten.
Välj Översikt för att återgå till den
normala vyn.
f-skärmknappar
Om guidningen är aktiverad visas en
extra f-skärmknapp längst ner på
kartan om den aktuella gatan är en
motorväg.
Välj f för att visa en lista över de
närmaste bensinstationerna.

När du väljer en önskad avfart
kommer du åt sevärdheter i det
aktuella området och kan starta guid‐
ning till några av dessa platser
3 66.
&-skärmknappar
Välj & i en meny eller undermeny för
att återgå direkt till kartan.

Aktuell plats
Välj gatunamnet längst ner på
skärmen. Information om den aktuella
platsen visas.

Välj Favorit för att spara den aktuella
platsen som favorit. ;-ikonen fylls i
och adressen har sparats i favoritlis‐
tan.

Kartinställningar
Kartvy
Tre olika kartvyer kan väljas.
Välj % på kartskärmen och välj sedan
upprepade gånger skärmknappen för
kartvy för att växla mellan alter‐
nativen.
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Standardinställningen är Auto. När
Auto är aktiv justeras skärmen auto‐
matiskt.
Du kan också aktivera Dag (ljust) eller
Natt (mörkt) om du vill att skärmen
ska vara helt ljus eller mörk.

Beroende på den tidigare inställ‐
ningen står det 3D körriktning upp, 2D
körriktning upp eller 2D norr upp på
skärmknappen. Kartvyn ändras i
enlighet med skärmknappen.
Välj önskat alternativ.
Kartfärger
Beroende på yttre ljusförhållanden
kan kartbildens färger (ljusa färger på
dagen och mörka färger på natten)
anpassas.
Välj % på kartskärmen för att visa
menyn Alternativ. Välj Navigationsin‐
ställningar och sedan Kartfärger.

Automatisk zoomfunktion
Om autozoomfunktionen är aktiverad
ändras zoomnivån automatiskt när du
närmar dig en sväng och ruttnaviger‐
ingen är aktiv. På detta sätt får du
alltid en bra överblick över respektive
körmanöver.
Om autozoomfunktionen är inaktive‐
rad ändras inte den valda zoomnivån
under den tid som ruttnavigeringen
pågår.
För att inaktivera funktionen väljer du
% på kartan för att visa menyn
Alternativ. Välj Navigationsinställ‐
ningar och peka sedan på skjutregla‐
get bredvid Autozoom.
Peka på skärmknappen en gång till
för att aktivera funktionen igen.

POI-ikoner på kartan (intressanta
platser)
Intressanta platser är platser av
allmänt intresse, exempelvis bensin‐
stationer och restauranger.
Du kan själv anpassa vilka kategorier
av intressanta platser som ska visas
på kartan.
Välj % på kartan för att visa menyn
Alternativ. Välj Navigationsinställ‐
ningar och sedan Visa på karta.
Aktivera de önskade POI-kategori‐
erna.
Trafikhändelser på kartan
Trafikhändelser kan anges direkt på
kartan.
För att aktivera funktionen väljer du
% på kartan för att visa menyn
Alternativ. Välj Trafik på karta. Skärm‐
knappen ändras till aktiverat läge.
Välj Trafik på karta igen för att inaktiv‐
era funktionen.
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Tidsindikering
Tidsindikering under aktiv vägledning
kan visas i två olika lägen: återstå‐
ende tid (tills destinationen nås) eller
ankomsttid (när destinationen
kommer att nås).
Välj % på kartan för att visa menyn
Alternativ. Välj Navigationsinställ‐
ningar och sedan Format för tid till
destination.
Aktivera önskat alternativ i underme‐
nyn.
Observera!
När vägledningen är aktiv kan du
ändra tidsindikeringen genom att
knacka på tidsindikeringsfältet på
skärmen.
Varningsinställningar
Om du vill kan du ta emot extra
meddelanden i vissa trafikzoner.
Välj % på kartan för att visa menyn
Alternativ. Välj Navigationsinställ‐
ningar och sedan Varningspreferen‐
ser.
Om Säkerhetskamera är aktiverat
visas en varning när du närmar dig en
stationär fartkamera.

Observera!
Den här funktionen är endast till‐
gänglig om ett sådant varningssys‐
tem överensstämmer med de lagar
som gäller i det land du befinner
dig i.
Aktivera önskat alternativ.

Röstvägledning
Ruttnavigeringen kan kompletteras
med röstmeddelanden från systemet.
Observera!
Funktionen för navigationsröstmed‐
delanden stöds inte på alla språk.
Om det inte finns några tillgängliga
röstmeddelanden spelar systemet
automatiskt upp en ljudsignal för att
indikera nästa sväng.
Inkoppling
Röstvägledning är aktiverat som
standard. För att inaktivera funk‐
tionen väljer du % på kartan för att
visa menyn Alternativ och pekar
därefter på Röstguidning. Skärm‐
knappen ändras.
Välj skärmknappen en gång till för att
aktivera funktionen igen.
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Inställningar för röstvägledning
För att ange vilken typ av vägledning
du vill ha väljer du % på kartan,
därefter Navigationsinställningar och
Röstguidning.
Om Normal röstguidning är aktiverat
får du ett röstmeddelande inför varje
sväng.
Om Endast pip är aktiverat hörs i stäl‐
let en ljudsignal inför varje sväng.
I undermenyn Instruktioner under
telefonsamtal kan du ställa in vilken
typ av röstmeddelanden du vill ha
under ett telefonsamtal.
Aktivera önskade alternativ.
Observera!
Röstvägledningsmeddelanden
läses endast upp om Röstguidning
är aktiverat i menyn Alternativ, se
ovan.

