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6 Inledning

Inledning
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.

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 från olika hinder
● sändarskugga

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=6ff9c093432a0beec0a801472f8694e4&version=1&language=sv&variant=SE
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Inledning
Kontrollpanel
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1 )

Tryck: slå på/stäng av.

Vrid: justerar volymen.
2 9

Aktiverar eller avaktiverar
tyst läge.

3 5

Slår på/av skärmen.
4 6

Öppnar inställningsmenyn.
5 4

Öppnar föregående
skärm/meny.

6 BROWSE / ENTER

Tryck: Bekräftelse av ett val.

Vrid: Väljer föregående/
nästa radiostation eller spår.

7 MORE

Öppnar menyn för
färddatorn och visar tid,
yttertemperatur och en kompass.

8 PHONE

Öppnar telefonskärmen.
9 NAV

Öppnar navigationsskärmen.
10 MEDIA

Öppnar mediaskärmen.
11 RADIO

Öppnar radioskärmen.

Fjärrkontroll på ratten

9 : Aktiverar eller avaktiverar tyst
läge eller pausar media.
Under ett telefonsamtal:
avaktiverar eller aktiverar
mikrofonen.

gh : Växla uppåt eller neråt: juste‐
rar volymen.

Y : Aktiverar eller avaktiverar
röstigenkänning för radio-
eller mediafunktioner eller
stoppar ett röstmeddelande
för att starta ett nytt röstkom‐
mando.
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6 : Accepterar ett inkommande
samtal eller accepterar ett
andra inkommande samtal
och parkerar det aktiva
samtalet.
Aktiverar eller avaktiverar
röstigenkänning för telefon‐
funktionen eller stoppar ett
röstmeddelande för att starta
ett nytt röstkommando.

YZ : Växla uppåt eller neråt: Väljer
föregående/nästa radiosta‐
tion eller spår.
Växla uppåt eller nedåt konti‐
nuerligt: skannar radiofrek‐
venser eller spolar fram/till‐
baka media tills knappen
släpps.

3 : Avvisar ett inkommande
samtal eller avslutar ett aktivt
samtal.



10 Grundfunktioner

Grundfunktioner
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.

Peka

Peka för att öppna en meny eller välja
ett alternativ.

Håll in

Håll kvar fingret för att t.ex. spara
radiostationer.

Bläddra genom en meny
För att bläddra igenom en meny
pekar du på Y eller Z.

Återgå till föregående skärm
För att återgå till föregående skärm
trycker du på 5 i skärmens övre
vänstra hörn.

Återgå till radio-/mediaskärmen
För att återgå till radio-/mediaskär‐
men pekar du på A.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=61477999432aadacc0a801473878f858&version=1&language=sv&variant=SE
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Ändra inställningar
Vissa inställningsundermenyer inklu‐
derar följande knappar: g, h, Y och
Z. Peka på dem för att ändra
motsvarande inställning.

Systeminställningar
För att visa systeminställningsmenyn
trycker du på 6.
Undermenyer finns för följande
ämnen:
● Display: Justera skärmens ljus‐

styrka, ställa in skärmläge, ställa
in skärmspråket, ställa in
enheter, aktivera eller avaktivera
en ljudsignal för pekskärmsma‐
növrer och visa Trip B på
skärmen.

● Röstkommandon: Ställa in läng‐
den på röstkommandosvar och
förslag på olika alternativ på
skärmen under en röstsession.

● Tid / datum: Ställa in tid och
format, aktivera eller avaktivera
digital klocka i statusfältet, aktiv‐
era eller avaktivera automatisk
tid och ställa in datum.

● Säkerhet / assistans: Visa back‐
kameran när backen är ilagd och
behålla backkameraskärmen i
max 10 sekunder eller upp till
13 km/h, justera främre kolli‐
sionsvarning och döda-vinkelvar‐
ning och ställa in släpvagns‐
längd.

● Belysning: Ställa in sensorns
känslighet och aktivera eller
avaktivera helljusassistenten.

● Dörrar/lås: Aktivera eller avakti‐
vera automatisk låsning av
dörrarna när bilen är i rörelse.

