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Inledning

Inledning
Allmän information ......................... 6
Stöldskydd ..................................... 7
Översikt över kontrollelementen .... 8
Användning .................................. 12

Allmän information
Infotainmentsystemet ger dig det se‐
naste inom infotainment för bilar.
Använd FM-, AM- eller DAB-radio‐
funktioner för att registrera ett stort
antal stationer på olika favoritsidor.
Du kan till och med registrera musik‐
spår, telefonnummer, måladresser
eller ljudinställningar på favoritsi‐
dorna.
Du kan ansluta externa datalagrings‐
enheter, t.ex. iPod, USB-enheter eller
annan tillbehörsutrustning till infotain‐
mentsystemet som extra ljudkällor,
antingen via en kabel eller via Blue‐
tooth.
Navigationssystemet med dynamisk
ruttplanering tar dig tillförlitligt till ditt
resmål och kan om du så önskar
lägga rutten så att du undviker trafik‐
stockningar eller andra trafikhinder.
Dessutom är infotainmentsystemet
utrustat med ett telefonuttag som gör
att du bekvämt och säkert kan an‐
vända mobiltelefonen i bilen.

Som tillval kan infotainmentsystemet
användas med reglagen på ratten, en
pekpanel mellan framsätena eller via
taligenkänningssystemet.
Med reglagens väl genomtänkta ut‐
formning, pekskärmen och de tydliga
skärmbilderna styr du systemet en‐
kelt och intuitivt.
Observera!
I instruktionsboken beskrivs alla al‐
ternativ och funktioner som finns i de
olika infotainmentsystemen. Vissa
beskrivningar, t.ex. för display- och
menyfunktioner, gäller eventuellt
inte för din bil på grund av modellva‐
riant, landsspecifikationer, speciell
utrustning eller speciella tillbehör.

Inledning
Viktiga anvisningar beträffande
användning och trafiksäkerhet
9 Varning
Tänk alltid på att köra säkert när
du använder infotainment‐
systemet.
Om du tvekar, stanna bilen innan
du använder infotainment‐
systemet.

9 Varning
Användning av navigationssys‐
temet fråntar inte föraren ansvaret
för att upprätthålla en korrekt, på‐
passlig attityd i trafiken. Gällande
trafikregler ska alltid följas.
Inmatning (t.ex. av adresser) ska
endast göras när bilen står stilla.
Om en navigeringsanvisning stri‐
der mot trafikreglerna är det alltid
trafikreglerna som gäller.

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 kar‐
tan. I sådana områden kan info‐
tainmentsystemet avge en varning
som du måste acceptera. Då
måste du vara särskilt uppmärk‐
sam på enkelriktade gator, vägar
och infarter där du inte får köra in.

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.

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

Översikt över kontrollelementen
Mittdisplay med reglage

Inledning
1

X-knapp ................................ 12
Om den är avstängd: kort
tryckning: strömmen slås
på igen
Om den är påslagen: kort
tryckning: systemljudet
stängs av, lång tryckning:
strömmen stängs av

2
3
4

5

;-knappen ........................... 15

6

Tryck: visa startskärm
BACK-knappen ..................... 15

7

Tryck: gå tillbaka till
föregående skärm/meny
v-knappen
Radio: kort tryckning: gå till
nästa station – lång
tryckning: sök uppåt .............. 45

Vrid: ställ in volym
Display/pekskärm .................. 14
Startskärm
(inställningsbar) ..................... 21
MENU-knapp ........................ 15
Vrid: markera
skärmknappar eller
menyalternativ; ange
numeriska värden
Tryck: välj/aktivera en
markerad skärmknapp
eller ett menyalternativ,
bekräfta inställt värde,
växla till olika inställnings‐
alternativ, öppna tillämp‐
ningsspecifik meny
(i förekommande fall)

8

CD-spelare/externa
enheter: kort tryckning:
nästa spår – lång
tryckning: snabbspola
framåt .................................... 51
d-knapp (om utrustad
med CD-spelare)
Tryck: mata ut skiva .............. 51
TONE-knapp (om inte
utrustad med CD-spelare)
Tryck: visa ljudinställ‐
ningsmenyn ........................... 39

9

9

t-knappen
Radio: kort tryckning: gå till
föregående station – lång
tryckning: sök nedåt .............. 45

CD-spelare/externa
enheter: kort tryckning:
föregående spår – lång
tryckning: snabbspola
bakåt ..................................... 51
10 MEDIA-knappen .................... 12
Tryck: aktivera CDspelare eller extern enhet
11 RADIO-knappen .................... 45
Tryck: aktivera radio eller
byta frekvensband
12 CD-fack ................................. 51

10

Inledning

Pekplatta

Vänster rattreglage

eller avaktivera
röstigenkänning .................... 77
eller aktivera/inaktivera
tystkopplingsfunktionen ........ 12

1

Rörelsekänsligt område

2

Navigera i menyerna på
mittdisplayen med olika
beröringskommandon ........... 15
h-knappen

3

Tryck: aktivera/avaktivera
teckeningenkänning .............. 24
BACK-knappen ..................... 21
Tryck: gå tillbaka till
föregående skärm/meny
Lång tryckning: tillbaka till
startskärmen

1

s-knappen
Tryck: ta emot
telefonsamtal ......................... 86
eller aktivera
röstigenkänning .................... 77

2

eller avbryt ett
meddelande och tala direkt ... 77
n-knappen
Tryck: avsluta/avböja
samtal ................................... 86

Inledning
Beskrivning av övriga reglage finns i
instruktionsboken.