Information
Välj % på kartan för att visa menyn
Alternativ. Välj Navigationsinställ‐
ningar och sedan Om.
Texterna som innehåller tillverkarens
villkor och sekretesspolicy kan nås
via respektive menyalternativ.
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Information om navigationskartans
version visas.

Inmatning av mål
Navigationsapplikationen ger olika
alternativ för att ställa in en destina‐
tion för vägledningen.

Ange destination via karta
Det går att ange destinationer direkt
från kartskärmen.
Personliga adresser på kartan
Två adressgenvägar (t.ex. hem och
arbete) kan fördefinieras för att enkelt
starta ruttnavigering till dessa två
platser. Adresserna kan anges i
inställningsmenyn och märkas indivi‐
duellt. Sedan kan de väljas direkt från
kartan.
Om du vill spara adresserna väljer du
% på kartan, därefter Navigationsin‐
ställningar och Ställ in Mina platser.
Välj något av menyalternativen
(Hemma och Jobbet är förinställda).
Använd tangentbordet för att ange de

uppgifter som krävs i adressfältet. Se
nedan för en detaljerad beskrivning
av tangentbordet.
För att ändra namnet på den person‐
liga adressen väljer du c för att
dölja tangentbordet och sedan ett av
objekten i listan. Du kan även ange ett
nytt namn i det första inmatningsfäl‐
tet.
Vid behov kan du peka på något av
inmatningsfälten för att visa tangent‐
bordet och sedan välja Klart. Platsen
sparas som en genväg.
För att starta vägledning till en av
dessa platser väljer du skärmknap‐
pen ═ på kartan. De två destinatio‐
nerna visas.
Välj en av skärmknapparna. Menyn
Rutter visas.
Aktivera önskad rutt och välj sedan
Ändra för att starta vägledningen.
Välja destination via karta
Bläddra till önskat kartavsnitt. Peka
och håll kvar fingret på önskad plats
på skärmen. Kartan centreras runt
den här platsen.

En röd K visas på respektive plats
och motsvarande adress visas i en
ruta.

Peka på rutan. Menyn Detaljer visas.
Välj Ändra för att starta vägledningen.

Ange destination via
tangentbordet
Välj * på kartan för att visa menyn
för destinationssökning.

Navigation

Du kan ange ett sökord t.ex. en
adress, en POI-kategori eller ett
namn på en intressant plats, en tele‐
fonkontakt, en favorit, en tidigare
destination eller koordinater direkt i
inmatningsfältet överst på sökskär‐
men.
Observera!
Koordinaterna måste skrivas in på
följande sätt: latitud, longitud, t.ex.
"43,3456, 9,432435".
Alternativt kan du välja Adress,
Intressepunkt eller Avfart för att
använda ett sökformulär. Peka på Q
för att bläddra vid behov.

Välj ?123 för att visa tangentbordet
med siffror och symboler. Välj ABC på
samma ställe på tangentbordet för att
återgå till det vanliga tangentbordet.
Peka på respektive skärmknapp för
att mata in ett tecken. Tecknet matas
in när knappen släpps.
Peka på och håll in en bokstavs‐
skärmknapp för att visa förknippade
bokstäver i en listruta. Släpp och välj
sedan önskad bokstav.
Välj , och sedan önskat tecken för
att skriva versaler.
Välj T för att ta bort ett tecken. Peka
på den lilla &-symbolen i inmatnings‐
fältet om du vill radera hela posten.
Så fort du börjar skriva något ger
systemet förslag på sökord. Varje
extra tecken som anges vägs in i
matchningsprocessen.
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Om du vill kan du välja ett av de före‐
slagna sökorden. När inmatningsfäl‐
ten är ifyllda väljer du Sök på tangent‐
bordet. Menyn Resultat visas.
Välj önskad destination. Menyn
Detaljer visas. Välj Ändra för att starta
vägledningen.
Beroende på vilka bokstäver du har
angivit skapar systemet också en lista
över sannolika destinationer som
hämtas från telefonkontakter, intres‐
santa platser, adresser, tidigare desti‐
nationer och favoriter. Peka på c
längst ner på skärmen för att dölja
tangentbordet och komma åt listan.
För att visa tangentbordet pekar du
på inmatningsfältet.
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Välj vid behov en destination från
listan. Menyn Detaljer visas. Välj
Ändra för att starta vägledningen.

Listor med valbara destinationer
Välj * på kartan för att visa listorna.
Vid behov kan du också trycka på Q
för att bläddra.
Välj ett av alternativen:
● Senaste: lista över senast
använda destinationer
● Favoriter: lista över destinationer
som sparats som favoriter
● Kontakter: lista över adresser
som sparats i telefonboken på
den mobiltelefon som för närva‐
rande är ansluten via Bluetooth
För att välja en destination från en av
listorna kan du bläddra i respektive
lista och markera önskad destination.
Menyn Detaljer visas. Välj Ändra för
att starta vägledningen.
Senaste destinationer
Listan över de senaste destinatio‐
nerna fylls automatiskt på med de
destinationer som används i vägled‐
ningen.

