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Startskärmen innehåller alla 
applikationer inklusive ljud, telefon och 
navigation. Du öppnar dem genom att 
trycka på ikonerna på pekskärmen.

Ytterligare applikationer 
kan finnas tillgängliga på 
föregående eller nästa sida.

Knapparna nedan:

RADIO: Växla till radio. Tryck 
flera gånger för att växla 
mellan FM, AM eller DAB.

MEDIA: Växla till media. Tryck flera 
gånger för att växla mellan CD, 
USB, Bluetooth®-Audio eller AUX.

HOME: Återgå till startskärmen. Håll 
in (ca 2 sekunder) för att byta till 
AndroidTM Auto eller Apple CarPlayTM.

BACK: Gå tillbaka till överordnad meny.

Vrid för att bläddra i listor och 
zooma in/ut navigationskartan. 
Tryck för att välja ett listobjekt.

Audio
Växla till huvudskärmen för den 
nuvarande ljudkällan.

Byt ljudkälla genom att trycka på 
RADIO eller MEDIA.

Öppna listan över radiostationer eller 
mediefiler genom att trycka på SöKA.

Telefon
Växla till huvudtelefonskärmen.

Om du vill parkoppla en mobil enhet via 
Bluetooth väljer du Koppla enhet och 
följer instruktionerna. Se till att 
Bluetooth och alla nödvändiga 
inställningar är aktiverade på den 
mobila enheten.

Efter parkopplingen kan det hända att 
vissa inställningar måste aktiveras på 
själva enheten (t.ex. telefonboken).

1Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. Android är ett varumärke som tillhör Google Inc. 
Apple CarPlay är ett varumärke som tillhör Apple Inc.



Favoriter
Radiostationer, telefonkontakter, 
artister, spellistor, navigationsmål osv. 
kan sparas som favoriter.

Visa favoriter
Om favoriterna är dolda:

• Tryck på visningsknappen 
längst ned på skärmen eller

• dra interaktionslisten uppåt.

Spara favoriter
Tryck och håll kvar fingret på någon 
av favoriterna tills en signal hörs 
för att spara något som favorit.

Om mer än ett skärmobjekt 
kan sparas som en favorit (t.ex. 
telefonkontakter) blir du ombedd 
att välja det objekt du vill spara.

Navigation
På navigationskartskärmen kan 
du välja Mål för att ange olika 
typer av mål (t.ex. en adress 
eller en intressant plats).

Röstigenkänning 
på smarttelefon
Håll inw på ratten för att aktivera 
smarttelefonens röstigenkänning 
(t.ex. Siri®) när telefonen är ansluten 
via Bluetooth eller när du använder 
Android Auto eller Apple CarPlay.

2 Siri är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc.



Android Auto och Apple 
CarPlay
Med Android Auto och Apple CarPlay 
kan du komma åt certifierade appar 
på kompatibla smarttelefoner via 
infotainmentsystemet. Kontrollera med 
din telefonleverantör om din telefon är 
kompatibel och om Android Auto eller 
Apple CarPlay är tillgängligt i ditt land.

Så här använder du Android Auto och/
eller Apple CarPlay:

1. Hämta appen Android Auto till 
telefonen från Google PlayTM-
butiken. Det krävs ingen 
app för Apple CarPlay.

2. Se till att Apple CarPlay eller 
Android Auto är aktiverat i 
infotainmentsystemet. Tryck 
på INSTällNINgAR på 
startskärmen och välj sedan 
Apple CarPlay eller Android Auto.

3. Anslut din Android-telefon eller 
iPhone® till USB-porten med 
hjälp av USB-kabeln. Använd 
den USB-kabel som följer med 
enheten. Kablar från tredje 
part kanske inte fungerar.

För att du ska kunna använda 
Android Auto kan det hända att vissa 
enhetsinställningar måste aktiveras 
på själva Android-telefonen.

PROJEKTION på startskärmen ändras 
till Android Auto eller Apple CarPlay. 
För att starta Android Auto eller 
Apple CarPlay väljer du ikonen från 
startskärmen eller håller in HOME.

Tryck på HOME för att växla tillbaka till 
infotainmentsystemets startskärm.

Obs: Så här laddar du ett 
smarttelefonbatteri utan att starta 
telefonprojicering: Inaktivera 
Apple CarPlay eller Android 
Auto (Steg 2) och anslut sedan 
telefonen till infotainmentsystemet 
med en USB-kabel.

3Google Play är ett varumärke som tillhör Google Inc. iPhone är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc.



Obs: Gäller endast om din bil 
är utrustad med Opel OnStar. 
4G LTE Wifi-hotspot kanske 
inte finns i vissa länder.

OnStar är din personliga assistent 
för uppkoppling och rörlighet.

Om du vill ansluta till OnStar 
kan du kontakta din Opel-
återförsäljare eller trycka på .

OnStar-knappar
I bilen finns tre OnStar-
knappar placerade i takkonsolen 
(eller på backspegeln).

• Gå till OnStar-menyn för 
Wi-Fi-inställningar.

• Ta emot inkommande/
avsluta aktuellt samtal med 
OnStar-rådgivare.

• Aktivera maskering av position. 
Tryck och håll ned tills du hör ett 
röstmeddelande för aktivering/
avaktivering av positionsmaskering. 
När denna funktion är aktiverad 
överförs din bils position till 
OnStar endast vid en nödsituation. 
Positionsmaskeringen förblir aktiv 
tills inställningen ändras igen.

• Anslut till en OnStar-rådgivare 
(t.ex. för fjärrdiagnostik, eller 
för att ladda ned ett resmål 
till din navigationsenhet).

• Ring ett nödsamtal till en OnStar-
rådgivare (t.ex. vid en eventuell 
olycka eller nödsituation).

OnStar Wifi-hotspot
Så här ansluter du en mobil enhet till 
OnStars Wifi-hotspot i bilen:

1. Sök efter trådlösa nätverk 
på din mobila enhet.

2. Välj din bils hotspot när den visas.

3.  Ange lösenordet på din mobila enhet 
när du blir uppmanad att göra detta.

Tryck på  för att gå till OnStars 
Wifi-inställningar om du vill se bilens 
hotspot-namn (SSID) och lösenord.

Mer information om OnStar och ditt 
infotainmentsystem finns i 
instruktionsboken. Tryck på  eller 
besök oss på nätet.
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