● Alternativ när bilen stängs av:
Ställa in tiden för automatisk
avstängning av radion när
motorn har stängts av.

● Audio: Ställa in equalizer, balans/
fade, volym/hastighet, ljudstyrka,
ställa in automatisk påslagning
av radio vid start eller återuppta
det aktiva läget från när bilen
senast stängdes av och aktivera
eller avaktivera automatisk
uppspelning av media.

● Telefon/Bluetooth: Visa en lista
över parkopplade bluetooth-
enheter och lägga till eller ta bort
en bluetooth-enhet.

● Radioinställning: Aktivera eller
avaktivera trafikmeddelanden,
alternativ frekvens, regionalt
läge, DAB-meddelanden och
välja meddelandekategorier.

● Återställa inställningar: Återställa
standardinställningar för skär‐
minställningar klockinställningar,
ljudinställningar och radioinställ‐
ningar.

● Rensa personliga data: Radera
personliga data, Bluetoothenhe‐
ter och inbyggda förinställningar.



12 Ljud

Ljud
Radiodisplay
Tryck på RADIO för att öppna radio‐
skärmen.

Byta radiostationer
Peka på Z kort för att utföra en auto‐
matisk sökning efter nästa radiosta‐
tion.
Håll in Z för att utföra en snabbsök‐
ning efter efterföljande radiostationer.
Peka på Y kort för att utföra en auto‐
matisk sökning efter föregående
radiostation.

Håll in Y för att utföra en snabbsök‐
ning efter föregående radiostationer.

Spara radiostationer
Sparade radiostationer visas i den
översta raden på radioskärmen. Peka
på den önskade radiostationen för att
välja den.
För att öppna en lista över alla
sparade radiostationer trycker du på
knappen i den högra änden av den
övre raden. Varje knapp i listan kan
användas för att spara den aktuella
radiostationen.
Håll in den önskade knappen för att
spara en radiostation. Knappar som
redan används för radiostationer kan
skrivas över.

Radioinställningar
Ljudinställningarna och våglängds‐
området kan justeras med knapparna
på den nedersta raden på radioskär‐
men.
Dessutom kan de tillgängliga radio‐
stationerna sorteras efter kategori
och information om den aktuella
radiostationen kan visas.

Mediaskärm
Tryck på MEDIA för att öppna
mediaskärmen.

Uppspelning av ljudfiler
Peka på 4 för att spela upp eller
pausa.
Peka kort på Z för att spela upp
nästa spår.
Håll in Z för att spola fram spåret
som spelas upp.
Peka kort på Y för att spela upp före‐
gående spår.
Peka på och håll in Y för att spola
tillbaka spåret som spelas upp.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=02b2abe5432af2c7c0a801470c8cf5b3&version=1&language=sv&variant=SE
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Mediainställningar
Ljudinställningarna, ljudkällan och
ytterligare inställningar kan justeras
med knapparna på den nedersta
raden på mediaskärmen.
Dessutom kan alla ljudfiler sorteras
efter kategorier och information visas
om spåret som spelas upp.
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Navigation

Navigeringssystem
Tryck på NAV för att öppna naviga‐
tionsskärmen.
De allmänna villkoren måste accep‐
teras när navigeringssystemet
startas.

Starta ruttnavigering
För att starta en ruttnavigering pekar
du på navigeringsknappen på navi‐
gationsskärmen.

Öppna adressmenyn för att ange en
adress direkt. Du kan ange postnum‐
mer, gatunamn och husnummer.
Alternativt kan du välja hemadressen,
en intressepunkt, en tidigare destina‐
tion eller ett favoritmål.

Aktiv ruttnavigering
Under en aktiv ruttnavigering visas
beräknad ankomsttid, återstående
körtid och nästa körmanöver på den
nedersta raden på navigationsskär‐
men.
För att lyssna på ett röstmeddelande
för nästa körmanöver pekar du på
displayindikeringen för körmanövern.
För att visa mer information om rutten
pekar du på displayindikeringen för
beräknad ankomsttid. Hela rutten
visas. Du kan även ändra rutten.
Genom att peka på knappen på den
här skärmen visas ytterligare en
meny som visar mer information om
rutten, till exempel en ruttsamman‐
fattning, trafik på rutten och följande
körmanövrer. Även ytterligare inställ‐
ningar kan justeras, t.ex. intresse‐
punkter på kartan.