Adresserna i listan över senast
använda destinationer kan sparas
som favoriter. Gå till listan över
senast använda destinationer, välj n
bredvid önskad adress för att visa
ytterligare funktionsknappar och välj
sedan ;. Om ikonen är ifylld har
adressen sparats i favoritlistan.
Adresser kan tas bort från listan över
senast använda destinationer. Gå till
listan över senast använda destina‐
tioner, välj n bredvid önskad adress
och välj sedan f för att ta bort den
aktuella adressen.
Favoriter
Favoriter kan läggas till när en ;ikon visas bredvid en adress. När
stjärnikonen är ifylld har den aktuella
adressen sparats som en favorit.
Placeringen av en favorit i listan kan
ändras. Gå till favoritlistan, välj n bred‐
vid önskad favorit för att visa ytter‐
ligare funktionsknappar och välj
sedan S eller R.
Namnet på en favorit kan ändras. Gå
till favoritlistan, välj n bredvid önskad
favorit för att visa ytterligare funk‐

tionsknappar och välj sedan >. Ett
tangentbord visas. Skriv in önskat
namn och välj sedan Klart.
Favoriter kan tas bort. Gå till favorit‐
listan, välj n bredvid önskad favorit för
att visa ytterligare funktionsknappar
och välj sedan ;. Favoriten är inak‐
tiverad (stjärnan är inte ifylld). Om du
väljer ikonen igen återaktiveras favo‐
riten (stjärnan blir ifylld). Om du
lämnar favoritlistan tas alla inaktive‐
rade favoriter bort från listan.
Kontakter
Tangentbordet kan användas för att
söka efter adresser i listan. Skriv in de
första bokstäverna i det önskade
ordet (namn eller adress) så visas alla
poster som innehåller ett ord som
börjar med dessa bokstäver.
Se ovan för en detaljerad beskrivning
av tangentbordet.

Kategorisökning
Du kan också söka efter kategorier av
intressanta platser.
Välj * på kartan och välj sedan
Intressepunkt.
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Resultat-listan
I Resultat-listan är olika möjliga desti‐
nationer listade.

Observera!
En önskad plats kan anges i det
andra inmatningsfältet (standardin‐
ställning: I närheten) för att söka
efter intressanta platser någon
annanstans.
Vid behov kan du bläddra till önskad
sida och sedan välja en av huvudka‐
tegorierna i menyn.
Beroende på den valda kategorin kan
olika underkategorier vara tillgäng‐
liga.
Navigera genom underkategorierna
tills du når Resultat-listan.
Menyn Detaljer visas. Välj Ändra för
att starta vägledningen.

Om vägledning är aktiv är två olika
flikar tillgängliga.

Välj mellan flikarna:
● Längs rutten: möjliga destinatio‐
ner längs den aktiva rutten
● Vid destination: möjliga destina‐
tioner i närheten av ruttens desti‐
nation
Listan kan sorteras på två olika sätt.
Välj k i skärmens övre högra hörn
och aktivera önskat alternativ.
Om du har aktiverat sortering efter
relevans, visas den bästa match‐
ningen enligt söktermen.
Om du har aktiverat sortering efter
avstånd, visas destinationerna efter
deras avstånd till den aktuella plat‐
sen.
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Detaljer-meny
När du har valt en destination visas
menyn Detaljer.

Initiera ett telefonsamtal
I vissa fall, till exempel när en intres‐
sant plats har valts, kan ett telefon‐
nummer vara tillgängligt för den
aktuella destinationen. Välj w för att
ringa upp detta telefonnummer.

För att lägga till en destination väljer
du % på kartan och sedan Lägg till
destination. Sökmenyn för destinatio‐
ner visas.
Navigera till önskad destination.
Menyn Detaljer visas. Välj Tillägg.

Inställning av rutt
Om systemet hittar mer än en möjlig
rutt kan önskad rutt väljas.
Välj Rutter för att visa en lista över alla
rutter som systemet har hittat. Aktiv‐
era önskad rutt och välj sedan Ändra
för att starta vägledningen.

Observera!
Om du Ändra väljs stoppas vägled‐
ningen till den först valda destina‐
tionen och vägvisningen till den nya
destinationen startas.

Rutter med flera destinationer
Lagrar favoriter
För att spara en destination som favo‐
rit väljer du Favorit (ifylld stjärna: favo‐
riten har sparats, ofylld stjärna: favorit
har inte sparats).
Destinationen sparas som favorit och
kan sedan nås via favoritlistan.

Efter att vägledningen har startats går
det att lägga till destinationer till den
aktiva rutten, till exempel för att
plocka upp en vän på vägen eller
stanna vid en bensinstation.
Observera!
Upp till fem destinationer kan kombi‐
neras i en och samma rutt.
Starta vägledning till den önskade
destinationen.

Destinationerna placeras i den
ordning de läggs till, och den destina‐
tion som har lagts till sist är den du
kommer att vägledas till först. För att
du ska kunna kontrollera eller
bekräfta under körning visas namnet
på nästa destination ovanför
ankomsttiden och avståndet.
Ordningen på destinationerna kan
ändras 3 70.

Guidning
Vägledning ges av navigationssys‐
temet via visuella instruktioner och
röstmeddelanden (röstvägledning).

Navigation
Visuella instruktioner
Visuella instruktioner visas på
displayen.
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Peka på den stora pilhänvisningen på
vänster sida av skärmen för att spela
upp den senaste röstvägledningsin‐
struktionen.