Höger rattreglage

P / Q-knappar – välj
menyalternativ
2

11

Förarinformationscentral
(extrautrustad)

9-knapp – bekräfta val
! / #-knapp .......................... 12
Tryck uppåt: öka volymen

3

Tryck nedåt: minska volymen
k / l-knappar
Radio: tryck för att välja
nästa/föregående favorit ....... 27
Media: tryck för att välja
nästa/föregående spår .......... 55

1

Femvägsreglage ................... 15
Tryckknappar: använda
menyerna i Förarinforma‐
tionscentralen (se bilder nedan)
N-knapp – visa meny för
applikationsval, återgå till
nästa, högre menynivå
j-knapp – visa applika‐
tionsspecifik huvudmeny

På den extrautrustade förarinforma‐
tionscentralen kan du växla mellan
två olika visningslägen (teman):
Touring och Sport.
Bilden ovan visar temat Touring (hur
du ändrar visningstema beskrivs i in‐
struktionsboken).
Menyerna på förarinformations‐
centralen styrs via femvägsreglaget
på höger sida av ratten.
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Inledning

Förarinformationscentralen har tre
separata zoner:
■ Vänstra zonen – visar menyn för
applikationsval
■ Mittzon – visar infotainmentinfor‐
mation och fordonsspecifik infor‐
mation (se instruktionsboken)
■ Högra zonen – visar applikations‐
specifika menyer.

Förarinformationscentral
(mellanutrustad nivå)

Menyerna på förarinformations‐
centralen styrs via femvägsreglaget
på höger sida av ratten.

Användning
In- eller urkoppling av systemet

Tryck kort på X. Efter inkoppling
aktiveras den senast valda infotain‐
mentkällan.
Frånkopplingsautomatik
Om infotainmentsystemet slås på
med X-knappen när tändningen är
avstängd, slås det automatiskt av
igen efter 1 timme.

Inställning av ljudvolym

I förarinformationscentralen visas in‐
fotainmentrelaterad information och
menyer.

Vrid på X-knappen.
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
3 40.

Ljudvolym
När automatisk ljudvolym är aktiverad
3 40, anpassas volymen automat‐
iskt för att kompensera för väg- och
vindbruset under körning.
Ljudavstängning (mute)
Tryck kort på ratten X för att stänga
av ljudet på ljudkällorna.
Avbryt tystkopplingen genom att
trycka på X-ratten igen.

Funktionsområden
Radio
Tryck på knappen RADIO upprepade
gånger för att aktivera radioläget eller
växla mellan olika våglängdsområ‐
den.
Detaljerad beskrivning av radiofunk‐
tionerna 3 45.
Cd-spelare
Tryck flera gånger på knappen
MEDIA för att aktivera CD-spelaren.
Detaljerad beskrivning av CD-spelar‐
funktionerna 3 50.

Inledning
Externa enheter
Tryck på knappen MEDIA upprepade
gånger för att aktivera uppspelnings‐
läge för en ansluten extern enhet
(t.ex. USB-enhet, iPod eller smart
telefon).
En detaljerad beskrivning av anslut‐
ning och användning av externa en‐
heter 3 53.
Navigation
Tryck på ; för att visa startskärmen.
Knacka på NAV-ikonen för att visa
navigationskartan som visar området
runt den aktuella positionen.
Detaljerad beskrivning av naviga‐
tionsfunktionerna 3 60.
Telefon
Tryck på ; för att visa startskärmen.
Välj TELEFON-ikonen.
Om det går att starta en anslutning till
en ansluten mobiltelefon visas huvud‐
menyn i telefonläget.
Hitta en detaljerad beskrivning av mo‐
biltelefonanvändningen via infotain‐
mentsystemet 3 86.

Om ingen anslutning kan etableras
visas motsvarande meddelande.
Hitta en detaljerad beskrivning av att
förbereda och etablera en Bluetoothanslutning mellan infotainment‐
systemet och en mobiltelefon 3 84.
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14

Grundläggande funktion

Grundläggande
funktion
Skärmar ....................................... 14
Reglage ....................................... 15
Menyanvändning ......................... 21
Tangentbord ................................ 24
Favoriter ....................................... 27
Kontakter ..................................... 31
Peka på funktionsöversikten ........ 35
Ljudinställningar ........................... 39
Volyminställning ........................... 40
Systeminställningar ...................... 40

Skärmar
Infotainmentsystemets och bilens in‐
formation visas på två separata dis‐
player.

Mittdisplay

Mittdisplayen sitter mitt på instru‐
mentpanelen. Det är den huvudsak‐
liga informations- och styrcentralen i
infotainmentsystemet.
Det går även att göra inmatningar via
knappar på instrumentpanelen, pek‐
skärmen eller pekplattan.

Detaljerade beskrivningar hittar du i
kapitlen "Översikt över kontrollele‐
menten" 3 8 och "Reglage" 3 15.

Förarinformationscentrum

Extrautrustad version. Touring tema:

Extrautrustad version. Sport tema:

Grundläggande funktion

Mellannivå:

Förarinformationscentralen är en del
av instrumentgruppen och visar info‐
tainmentinformation samt fordons‐
specifik information (se instruktions‐
boken).
Förarinformationscentralen fungerar
som en extra informations- och styr‐
central för val av viktiga infotainment‐
funktioner.
Imatningar sker via femvägsreglaget
på höger sida av ratten.
Detaljerade beskrivningar hittar du i
"Översikt över kontrollelementen"
3 8 och "Reglage" 3 15.