Tjänster
För att aktivera eller inaktivera RDS-
eller fartkamerafunktionen, i förekom‐
mande fall, öppnar du tjänstmenyn på
navigationsskärmen och öppnar
motsvarande undermenyer.

Inställningar
Öppna inställningsmenyn på naviga‐
tionsskärmen för att ändra naviga‐
tionsinställningarna. Följande inställ‐
ningar kan justeras:
● dag- eller nattläge
● aktivering av röstvägledning och

röstinställningar
● favoritmål
● hemadress
● säkerhetsinställningar
● kartinställningar
● intressepunkter på kartan
● navigationsuppdateringar
● enheter och tangentbord
● återställa fabriksinställningarna
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Kartuppdateringar
För att installera en kartuppdatering
gör du följande:
1. Använd en tom USB-enhet med

minst 16 GB minne och FAT32-
formatering.

2. Installera TomTom HOME på en
dator och skapa ett MyTomTom-
konto.

3. Ladda ner och spara kartdatan på
USB-enheten.

4. Anslut USB-enheten till infotain‐
mentsystemet och följ anvisning‐
arna på skärmen.

Uppdateringen tar minst 30 minuter.
Ta inte bort USB-enheten eller stäng
av systemet förrän uppdateringen har
slutförts. Systemet kan inte användas
förrän uppdateringen har slutförts.

Hjälp
Öppna hjälpmenyn på navigations‐
skärmen för att lära dig mer om
navigationssystemet eller se ytter‐
ligare information och instruktioner.



16 Taligenkänning

Taligenkänning
Aktivera taligenkänning för radio-
och mediafunktioner
Tryck på Y på ratten för att starta tali‐
genkänning för radio- eller media‐
funktioner.
Några exempel på röstkommandon
visas på infodisplayen.

Aktivera taligenkänning för
telefonfunktioner
Tryck på 6 på ratten för att starta tali‐
genkänning för telefonfunktioner.
Några exempel på röstkommandon
visas på infodisplayen.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=28b4a39f432bf802c0a801476bab029d&version=1&language=sv&variant=SE
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Telefon

Bluetooth-anslutning
Tryck på PHONE för att öppna tele‐
fonskärmen.

När en mobiltelefon är ansluten till
infotainmentsystemet är följande
funktioner tillgängliga via knapparna
på skärmen:
● visa kontaktlistan
● visa en lista över de senaste

samtalen

● visa textmeddelanden
● ringa upp ett telefonnummer

Parning av en mobiltelefon
Öppna inställningsmenyn på tele‐
fonskärmen för att parkoppla en
mobiltelefon.
En lista över alla parkopplade mobil‐
telefoner visas. Peka på motsvarande
knapp på vänster sida av skärmen för
att parkoppla en ny mobiltelefon.
När mobiltelefonen har parkopplats
ansluts den automatiskt och visas
som ansluten.

Ansluta och koppla från en
mobiltelefon
Endast parkopplade mobiltelefoner
kan anslutas till infotainment‐
systemet.
För att ansluta eller koppla från en
mobiltelefon öppnar du inställnings‐
menyn och väljer den önskade mobil‐
telefonen. Den valda mobiltelefonen
kan anslutas, kopplas från eller rade‐
ras.

Ringa upp ett samtal
För att ringa ett samtal väljer du en av
kontakterna från kontaktlistan, slår ett
telefonnummer med hjälp av tangent‐
bordet eller väljer ett nummer från
listan över de senaste samtalen.

Ta emot ett samtal
Inkommande samtal aviseras med en
ringsignal och ett meddelande på
infodisplayen.
Svara på ett inkommande samtal
genom att peka på motsvarande
knapp på infodisplayen eller tryck på
6 på ratten.
Avvisa eller avsluta ett inkommande
samtal genom att peka på motsvar‐
ande knapp på infodisplayen eller
tryck på 3 på ratten.
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Inledning
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.