Starta och avbryta ruttnavigering
För att starta vägvisning väljer du
Ändra i Detaljer-menyn efter att en
destination har valts 3 66.
För att avbryta vägledningen väljer du
Avbryt på skärmens vänstra sida
3 61.

Destinationslista
Observera!
Om vägledning är aktiv och naviga‐
tionsappen inte är den app som
visas för närvarande indikeras
svängar genom meddelanden som
visas högst upp på skärmen.
Röstvägledning
Ett röstmeddelande anger vilken rikt‐
ning du ska välja när du närmar dig en
korsning.
Se 3 61 för information om hur du
aktiverar röstmeddelandefunktionen.

Listan Destinationer innehåller alla
destinationer som hör till den aktiva
rutten.
Peka på Q i tids- och avståndsfältet.
Listan Destinationer visas.

Om ett telefonnummer visas kan du
välja w för att ringa upp numret.
För att ändra ordningen på destina‐
tionerna väljer du , i fältet för den
destination vars position du vill ändra.
Ordningen ändras och den valda
destinationen hamnar överst i listan.
För att ta bort en destination från
rutten väljer du f i fältet för den
aktuella destinationen. Destinationen
tas bort och rutten ändras om.

Svänglista
Nästa sväng visas till vänster på
skärmen.
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Välj n under manöverindikeringen
för att visa svänglistan. Svänglistan
innehåller alla kommande svängar på
den aktiva rutten.

Trafikinställningar
Det finns olika alternativ för trafikhän‐
delser.
Trafiklista
Trafiklistan innehåller alla trafikhän‐
delser som upptäcks av systemet.
För att komma åt trafiklistan väljer du
% på kartan och sedan Trafiklista.
Listan visas.

För att visa en sväng på kartan kan du
bläddra i listan och peka på önskad
sväng. Den aktuella platsen hamnar
nu i mitten av kartan.
För att undvika ett avsnitt av en rutt
kan du välja n intill någon av sväng‐
arna. Symbolen m visas.
Välj m för att beräkna om rutten utan
det aktuella vägavsnittet. Rutten
ändras då.
Välj pilen ovanför listan för att återgå
till den vanliga navigationskartan.

Om vägledning är aktiv väljer du
mellan följande flikar:
● Längs rutten: trafikhändelser
längs den aktiva rutten
● I närheten: trafikhändelser i
närheten av bilens aktuella plats
Trafikhändelser
Vid behov kan du bläddra till önskad
trafikhändelse.
Välj en trafikhändelse för att visa mer
information om den.
Listsortering
Listan kan ordnas på två olika sätt.
Om du vill ändra sorteringsordningen
väljer du k i det övre högra hörnet på
skärmen. Menyn Sortering av
trafikhändelser visas.
Aktivera önskat alternativ.
Trafikradiostation
Det går att ställa in vilken kanal som
ska ge trafikinformation om så
önskas.
Välj % på kartan för att visa menyn
Alternativ. Välj Navigationsinställ‐
ningar och sedan Trafikresurs.
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En lista över alla tillgängliga trafikra‐
diostationer visas.
Som standard är Auto aktiverad.
Stationen anpassas automatiskt av
systemet.
För att ta emot trafikinformation från
en viss station aktiverar du denna
station.
Funktion för undvikande av
trafikhändelser
Trafikhändelser beaktas när
systemet väljer rutter till dina destina‐
tioner.
När ruttnavigering är aktiv kan rutten
ändras i enlighet med inkommande
trafikmeddelanden.
För att ställa in parametrar för dessa
ändringar väljer du % på kartan för att
visa menyn Alternativ. Välj Naviga‐
tionsinställningar, Ruttalternativ och
sedan Ny rutt för att undvika trafik.
För att automatiskt ändra rutten i
enlighet med nya trafikmeddelanden
aktiverar du Ny rutt automatiskt.
För att bekräfta ändringar av rutten
aktiverar du Fråga alltid.

Om du inte vill ha ändrade rutter akti‐
verar du Aldrig.

Ruttinställningar
Parametrar för val av vägar och rutter
kan ställas in.
Vägtyper
Om du vill kan vissa vägtyper undvi‐
kas.
Välj % på kartan för att visa menyn
Alternativ. Välj Undvik under rutt och
aktivera sedan de vägtyper som ska
undvikas.
Observera!
Om vägledningen är aktiv när du
ändrar väginställningarna räknas
rutten om enligt de nya inställning‐
arna.
Typ av rutt
För att ställa in typ av rutt väljer du
% på kartan för att visa menyn
Alternativ. Välj Navigationsinställ‐
ningar, Ruttalternativ och sedan Typ
av rutt.
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Aktivera önskat alternativ:
● Snabbast för den snabbaste
rutten
● Miljövänlig för en rutt som möjlig‐
gör miljövänlig körning
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Taligenkänning
Allmän information ....................... 74
Användning .................................. 74

Allmän information
Med hjälp av infotainmentsystemets
röstbehandlingsapp kan du ge tali‐
genkänningskommandon via din
smarttelefon. Se telefontillverkarens
bruksanvisning för att ta reda på om
smarttelefonen stöder den här funk‐
tionen.
För att du ska kunna använda appen
Voice Pass-thru måste din smarttele‐
fon vara ansluten till infotainment‐
systemet via USB-kabel 3 53 eller
Bluetooth 3 76.