15

■ För att bläddra genom en lista med
menyalternativ.

Reglage
Instrumentpanel

Hitta en översikt över alla reglage på
instrumentpanelen i "Översikt över
kontrollelementen" 3 8.
MENU-reglage
MENU-ratten är ett av de centrala
kontrollelementen för menyerna.
Vrid till:
■ För att välja en skärmknapp eller ett
menyalternativ.

■ För att ändra ett inställningsvärde.
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Grundläggande funktion

Observera!
Det valda objektet markeras med en
röd ruta.
Tryck på:
■ För att aktivera en vald skärmknapp
eller ett menyalternativ.
■ För att bekräfta ett ändrat inställ‐
ningsvärde.
■ För att växla till ett annat inställ‐
ningsalternativ.
■ För att visa den applikationsspeci‐
fika undermenyn.
Observera!
I vilken som helst förutom LJUD-ap‐
plikationen när man är på en skärm
där vridning på MENU-ratten inte ut‐
för en applikationsrelaterad funktion
kan MENU-ratten användas för att
justera frekvensen (AM- eller FMfrekvensband) eller hoppa till före‐
gående eller nästa station (DABfrekvensband).
Hem-knappen
Tryck på knappen ; på instrument‐
panelen för att öppna startskärmen.

BACK-knappen
I menyerna kan du använda knappen
BACK för att återgå till närmaste över‐
ordnade menynivå.

Välja eller aktivera en skärmknapp
eller ett menyalternativ

Pekskärm

Mittdisplayen har en beröringskänslig
yta som tillåter direkt interaktion med
skärmen.
m-skärmknappar
För att gå tillbaka till närmaste över‐
ordnade menynivå, tryck på m.
Knapp för att lämna skärmen
Lämna den aktiva menyn med knap‐
pen Tillb.

Peka på en skärmknapp eller ett
menyalternativ.
Den aktuella funktionen aktiveras, ett
meddelande visas eller en underord‐
nad meny med fler alternativ visas.
Observera!
I de följande kapitlen beskrivs förfa‐
randet för att välja och aktivera en
skärmknapp eller ett menyalternativ
med pekskärmen som "...välj skärm‐
knappen..." eller "...välj menyalter‐
nativet...".

Grundläggande funktion
Rörliga objekt

Tryck på en av knapparna på instru‐
mentpanelen för att lämna redigering‐
släget.
Observera!
I följande kapitel beskrivs stegen för
att flytta ett skärmobjekt via pekskär‐
men som "...dra...ikonen till..." eller
"...dra...menyalternativet till...".
Bläddra i listor

Knacka på och håll in det objekt du vill
flytta tills rammarkeringar visas runt
ikonerna.
För fingret över skärmen. Elementet
visas som en skuggig bild.
Observera!
Du måste hålla konstant tryck och
röra fingret med jämn hastighet.
Det objekt som tidigare sparats på
platsen och alal andra objekt före eller
efter, växla åt vänster eller höger för
att skapa ett utrymme vid den plats
som den nya ikonen dragits till. Släpp
elementet på önskad plats.

Om det finns fler tillgängliga objekt än
vad som kan visas på skärmen måste
listan bläddras.
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Om du vill bläddra i en lista med
menyalternativ kan du även:
■ Placera fingret var som helst på
skärmen och röra det uppåt eller
nedåt.
Observera!
Du måste hålla konstant tryck och
röra fingret med jämn hastighet.
■ Knacka på skärmknappen o eller
n längst upp och längst ner på
bläddringslisten.
■ Flytta bläddringslistens skjutreg‐
lage upp och ner med ditt finger.
■ I listor som är ordnade i bokstavs‐
ordning, knacka på respektive bok‐
stav på det vertikala tangentbordet.
Listan hoppar till motsvarande plats
i listan.
Knacka på listans titel för att gå till
toppen av listan.
Observera!
I kommande kapitel beskrivs stegen
för att bläddra i en lista via pekskär‐
men som "...bläddra till...listpost...".
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Grundläggande funktion

Bläddra sidor

Observera!
Du måste hålla konstant tryck och
röra fingret med jämn hastighet.
■ I förekommande fall, knacka på
skärmknappen q eller p på vänster
och höger sida av skärmen.
Observera!
I kommande kapitel beskrivs stegen
för att bläddra sidor via pekskärmen
som "...bläddra till...sidan...".

Pekplatta

BACK-knappen
Tryck på knappen BACK för att gå till‐
baka till föregående skärm.
Tryck på knappen BACK och håll den
intryckt för att återgå till startskärmen.
h-knappen
Tryck på h för att starta eller avsluta
teckenigenkänningen 3 24.
Välja en skärmknapp eller ett
menyalternativ

Om de tillgängliga objekten är orga‐
niserade på mer än en sida, t.ex. på
startsidan, måste sidorna bläddras.
Observera!
Sidorna kan bara bläddras om fler
än en sida har ställts in.
Så här bläddrar du från en sida till en
annan:
■ Placera fingret var som helst på
skärmen och dra det åt vänster för
att bläddra till föregående sida eller
åt höger för att bläddra till nästa
sida.

Observera!
Pekplattan ger beröringsfeedback
när den används.