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 från olika hinder
● sändarskugga

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=55d1204086747b6cc0a8014764ea39ee&version=1&language=sv&variant=SE
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Inledning
Kontrollpanel
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1 )

Tryck: slå på/stäng av.

Vrid: justerar volymen.
2 PHONE

Öppnar telefonskärmen.
3 MEDIA

Välj ljudkälla.
4 RADIO

Väljer våglängdsområde.
5 INFO

Visar information om
aktuell radiostation eller media.

6 A-B-C

Öppnar stationslistan eller
väljer en av de
programmerade
stationsnivåerna för FM och AM.

7 MENU

Öppnar inställningsmenyn.

8 BROWSE / ENTER

Tryck: Bekräftar ett val.

Rotera: Bläddrar genom
en lista eller justerar
radiostationen.

9 1-6

Tryck: väljer en sparad
radiostation.

Tryck och håll kvar: sparar
den aktuella radiostationen.

Tryck på p för att aktivera
eller avaktivera
slumpmässig uppspelning.

Tryck på o för att aktivera
eller avaktivera upprepa spår.

10 7

Återgå till föregående skärm.
11 Z

Tryck: Väljer nästa
radiostation eller spår.

Håll in: snabbspolning framåt.

12 Y

Tryck: Väljer föregående
radiostation eller spår.

Tryck och håll kvar: spolar
tillbaka.

13 0

Stänger av ljudet eller
pausar media.
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Fjärrkontroll på ratten

9 : Aktiverar eller avaktiverar tyst
läge eller pausar media.
Under ett telefonsamtal:
avaktiverar eller aktiverar
mikrofonen.

gh : Växla uppåt eller neråt: juste‐
rar volymen.

Y : Aktiverar eller avaktiverar
röstigenkänning för radio-
eller mediafunktioner eller
stoppar ett röstmeddelande
för att starta ett nytt röstkom‐
mando.

6 : Accepterar ett inkommande
samtal eller accepterar ett
andra inkommande samtal
och parkerar det aktiva
samtalet.
Aktiverar eller avaktiverar
röstigenkänning för telefon‐
funktionen eller stoppar ett
röstmeddelande för att starta
ett nytt röstkommando.

YZ : Växla uppåt eller neråt: Väljer
föregående/nästa radiosta‐
tion eller spår.
Växla uppåt eller nedåt konti‐
nuerligt: skannar radiofrek‐
venser eller spolar fram/till‐
baka media tills knappen
släpps.

3 : Avvisar ett inkommande
samtal eller avslutar ett aktivt
samtal.
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Grundfunktioner
Skärmfunktioner

Bläddra genom en meny
För att bläddra genom en meny vrider
du på BROWSE / ENTER.

Bekräfta ett val
För att bekräfta ett val trycker du på
BROWSE / ENTER.

Återgå till föregående skärm
För att återgå till föregående skärm
trycker du på 7.

Systeminställningar
Tryck på MENU och välj posten
systeminställningar för att öppna
inställningsmenyn.
Följande inställningar kan justeras:
● återställa till fabriksinställning‐

arna
● aktivera en 20 minuters fördröj‐

ning för avstängning
● ställa in en volymgräns vid

påslagning

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=f7ce798d86749b1cc0a801473d65df62&version=1&language=sv&variant=SE
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Ljud
Byta radiostationer
Tryck på Z kort för att utföra en auto‐
matisk sökning efter nästa radiosta‐
tion.
Tryck på Y kort för att utföra en auto‐
matisk sökning efter föregående
radiostation.

Välja våglängdsområde
Tryck på RADIO för att välja
våglängdsområde.

Stationslista
Tryck på A-B-C för att öppna en alfa‐
betisk stationslista.

Spara radiostationer
Knapparna 1-6 under infodisplayen är
förinställda knappar för radiostatio‐
ner.
Tryck på och håll in den önskade
knappen för att spara en radiostation.
Knappar som redan används för
radiostationer kan skrivas över.