Användning
Aktivering av röstigenkänning
Håll in w på kontrollpanelen eller Y
på ratten för att starta en taligenkän‐
ningssession. Ett röstkommando‐
meddelande visas på skärmen.
Så snart ett pip hörs kan du säga ett
röstkommando. För information om
de kommandon som stöds hänvisas
till bruksanvisningarna för din smart‐
telefon.

Justera volymen i röstmeddelanden
Vrid på ) på kontrollpanelen eller
tryck på Y / Z på rattens högra
sida för att öka eller minska volymen
på röstmeddelandena.

Avaktivering av röstigenkänning
Tryck på 7 på ratten. Röstkomman‐
domeddelandet försvinner och tali‐
genkänningssessionen avslutas.

Telefon
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Allmän information ....................... 75
Bluetooth-anslutning .................... 76
Användning .................................. 78
Mobiltelefoner och
CB-radioutrustning ...................... 82

Allmän information
Telefonfunktionen gör att du kan göra
mobiltelefonsamtal med hjälp av en
mikrofon i bilen och med bilens högta‐
lare. Portalen gör det också möjligt att
använda de viktigaste funktionerna i
mobiltelefonen med hjälp av bilens
infotainmentsystem. För att telefon‐
funktionen ska kunna användas
måste mobiltelefonen vara ansluten
till infotainmentsystemet via Blue‐
tooth.
Alla telefonfunktioner stöds inte av
alla mobiltelefoner. Vilka telefonfunk‐
tioner som kan användas beror på
den aktuella mobiltelefonsmodellen
och mobilnätsleverantören. Ytter‐
ligare information om detta finns i
mobiltelefonens bruksanvisning eller
hos nätoperatören.
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Viktiga anvisningar för
användning och trafiksäkerhet
9 Varning
Mobiltelefoner påverkar omgiv‐
ningen. Därför finns det föreskrif‐
ter och anvisningar för säker‐
heten. Se till att du känner till de
relaterade anvisningarna innan du
använder telefonfunktionen.

9 Varning
Att använda handsfreefunktionen
medan du kör kan vara farligt då
det avleder din koncentration när
du ringer. Parkera bilen innan du
använder handsfree-funktionen.
Följ bestämmelserna i det land där
du befinner dig.
Glöm inte att följa de bestämmel‐
ser som gäller specifikt för vissa
områden. Stäng alltid av mobil‐
telefonen om användning av
mobiltelefoner är förbjuden, om
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mobiltelefonen ger upphov till stör‐
ningar eller om farliga situationer
kan uppstå.

Välj Bluetooth för att visa Bluetoothmenyn.
●

Bluetooth
Telefonfunktionen är certifierad av
Bluetooth Special Interest Group
(SIG).
Mer information om specifikationen
finns på internetadressen
http://www.bluetooth.com.

Bluetooth-anslutning
Bluetooth är en radiostandard för
trådlös anslutning av t.ex. mobiltele‐
foner, smarttelefoner eller andra
enheter.
Parkoppling och anslutning av Blue‐
toothenheter till infotainment‐
systemet utförs via menyn Bluetooth.
Parkoppling innebär ett utbyte av
PIN-kod mellan Bluetoothenheten
och infotainmentsystemet.

Bluetooth-meny
Tryck på ! och välj sedan
Inställningar.

Para en enhet
Viktig information
● Upp till tio enheter kan parkopp‐
las med systemet.
● Bara en parad enhet i taget kan
vara ansluten till infotainment‐
systemet.
● Parkoppling behöver bara göras
en gång, så länge enheten inte
tas bort från listan över parkopp‐
lade enheter. Om enheten har

anslutits tidigare etablerar info‐
tainmentsystemet anslutningen
automatiskt.
Bluetooth-funktionen drar
mycket batterikraft från enheten.
Därför bör du ansluta enheten till
USB-porten för laddning.

Parkoppla en ny enhet
1. Aktivera enhetens Bluetoothfunktion. Mer information finns i
Bluetooth-enhetens bruksanvis‐
ning.
2. Tryck på ! och välj sedan
Inställningar på displayen.
Välj Bluetooth och sedan
Enhetshantering för att visa
respektive meny.

Telefon

Observera!
Om ingen telefon är ansluten kan
menyn Enhetshantering också nås
via telefonmenyn: Tryck på ! och
välj sedan Telefon.
3. Peka på Sök enhet. Alla identifi‐
erbara Bluetooth-enheter i miljön
visas i en ny söklista.
4. Peka på respektive Bluetoothenhet.
5. Bekräfta hopparningen:
● Om det finns stöd för SSP
(secure simple pairing):

Bekräfta meddelandena på
infotainmentsystemet och
Bluetooth-enheten.
● Om det inte finns stöd för
SSP (secure simple pairing):
På infotainmentsystemet: ett
Info-meddelande visas där
du ombeds ange en PIN-kod
på Bluetooth-enheten.
På Bluetooth-enheten: ange
PIN-koden och bekräfta
inmatningen.
6. Infotainmentsystemet och
enheten paras ihop.
Observera!
Om Bluetooth-enheten är parkopp‐
lad med systemet anger w bredvid
Bluetooth-enheten att telefonfunk‐
tionen är aktiverad och p anger att
Bluetooth-musikfunktionen är akti‐
verad.
7. Telefonboken laddas ner till info‐
tainmentsystemet automatiskt.
På vissa telefoner måste infotain‐
mentsystemet ges tillstånd att
komma åt telefonboken. I så fall
bekräftar du de meddelanden
som visas på Bluetooth-enheten.
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Om den här funktionen inte stöds
av Bluetooth-enheten visas ett
meddelande om detta.
Ändring av Bluetooth-PIN-koden
Tryck på ! och välj sedan
Inställningar.
Välj Bluetooth och sedan Ändra PINkod för anslutning för att visa respek‐
tive undermeny. En knappsats visas.
Ange den aktuella fyrsiffriga PINkoden.
Välj 5 om du vill radera en siffra som
du har angett.
Bekräfta inmatningen genom att välja
Ange.