Pekplattan har en beröringskänslig
yta som möjliggör ytterligare funk‐
tioner för menystyrning på mittdisp‐
layen. Den sitter bakom växelspaken.

Grundläggande funktion
Sätt fingret på plattan. En handmar‐
kör visas på skärmen. Beroende på
var du placerar fingret kan systemet
markera ett element på skärmen.
Observera!
Markören försvinner efter en viss
tidsperiod.

Observera!
I de följande kapitlen beskrivs förfa‐
randet för att välja och aktivera en
skärmknapp eller ett menyalternativ
med pekplattan som "...välj skärm‐
knappen..." eller "...välj menyalter‐
nativet...".
Bläddra i listor
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Observera!
I kommande kapitel beskrivs stegen
för att bläddra i en lista via pekplat‐
tan som "...bläddra till...listpost...".
Bläddra sidor
Om de tillgängliga objekten är orga‐
niserade på mer än en sida, t.ex. på
startsidan, måste sidorna bläddras.
Observera!
Sidorna kan bara bläddras om fler
än en sida har ställts in.
Bläddra mellan sidor på startskärmen

För fingret i riktning mot det element
du vill välja. Handmarkören rör sig
från ett valbart skärmobjekt till nästa.
Avbryt rörelsen när det önskade ob‐
jektet markeras.
Tryck på plattan för att välja respek‐
tive element.

Om det finns fler tillgängliga objekt än
vad som kan visas på skärmen måste
listan bläddras.
För att bläddra genom en lista med
menyalternativ:
Placera två fingrar på plattan och rör
dem samtidigt uppåt eller nedåt.

Så här bläddrar du från en sida till en
annan:
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Grundläggande funktion

Placera två fingrar var som helst på
skärmen och dra dem åt vänster för
att bläddra till nästa sida eller åt höger
för att bläddra till föregående sida.
Bläddra favoritsidor

Observera!
I kommande kapitel beskrivs stegen
för att bläddra sidor via pekplattan
som "...bläddra till...sidan...".

Fjärrkontroll på ratten

Hitta en översikt över alla relevanta
rattreglage på instrumentpanelen i
"Översikt över kontrollelementen"
3 8.
Femvägsreglage
Femvägsreglaget används för att na‐
vigera i menyerna i förarinformations‐
centralen.

Så här bläddrar du från en favoritsida
till en annan:
Placera tre fingrar var som helst på
skärmen och dra dem åt vänster för
att bläddra till efterföljande sidor eller
åt höger för att bläddra till föregående
sidor.

Femvägsreglaget består av fyra rikt‐
ningsknappar och en bekräftelsek‐
napp (9).
Knappen i (tillbaka)
När du använder undermenyerna i
förarinformationscentralen fungerar
i-knappen som bakåtknapp.
Du trycker på knappen i för att återgå
till menyn ovanför.
Välja en applikation
Tryck på i-knappen för att visa
menyn för applikationsval.
Tryck flera gånger på P eller Q för
att välja ett menyalternativ.
Tryck på 9-knappen för att bekräfta
valet. Respektive applikation aktiv‐
eras.
Välja en applikationsspecifik funktion
Tryck på j-knappen för att visa hu‐
vudmenyn för den applikation som är
aktiv.
Tryck flera gånger på P eller Q för
att välja ett menyalternativ.

Grundläggande funktion
Tryck på 9-knappen för att bekräfta
valet. En undermeny med ytterligare
alternativ visas eller så aktiveras den
valda funktionen.

Menyanvändning
Startskärm
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Om du trycker på ; på startskärmen
kommer du tillbaka till den första
sidan.
Aktivera en applikation
Välj respektive applikationsikon för att
starta applikationen och öppna appli‐
kationens huvudmeny.
Radio- och mediafunktionerna väljs
via respektive knapp.

Observera!
Om du ombeds bekräfta en funktion
eller ett meddelande i Förarinforma‐
tionscentralen genom att trycka på
SEL (select), tryck på 9-knappen.

Taligenkänningssystemet

Observera!
Ikonerna för applikationer som inte
är tillgängliga gråmarkeras.

En detaljerad beskrivning av taligen‐
känningssystemet finns i "Taligen‐
känning" 3 77.
Startskärmen visas på mittdisplayen.
Du kommer åt alla installerade appli‐
kationer på startskärmen.
Startskärmen består av upp till fem
sidor med upp till åtta applikationer
per sida.
Hem-knappen
Tryck på knappen ; på instrument‐
panelen för att öppna startskärmen.

Bläddra sidor
Så här bläddrar du från en sida till en
annan:
■ Placera fingret var som helst på
skärmen och dra det åt vänster för
att bläddra till föregående sida eller
åt höger för att bläddra till nästa
sida.
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Grundläggande funktion

■ Knacka på skärmknappen p eller
q på vänster och höger sida av
skärmen.
■ Placera två fingrar var som helst på
pekplattan och dra dem åt vänster
för att bläddra till föregående sida
eller åt höger för att bläddra till
nästa sida.
Hitta en detaljerad beskrivning 3 15.
Observera!
Längst ner till höger på skärmen
anger indikeringsmärken hur många
startskärmssidor som kan öppnas
samt vilken sida som visas för tillfäl‐
let.