Genom att trycka på A-B-C, kan du
välja en av tre förinställda nivåer per
våglängdsområde. Totalt kan 18
radiostationer per våglängdsområde
sparas.
För att lyssna på en sparad radiosta‐
tion trycker du kort på motsvarande
knapp.

Radio Data System (RDS) och
Alternativ frekvens (AF)
För att aktivera eller avaktivera RDS
eller AF trycker du på MENU och
väljer motsvarande post.
När AF är aktiverad kan systemet
hela tiden söka efter den bästa till‐
gängliga frekvensen för den aktuella
radiostationen.

Trafikmeddelanden (TA)
För att aktivera eller avaktivera TA
trycker du på MENU och väljer
motsvarande post.
När TA är aktiverad avbryts aktuell
media automatiskt så att ett trafik‐
meddelande kan höras. Normal
uppspelning av senast spelade media
återupptas efter meddelandet.

Ljudkälla
Tryck på MEDIA för att välja ljudkälla.

Uppspelning av ljudfiler
Peka kort på Z för att spela upp
nästa spår.
Håll in Z för att spola fram spåret
som spelas upp.
Peka på Y kort för att spela upp
spåret från början.
Peka på Y kort inom de första
3 sekunderna av ett spår för att spela
upp föregående spår.
Peka på och håll in Y för att spola
tillbaka spåret som spelas upp.
Tryck på p för att aktivera eller avak‐
tivera slumpmässig uppspelning. När
slumpvis uppspelning är aktiverad
spelas spåren upp i slumpmässig
ordning och motsvarande ikon visas.
Tryck på o för att aktivera eller avak‐
tivera upprepa spår. När du har akti‐
verat upprepa spår repeteras det
aktuella spåret och motsvarande ikon
visas.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=cfbf72698674b58fc0a8014734e761db&version=1&language=sv&variant=SE
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Audio-inställningar
Tryck på MENU och välj posten
audioinställningar för att öppna
audioinställningsmenyn.
Följande inställningar kan justeras:
● diskant
● mellanregister
● bas
● balans
● volym anpassad efter bilens

hastighet
● ljudstyrka
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Taligenkänning
Aktivera taligenkänning för radio-
och mediafunktioner
Tryck på Y på ratten för att starta tali‐
genkänning för radio- eller media‐
funktioner.
Några exempel på röstkommandon
visas på infodisplayen.

Aktivera taligenkänning för
telefonfunktioner
Tryck på 6 på ratten för att starta tali‐
genkänning för telefonfunktioner.
Några exempel på röstkommandon
visas på infodisplayen.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=067cdec786750b5dc0a8014710012bfb&version=1&language=sv&variant=SE
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Telefon

Bluetooth-anslutning
Tryck på PHONE för att öppna tele‐
fonskärmen.

Ansluta en mobiltelefon
Vrid BROWSE / ENTER för att
bläddra genom telefonmenyn och välj
motsvarande menypost för att ansluta
en mobiltelefon genom att trycka
BROWSE / ENTER. Sök sedan efter
namnet på systemet på mobiltele‐
fonen.
Ange PIN-koden som visas på info‐
displayen med telefonens knappsats
eller bekräfta PIN-koden som visas
på mobiltelefonen. En skärmsida med
förloppet visas under parkopplingen.
Om parkopplingen misslyckas
rekommenderar vi att du avaktiverar
bluetooth-funktionen på mobiltele‐
fonen och aktiverar den igen.

Ringa upp ett samtal
För att ringa ett samtal väljer du en av
kontakterna från kontaktlistan, slår ett
telefonnummer med hjälp av tangent‐
bordet eller väljer ett nummer från
listan över de senaste samtalen.
Vrid BROWSE / ENTER för att välja
kontaktlistan, tangentbordet eller
listan över de senaste samtalen.

Ta emot ett samtal
Inkommande samtal aviseras med en
ringsignal och ett meddelande på
infodisplayen.
För att acceptera ett inkommande
samtal trycker du på
BROWSE / ENTER på kontrollpane‐
len eller 6 på ratten.
För att avvisa eller avsluta samtalet
trycker du på 3 på ratten.
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