Ansluta en parad enhet
Tryck på ! och välj sedan
Inställningar.
Välj Bluetooth och sedan
Enhetshantering för att visa respek‐
tive meny.
Välj respektive Bluetooth-enhet.
Enheten ansluts.
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Observera!
Den anslutna enheten och de till‐
gängliga alternativen markeras.

Koppla från en enhet
Tryck på ! och välj sedan
Inställningar.
Välj Bluetooth och sedan
Enhetshantering för att visa respek‐
tive meny.
Välj den Bluetooth-enhet som är
ansluten. Ett meddelande visas.
Välj Ja för att koppla från enheten.

Radera en enhet
Tryck på ! och välj sedan
Inställningar.
Välj Bluetooth och sedan
Enhetshantering för att visa respek‐
tive meny.
Välj f bredvid Bluetooth-enheten. Ett
meddelande visas.
Välj Ja för att ta bort enheten.

Enhetsinfo
Tryck på ! och välj sedan
Inställningar.

Välj Bluetooth och sedan Enhetsin‐
formation för att visa respektive
meny.
Den information som visas innefattar
Enhetsnamn, Adress och PIN-kod.

Användning
När en anslutning via Bluetooth har
upprättats mellan mobiltelefonen och
infotainmentsystemet kan många av
mobiltelefonens funktioner styras via
infotainmentsystemet.

Observera!
Alla mobiltelefoner har inte fullt stöd
för telefonfunktionen. Därför kan det
förekomma avvikelser från det
nedan beskrivna funktionsutbudet.

Telefonens huvudmeny
Tryck på ! och välj sedan Telefon
för att visa respektive meny.

Observera!
Det är fortfarande möjligt att
använda mobiltelefon i handsfree‐
läge, t.ex. för att ta emot ett samtal
eller ändra ljudvolymen.
När en anslutning har upprättats
mellan mobiltelefonen och infotain‐
mentsystemet skickas mobiltelefon‐
data till infotainmentsystemet. Det
kan kräva lite tid, beroende på mobil‐
telefonen och mängden data som ska
överföras. Under den tiden kan mobil‐
telefonen bara användas via infotain‐
mentsystemet med begränsningar.

Observera!
Telefon-huvudmenyn är endast till‐
gänglig om en mobiltelefon ansluts
till infotainmentsystemet via Blue‐
tooth. För en detaljerad beskrivning
3 76.

Telefon
Många av mobiltelefonens funktioner
kan nu styras via telefonens huvud‐
meny (och tillhörande undermenyer)
samt via telefonspecifika reglage på
ratten.
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Sökmeny
Om det finns många kontakter i tele‐
fonboken kan du använda sökmenyn
för att hitta den önskade kontakten.
Välj * i Kontakter-menyn för att visa
sökfliken.

Initiera ett telefonsamtal
Ange telefonnummer
Tryck på ! och välj sedan Telefon.
Ange att telefonnummer med knapp‐
satsen i huvudmenyn för telefon.
För att ta bort ett eller flera inmatade
tecken kan du trycka på eller hålla in
5.
Peka på w eller tryck på Y på ratten
för att börja ringa.
Använda telefonboken
Observera!
När du parar ihop en mobiltelefon
med infotainmentsystemet via Blue‐
tooth laddas mobiltelefonens tele‐
fonbok ner automatiskt 3 76.
Tryck på ! och välj sedan Telefon.
Välj Kontakter på huvudmenyn för
telefon.

Observera!
Symbolen g bredvid ett telefonnum‐
mer indikerar att kontakten har
sparats på SIM-kortet.
Snabbsökning
1. Välj u för att visa en lista över alla
kontakter.
2. Bläddra genom kontaktlistan.
3. Peka på önskad kontakt. En meny
med alla sparade telefonnummer
för den valda kontakten visas.
4. Välj det önskade telefonnumret
för att starta samtalet.

Bokstäverna är ordnade i grupper på
skärmknapparna: abc, def, ghi, jkl,
mno, pqrs, tuv och wxyz.
Använd 5 för att radera en grupp
inmatade bokstäver.
1. Välj den knapp som innehåller
den första bokstaven i den
önskade kontakten.
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2.
3.
4.
5.
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Om den önskade kontakten till
exempel börjar på ”g” väljer du
skärmknappen ghi.
Alla kontakter som innehåller en
av bokstäverna på den här knap‐
pen visas, i exemplet visas ”g”, ”h”
och ”i”.
Välj den knapp som innehåller
den andra bokstaven i den
önskade kontakten.
Fortsätt att mata in fler bokstäver
för den önskade kontakten tills rätt
kontakt visas.
Peka på önskad kontakt. En meny
med alla sparade telefonnummer
för den valda kontakten visas.
Välj det önskade telefonnumret
för att starta samtalet. Följande
skärm visas.