Anpassa startskärmen
Starta redigeringsläge

Lämna redigeringsläget
Systemet lämnar automatiskt redige‐
ringsläget efter några få sekunders
inaktivitet.
Du kan lämna redigeringsläget
omedelbart genom att trycka på ; på
instrumentpanelen.
Flytta ikoner
Starta redigeringsläget enligt "Starta
redigeringsläget" ovan.
Dra den ikon du vill flytta till den nya
positionen. Släpp ikonen på den öns‐
kade platsen.

Knacka och håll en applikationsikon i
några sekunder. Skärmen ändras när
du startar redigeringsläget:
■ Rammarkeringar visas runt alla ap‐
plikationsikoner som anger att de
kan flyttas till en ny position.
■ Applikationsfältet (se nedan) visas.
■ Vid bläddring visas en tom starts‐
kärm i läget längst till höger för att
en ny sida ska kunna ordnas.

Applikationsfält

Grundläggande funktion
Applikationsfältet finns upptill i mitten
på skärmen och går att komma åt från
alla huvudmenyer.
Tre till fem applikationsikoner kan
sparas i applikationsfältet.
Vissa applikationsikoner anpassas
dynamiskt efter den aktuella situa‐
tionen. De kan t.ex. ange att du har
missat ett telefonsamtal.
Aktivera en applikation
Välj respektive applikationsikon för att
starta applikationen och öppna appli‐
kationens huvudmeny.
Observera!
Ikonerna för applikationer som inte
är tillgängliga gråmarkeras.
Anpassa applikationsfältet
Lägga till ikoner i applikationsfältet
Starta redigeringsläget enligt "Starta
redigeringsläget" ovan.
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Släpp den nya ikonen för att lagra den
på den önskade platsen.
Ta bort ikonen från applikationsfältet
Starta redigeringsläget enligt "Starta
redigeringsläget" ovan.
Dra ut respektive applikationsikon
från applikationsfältet och släpp den
var som helst på skärmen. Applika‐
tionen tas bort från applikationsfältet.

Interaktionsfält

Dra ikonen för den önskade applika‐
tionen till applikationsfältet. Startskär‐
mens ikon ändras till en liten ikon i
applikationsfältet.
Släpp ikonen på den önskade plat‐
sen.
Om det redan finns fem ikoner i ap‐
plikationsfältet och en ny ikon läggs
till, ersätts en av de befontliga iko‐
nerna.
Dra den nya ikonen till läget för den
befintliga ikon du vill ersätta. Den be‐
fintliga ikonen visas gråmarkerad för
att visa att den tagits bort.

Interaktionsfältet finns längst ner på
skärmen och är tillgängligt i alla hu‐
vudmenyer.
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Grundläggande funktion

Via interaktionsfältet kan du ändra de
olika vyerna i en applikation eller ut‐
föra applikationsspecifika åtgärder,
t.ex. starta taligenkänningen.
Aktivering av en annan flik
Tryck på respektive skärmknapp i in‐
teraktionsfältet för att växla till en an‐
nan vy eller utföra en åtgärd.
Observera!
Om en funktion inte är tillgänglig i
menyn gråmarkeras respektive ikon
i interaktionsfältet.

De flesta meddelanden försvinner
automatiskt efter en viss tidsperiod
om de ignoreras. Varningar som inte
avfärdas automatiskt är kvar på
skärmen tills de bekräftas eller tills or‐
saken blir ogiltig.

Tangentbord
Bokstavstangentbord:
Beroende på vilken tillämpning eller
funktion som är aktiv visas tangent‐
bordsmenyn på olika sätt.
Tryck på skärmknappen Sym för att
växla till symboltangentbordet.
Tryck på skärmknappen ABC för att
växla till bokstavstangentbordet.

Visa interaktionsfältet
När skärmnapparna på huvudmenyn
används, minimeras ofta interaktions‐
fältet.
Visa interaktionsfältet med nskärmknappen längst ner på
skärmen.

Meddelanden

Om en systemhändelse uppstår före
utförandet av en systemfunktion, eller
på grund av en utomstående orsak,
t.ex. ett inkommande telefonsamtal
får du ett meddelande.
Välj ett av de tillgängliga alternativen.

Symboltangentbord:

Mata in tecken
Knacka på respektive skärmknapp för
att mata in ett tecken. Tecknet matas
in när knappen släpps.
Om du råkar trycka på fel skärm‐
knapp, svep över skärmen till önskat
tecken och släpp.

Grundläggande funktion
Knacka på och håll in en bokstavs‐
skärmnapp för att visa förknippade
bokstäver i en listruta. Svep till ön‐
skad bokstav och släpp.

som matas in vägs in i matchnings‐
processen så att listan med träffar blir
allt kortare.
Tryck på skärmknappen o bredvid
tecknen för att visa en lista med au‐
tomatifyllningsträffar.
Observera!
Över skärmknappen o visas anta‐
let tillgängliga alternativ. Det ändras
beroende på hur många träffar som
hittas.
Välj respektive listpost. Tangentbor‐
det visas igen med respektive listpost
visad i inmatningsfältet.