Kontaktinställningar
Kontaktlistan kan sorteras efter efter‐
namn eller förnamn.
Tryck på ! och välj sedan
Inställningar för att visa respektive
meny.
Välj Bluetooth och sedan Sorterings‐
ordning. Aktivera önskat alternativ.
Använda samtalshistoriken
Alla inkommande, utgående eller
missade samtal registreras.
Tryck på ! och välj sedan Telefon.
Välj Samtalshistorik på huvudmenyn
för telefon.

Välj q för utgående samtal, r för
missade samtal, s för inkommande
samtal eller p för alla samtal.
Respektive samtalslista visas.
Välj önskad post för att starta ett
samtal.
Återuppringa ett telefonnummer
Det senast slagna numret kan ringas
upp igen.
Tryck på ! och välj sedan Telefon.
Välj w på skärmen eller tryck på Y på
ratten.

Telefon
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Använda snabbnummer
Snabbnummer som sparas på mobil‐
telefonen kan även ringas med
knappsatsen i huvudmenyn för tele‐
fon.
Tryck på ! och välj sedan Telefon.

Välj önskad enhet. En lista med till‐
gängliga ringsignaler för denna enhet
visas.
Välj en av ringsignalerna.

Håll in önskad siffra på knappsatsen
för att ringa.

Under ett pågående telefonsamtal
visas huvudmenyn för telefon.

Funktioner under samtalet

Inkommande telefonsamtal
Svara på ett samtal
Om ett ljudläge, t.ex. radio- eller USBläge, är aktivt då ett samtal mottas
stängs ljudet från den uppspelade
ljudkällan av och förblir avstängd tills
samtalet avslutas.
Ett meddelande med den uppringan‐
des telefonnummer eller namn (om
tillgängligt) visas.

För att besvara samtalet väljer du w i
meddelandet eller trycker på Y på
ratten.
Avvisa ett samtal
För att avvisa samtalet väljer du x i
meddelandet eller trycker på 7 på
ratten.
Ändra ringsignal
Tryck på ! och välj sedan
Inställningar.
Välj Bluetooth och sedan
Ringsignaler för att visa respektive
meny. En lista över alla parkopplade
enheter visas.

Avaktivera handsfree-läget tillfälligt
Aktivera m för att fortsätta samtalet
via mobiltelefonen.
Avaktivera m om du vill återgå till
handsfree-läget.
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Stänga av mikrofonen tillfälligt
Aktivera n för att stänga av ljudet på
mikrofonen.
Inaktivera n för att aktivera mikrofo‐
nen igen.
Avsluta ett telefonsamtal
Välj x för att avsluta samtalet.

Röstbrevlåda
Röstbrevlådan kan styras via infotain‐
mentsystemet.
Röstbrevlådenummer
Tryck på ! och välj sedan
Inställningar.
Välj Bluetooth. Bläddra genom listan
och välj Nummer till röstbrevlåda.
En lista över alla parkopplade enheter
visas.
Välj önskad telefon. En knappsats
visas.
Ange telefonens röstbrevlådenum‐
mer.
Ringa upp röstbrevlådan
Tryck på ! och välj sedan Telefon.

Välj t på skärmen. Röstbrevlådan
rings upp.
Du kan även ange röstbrevlådenum‐
ret via telefonens knappsats.

Mobiltelefoner och
CB-radioutrustning
Anvisningar för installation och
användning
De bilspecifika monteringsanvisning‐
arna och användaranvisningarna från
mobiltelefon- och handsfreetillverka‐
ren måste följas vid montering och
användning av en mobiltelefon. Om
dessa anvisningar inte följs kan bilens
typgodkännande (EU-direktiv 95/54/
EG) upphöra att gälla.

Rekommendationer för störningsfri
funktion:
● Fackmannamässigt installerad
ytterantenn för att få maximal
räckvidd.
● Maximal sändareffekt 10 W
● Installation av telefonen på en
lämplig plats, följ anvisningarna i
bilens instruktionsbok, avsnittet
Airbagsystem.
Inhämta råd när det gäller monter‐
ingsplats för yttre antenn resp.
apparathållare och möjligheten att
använda apparater med sändareffek‐
ter som överstiger 10 W.
Användning av ett handsfreesystem
utan ytterantenn vid mobiltelefon‐
standarderna GSM 900/1800/1900
och UMTS är endast tillåten om
mobiltelefonens maximala sändaref‐
fekt inte överstiger 2 W vid GSM 900
och annars 1 W.
Av säkerhetsskäl ska du inte använda
telefonen under körning. Även om ett
handsfreesystem används kan
föraren distraheras från körningen.

Telefon
9 Varning
Radioutrustning och mobiltele‐
foner som inte uppfyller de ovan
nämnda standarderna är endast
tillåtna med en antenn som är
monterad på bilens utsida.

Se upp
Användning av mobiltelefoner och
radioutrustning i bilens kupé utan
ytterantenn kan leda till att bilens
elektronik drabbas av funktions‐
störningar om de ovannämnda
föreskrifterna inte följs.