Bekräfta inmatningen med respektive
bekräftelseknapp.
Funktion för automatisk ifyllning
Om en teckensekvens har matats in
en gång är den lagrad i systemet och
kan hämtas via automatifyllnings‐
funktionen.
Så snart ett tecken (bokstav eller
siffra) matas in aktiveras automatifyll‐
ningsfunktionen. Varje extra tecken

Redigera text
Peka på den aktuella platsen i texten
för att placera markören. Mata in dina
ändringar.
Beroende på tillämpning, tryck på
skärmknappen ╳ eller r för att ra‐
dera ett inmatat tecken. Knacka på
och håll in skärmknappen ╳ eller r
för att radera alla tecken.
Tryck på respektive bekräftelseknapp
för att bekräfta en inmatning.
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Tecken med olika skiftläge
I de flesta fall kan endast stora bok‐
stäver matas in.
Om igenkänning av tecken med olika
skiftläge är tillgängligt visas extra‐
skärmnapparna Caps och Shift.
Du kan aktivera caps lock-funktionen
och göra alla bokstäver stora genom
att trycka på skärmknappen Caps.
Avaktivera caps lock-funktionen
genom att trycka på skärmknappen
Caps igen.
Aktivera skiftfunktionen och gör en
bokstav stor genom att trycka på
skärmknappen skift.
Funktionen avaktiveras automatiskt
efter att en bokstav har matats in.

Knappsats

Om endast ett nummer eller en PINkod ska matas in visas ett tangent‐
bord. Beroende på vilken tillämpning
eller funktion som är aktiv visas
knappsatsmenyn på olika sätt.
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Grundläggande funktion

Aktivera teckenigenkänning
Tryck på knappen h på pekplattan.
Om du redan är i tangentbordsme‐
nyn, välj skärmknappen s.

Välj önskat tecken.
Om du behöver bläddra i listan kan du
även:
■ På pekplattan: Placera två fingrar
på pekplattan och rör dem samtid‐
igt uppåt eller nedåt.
■ På pekskärmen: Peka på skärm‐
knappen o eller n längst upp
och längst ner på bläddringslisten,
flytta skjutreglaget uppåt eller nedåt
med fingret eller placera fingret på
skärmen och rör det uppåt eller
nedåt.
Det valda tecknet matas in i redige‐
ringsfältet.
Om systemets bästa träff var rätt in‐
nebär inmatning av ett nytt tecken
som bekräftelse.
Stäng teckenigenkänningsmenyn
genom att trycka två fingrar på plat‐
tan.

Mata in tecken
Rita önskat tecken (siffra eller stor
bokstav) på pekplattan. Det visas i
teckenigenkänningsrutan.

Specialtecken
Använd följande gester för att rita
specialtecken. Punkten represente‐
rar startpunkten för rörelsen.

En detaljerad beskrivning av hur du
matar in tecken och ändrar inmatad
text hittar du ovan.

Teckenigenkänning

Systemet försöker gissa vilket tecken
du vill skriva och visar förslag i en lista
med den bästa träffen överst. Den
bästa träffen läses upp.

Grundläggande funktion
Mellanslag ― Svep från vänster till
höger:

Inställningsmeny
Knacka på skärmknappen t för att
visa menyn med teckenigenkän‐
ningsinställningar.
I den här menyn kan du definiera
hastigheten på arbetsflödet för teck‐
enigenkänning (Skrivhastighet och
Teckenvalshastighet). Ställ in respek‐
tive hastighet på Standard,
Snabbare eller Långsammare.
Ställ in Ljudfeedback på PÅ eller AV.

Favoriter
Radera ― Svep från höger till vänster:
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Olika uppgifter kan sparas som favo‐
riter t.ex.:
■ Radiostationer
■ Musikspår
■ Album eller artister
■ Telefonnummer
■ Destinationer och rutter
■ POI:er
■ Kontaktposter
■ Toninställningar
■ Startskärmsapplikationer.

60 enskilda favoritplatser finns och
visas som fem favoriter per rad.
De kan visas i en enradig eller trera‐
dig vy.
Om en favoritplats är upptagen, visar
favoritskärmknappen etikettexten för
respektive favorit. Om en favoritplats
är tom, anges positionsnumret för fa‐
voritplatsen (1 till 60).

Visar favoriter

Favoritlistan är tillgänglig i alla me‐
nyer.
Så här visar du en favoritrad när nskärmknappen visas på skärmen:
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Grundläggande funktion

Välj skärmknappen n.

Om du vill visa tre rader med favoriter,
se nedan.
Så här visar du en favoritrad när ett
interaktionsfält visas på skärmen:
■ På pekskärmen: Placera fingret på
interaktionsfältet och rör det uppåt
tills en favoritrad blir synlig.
Observera!
Du måste hålla konstant tryck och
röra fingret med jämn hastighet.

Observera!
Du måste hålla konstant tryck och
röra fingret med jämn hastighet.
■ På pekplattan: Placera tre fingrar
på pekplattan och rör dem åt
vänster eller höger. Nästa eller fö‐
regående favoritsida visas.
När du når början eller slutet på favo‐
ritsidorna kopplas hela listan ihop.

■ På pekplattan: Placera tre fingrar
på plattan och rör dem uppåt tills en
favoritrad blir synlig.
Om du vill visa tre favoritrader, an‐
vänd en eller tre fingrar och dra upp
favoritlistan längre.

Bläddra genom favoritsidor

Favoritsidan visas i enrads- eller tre‐
radsvyn. Om du vill bläddra igenom
favoritsidorna kan du även:
■ På pekskärmen: Placera fingret var
som helst på favoritsidan och för
det åt vänster eller höger. Nästa
eller föregående favoritsida visas.

Observera!
Längst ner på skärmen anger indi‐
keringsmärken hur många favoritsi‐
dor som kan öppnas samt vilken
sida som visas för tillfället. Antalet
indikeringsmarkeringar anpassas
efter vald vy (fler sidor i enradsvyn,
färre sidor i treradsvyn).

Lagrar favoriter

Favoriter kan sparas på startsidan, i
ljudapplikationen, navigationsappli‐
kationen eller telefonapplikationen.
Det finns två olika grundläggande si‐
tuationer:
■ endast ett objekt som kan sparas
på skärmen
■ mer än ett objekt som kan sparas
på skärmen

Grundläggande funktion
Öppna favoritlistan och bläddra till re‐
spektive favoritsida.
Knacka på och håll in respektive fa‐
voritknapp på skärmen.
Om det endast finns ett objekt som
kan sparas på skärmen, avges ett pi‐
pande ljud och stationen sparas på
respektive skärmknapp.
Om det finns fler än ett objekt som kan
sparas på skärmen minmeras favorit‐
sidan och den senast visade menyn
visas igen. Välj det objekt du vill spara
som favorit. Ett pipljud hörs och sta‐
tionen sparas på respektive skärm‐
knapp.
Några exempel på hur man kan spara
favoriter anges nedan.
Exempel: Radiostation
Tryck flera gånger RADIO-knappen
för att aktivera radiofunktionen och
önskat frekvensband.
Sök efter den station du vill spara som
favorit 3 45.
Spara stationen som favorit genom
att visa favoritlistan och bläddra till re‐
spektive favoritsida.

Knacka på och håll in respektive fa‐
voritknapp på skärmen. Stationen
lagras som favorit.
Exempel: Album
Tryck flera gånger på MEDIA och välj
önskad ljudkälla.
Tryck på skärmknappen BLÄDDRA
för att aktivera bläddringsmenyn och
tryck sedan på ALBUM-fliken 3 55.
Spara ett av albumen som favorit
genom att visa favoritlistan och
bläddra till respektive favoritsida.
Knacka på och håll in respektive fa‐
voritknapp på skärmen. Favoritsidan
minimeras och albumlistan visas
igen.
Välj det album du vill spara som favo‐
rit. Det valda albumet lagras som fa‐
vorit.
Exempel: Mål
Tryck på ;-knappen för att visa start‐
sidan och tryck på NAV-ikonen.
Välj MÅL i interaktionsfältet och tryck
på SENASTE-fliken 3 68.
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Du kan spara en av adresserna i lis‐
tan med senaste mål som favorit
genom att visa favoritlistan och
bläddra till respektive favoritsida.
Knacka på och håll in respektive fa‐
voritknapp på skärmen. Favoritsidan
minimeras och menyn med senaste
mål visas igen.
Välj den adress du vill spara som fa‐
vorit. Den valda adressen lagras som
favorit.
Exempel: Telefonnummer
Tryck på ;-knappen för att visa start‐
sidan och tryck på TELEFON-ikonen.
Tryck på KEYPAD-fliken och ange
det nummer du vill ringa 3 86.
Spara numret som favorit genom att
visa favoritlistan och bläddra till re‐
spektive favoritsida.
Knacka på och håll in respektive fa‐
voritknapp på skärmen. Numret lag‐
ras som favorit.

Hämtar favoriter

Visa en favoritsida (se ovan) och
bläddra till respektive favoritsida (vid
behov).
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Grundläggande funktion

Observera!
Favoriter som inte är tillgängliga
markeras i grått.

Tryck på skärmknappen o längst
ner på skärmen för att visa interak‐
tionsfältet och tryck sedan på
KLART-skärmknappen för att gå till‐
baka till inställningsmenyn.

Välj önskad favoritskärmknapp. Be‐
roende på vilken typ av favorit du valt,
spelas en radiostation eller spår upp,
ett telefonsamtal initieras, en rutt be‐
räknas eller en applikation startas.
Observera!
Aktiva favoriter markeras.
Använd den högra rattfjärrkontrollen
Tryck flera gånger på skärmknappen
k eller l för att välja önskad ljudfa‐
vorit.
Du kan även använda ett femvägs‐
reglage: Tryck på i-knappen för att
visa kustermenyn för applikationsval.
Välj listposten Audio och därefter
Favoriter. Välj önskad favorit.

Redigera favoriter

Tryck på ikonen INSTÄLLNINGAR på
startskärmen, listposten Radio och
därefter Hantera favoriter. En treradig
vy av favoritlistan visas med redige‐
ringsalternativen i interaktionsfältet.

Byta namn på favoriter
Vid behov, bläddra till respektive fa‐
voritsida.
Välj den favorit du vill redigera.
Välj skärmknappen DÖPA OM.
Ett tangentbord öppnas med den
aktuella favoritetikettexten i inmat‐
ningsfältet samt i etikettens förhands‐
granskningsområde.
Ange den nya etikettexten och tryck
på skärmknappen Namn. Du kommer
tillbaka till favoritsidan.

Radera favoriter
Vid behov, bläddra till respektive fa‐
voritsida.
Välj den favorit du vill radera.
Välj skärmknappen TA BORT. Favo‐
riten och alla förknippade data rade‐
ras.
Tryck på skärmknappen KLART för
att gå tillbaka till inställningsmenyn.
Flytta favoriter
Vid behov, bläddra till respektive fa‐
voritsida.
Dra den favorit du vill flytta till den nya
positionen.
Du kan spara en favorit på en plats
bortom den favoritsida som visas för
tillfället genom att dra den till sym‐
bolen p eller q längst upp på favorit‐
sidan. Listan börjar rulla. Du kan av‐
bryta bläddringen genom att navigera
tillbaka till favoritsideområdet.