83

84

Alfabetiskt register

A

Aktivera Bluetooth-musik.............. 55
Aktivera radion.............................. 47
Aktivera telefon............................. 78
Aktivera USB-bilden..................... 56
Aktivera USB-film......................... 57
Aktivera USB-ljud......................... 55
Aktivering av navigationssystemet 61
Allmän information...... 53, 60, 74, 75
Bluetooth................................... 53
DAB........................................... 51
Infotainmentsystem................... 32
Navigation................................. 60
Smartphone-applikationer......... 53
Telefon...................................... 75
USB........................................... 53
Använda smartphoneapplikationer.............................. 58
Användning.......... 36, 47, 61, 74, 78
Bluetooth................................... 53
Externa enheter........................ 53
Meny......................................... 40
Navigeringssystem.................... 61
Radio......................................... 47
Telefon...................................... 78
USB........................................... 53
Användning av menyer................. 40

B

Bildfiler.......................................... 53
Bluetooth
Allmän information.................... 53
Ansluta enhet............................ 53
Bluetooth-anslutning................. 76
Bluetooth-musikmeny................ 55
Parning...................................... 76
Telefon...................................... 78
Bluetooth-anslutning..................... 76
BringGo........................................ 58

D

DAB.............................................. 51
Digital Audio Broadcasting........... 51

F

Favoriter....................................... 66
Favoritlista
Spara stationer.......................... 49
Välja station i listan................... 49
Favoritlistor................................... 49
Filformat
Bildfiler...................................... 53
Filmfiler...................................... 53
Ljudfiler...................................... 53
Filmfiler......................................... 53
Frekvensbandsval........................ 47

85
G

Ringsignalvolym........................ 43
TP-volym................................... 43
Tystkopplingsfunktion............... 36
Volymbegränsning vid höga
temperaturer.............................. 36

Grundfunktioner............................ 40
Guidning ...................................... 70

H

Hemmeny..................................... 40

I

Infotainmentkontrollpanel............. 34
Inmatning av mål ......................... 66
Intellitext....................................... 51
Intressanta platser........................ 66

K

Kartor............................................ 61
Knapptryckningsvolym.................. 43
Kontakter...................................... 66
Kontrollelement
Infotainmentsystem................... 34
Ratt............................................ 34

L

Ljudavstängning........................... 36
Ljudfiler......................................... 53
Ljudinställningar............................ 42
Ljudvolym..................................... 43
Fartkompenserad volym............ 43
Inställning av ljudvolym............. 36
Knapptryckningsvolym.............. 43
Ljudvolym.................................. 43
Maximal startvolym................... 43

M

Maximal startvolym....................... 43
Mobiltelefoner och
CB-radioutrustning.................... 82

N

Navigation
Aktuell plats............................... 61
Ange destination....................... 66
Favoriter.................................... 66
Guidning.................................... 70
Kartbild...................................... 61
Kartuppdatering........................ 60
Kontakter................................... 66
Manipulering av kartan.............. 61
Senaste destinationer............... 66
Svänglista.................................. 70
TMC-stationer..................... 60, 70
Trafikincidenter.......................... 70

P

Parning......................................... 76

R

Radio
Aktivering.................................. 47
Användning............................... 47
DAB-meddelanden.................... 51
Digital Audio Broadcasting
(DAB)........................................ 51
Favoritlista................................. 49
Inställning DAB.......................... 51
Intellitext.................................... 51
Radio Data System (RDS)........ 49
Regional.................................... 49
Regionalprogram....................... 49
Spara stationer.......................... 49
Stationssökning......................... 47
Ställa in RDS............................. 49
Välja station i listan................... 49
Välja våglängdsområde............ 47
Radio Data System ...................... 49
Rattreglage för ljud....................... 34
RDS.............................................. 49
Regional....................................... 49
Regionalprogram.......................... 49
Ringsignal
Ringsignalvolym........................ 43
Ändra ringsignal........................ 78
Ring upp
Funktioner under samtalet........ 78
Initiera ett telefonsamtal............ 78

86
Inkommande samtal.................. 78
Ringsignal................................. 78
Röstvägledning............................. 61

S

Samtalshistorik............................. 78
Slå på infotainmentsystemet........ 36
Smarttelefon................................. 53
Telefonprojicering...................... 58
Snabbnummer.............................. 78
Spara stationer............................. 49
Spela ljud...................................... 55
Spela upp filmer............................ 57
Startskärm.................................... 40
Stationssökning............................ 47
Stöldskydd ................................... 33
Svänglista..................................... 70
Systeminställningar...................... 43

T

Taligenkänning............................. 74
Telefon
Allmän information.................... 75
Ange nummer............................ 78
Bluetooth................................... 75
Bluetooth-anslutning................. 76
Funktioner under samtalet........ 78
Inkommande samtal.................. 78
Samtalshistorik.......................... 78
Snabbnummer........................... 78
Telefonbok................................ 78

Telefonens huvudmeny............. 78
Välja ringsignal.......................... 78
Telefonbok.................................... 78
Telefonprojicering......................... 58
TMC-stationer............................... 60
TP-volym...................................... 43
Trafikincidenter............................. 70

U

USB
Allmän information.................... 53
Ansluta enhet............................ 53
USB-bildmeny........................... 56
USB-filmmeny........................... 57
USB-ljudmeny........................... 55

V

Visa bilder..................................... 56
Visningsinställningar............... 56, 57
Volyminställning............................ 43
Välja station i listan....................... 49

Ö

Översikt över kontrollelementen... 34

www.opel.com
Copyright by Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Germany.
De uppgifter som ingår i denna publikation motsvarar den utgåva som anges nedan. Opel Automobile GmbH förbehåller sig rätten till ändringar av bilens teknik, utrustning och form jämfört
med uppgifterna i denna publikation samt rätten till ändringar av denna publikation.
Utgåva: april 2020, Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim.
Tryckt på klorfritt blekt papper.

ID-OINBILSE2004-sv

*ID-OINBILSE2004-SV*