Grundläggande funktion
Tryck på skärmknappen KLART för
att bekräfta åtgärden och återgå till
inställningsmenyn.

Ange antalet favoriter som visas

Tryck på knappen ; och välj sedan
ikonen INSTÄLLNINGAR. Välj meny‐
alternativet Radio och därefter Antal
visade favoriter.

extra favoriterna utan de döljs bara.
De kan återaktiveras genom att öka
antalet visade favoriter.

Kontakter
Två olika typer av kontaktlistor kan
öppnas via infotainmentsystemet:
■ Kontaktlistor som hämtats från
Bluetooth-enheter eller andra ex‐
terna källor.
■ Fordonskontaktlista.
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Ändra källa
Välj skärmknappen Byta kontaktlista
på höger sida av skärmen. En lista
med tillgängliga kontaktkällor visas.
Den kontaktlista som är aktiv för till‐
fället märks med 9.

Observera!
Maximalt 1000 kontakter kan sparas
i fordonets kontaktlista. Det finns
ingen gräns för hämtade kontaktlis‐
tor.

Välja kontaktkälla

Aktivera det önskade antalet favoriter
som ska visas.
Observera!
Om antalet sparade favoriter över‐
skrider antalet aktiverade favoriter i
inställningsmenyn raderas inte de

Den kontaktlista som visas först vid
åtkomst varierar beroende på vilken
applikation som är aktiv för tillfället
samt vilka enheter som är anslutna.

Välj önskad kontaktlista. Respektive
lista visas.
Observera!
Systemet kommer ihåg en lista som
valts i en applikation. När du går till‐
baka till kontaktlistan från den här
applikationen visas den tidigare
valda listan igen.
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Grundläggande funktion

Radera fordonskontakter
Välj skärmknappen Byta kontaktlista
på höger sida av skärmen. En lista
med tillgängliga kontaktkällor visas.
Den kontaktlista som är aktiv för till‐
fället märks med 9.
Välj ─-skärmknappen bredvid
Fordon. Ett bekräftelsemeddelande
visas.
Bekräfta meddelandet för att radera
listan.

Använda kontaktlistan

Visa kontaktlistan genom att trycka
på fliken KONTAKTER i respektive
applikation.
Navigationsapplikation:

Sortera kontaktlistorna

Som standard ordnas listorna i bok‐
stavsordning efter förnamn. Om inget
förnamn har angivits, används efter‐
namnet istället. Om inget för- eller ef‐
ternamn finns används en av första
inmatade tecknen som sorteringskri‐
terium.
Sorteringsordningen kan ändras om
för- och efternamnet är lagrade i två
olika fält.
Ändra sorteringsordning med Sort.skärmknappen.
Välj önskad sorteringsordning. Listan
sorteras om enligt valet.

Telefonapplikation:

Visa kontaktuppgiftvyn genom att
välja en av posterna i den aktiva kon‐
taktlistan.
Kontaktuppgiftsvyn kan innehålla:
■ För- och efternamn
■ Flera telefonnummer
■ Flera e-postadresser
■ Flera adresser (t.ex. hem och ar‐
bete)
■ I fordonskontaktlistan: kategoriin‐
matning

Grundläggande funktion
■ I fordonskontaktlistan: anteck‐
ningsfält
■ För intressanta platser: information
om öppettider, menyer (t.ex. re‐
stauranger), priser etc.
Observera!
Data ordnas beroende på aktiv ap‐
plikation. I telefonapplikationen t.ex.
visas numren först.
Starta navigeringen
Starta guidningen till ett mål, välj en
av adresserna som lagrats för den
valda kontakten eller snabbfunktions‐
ikonen bredvid respektive kontakt i
kontaktlistan. Detaljvyn för målet
visas 3 60.
Initiera ett telefonsamtal
Starta ett telefonsamtal genom att
välja ett av telefonnumren som spa‐
rats för kontakten eller snabbfunk‐
tionsikonen bredvid respektive kon‐
takt i kontaktlistan. Menyn för ut‐
gående samtal visas 3 83.

Lägga till nya kontakter

För att lägga till information från ap‐
plikationsmenyerna till fordonskon‐
taktlistan, öppna respektive applika‐
tion.
Navigationsapplikation
Välj eller mata in ett mål 3 68. De‐
taljvyn för målet visas.
Välj skärmknappen Spara. En meny
visas.
Telefonapplikation
Tryck på SENASTE-fliken. Välj wskärmknappen bredvid det telefon‐
nummer du vill lägga till i kontaktlis‐
tan. En meny visas.
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Välj ett av alternativen.
Skapa ny kontakt
En meny för val av datakategori visas.
Välj respektive datakategori för den
information du vill spara, t.ex. jobbad‐
ress eller mobiltelefon. Detaljvyn för
kontakter visas.
Observera!
Datakategorierna som presenteras i
den nya menyn motsvarar den infor‐
mation du vill lagra. Om t.ex. infor‐
mationen som ska sparas är en
adress visas endast adresstyper i
listan.
Fyll i posten och välj Spara-skärm‐
knappen för att spara kontakten.
Lägga till till befintlig kontakt
Fordonets kontaktlista visas. Välj ön‐
skad kontakt.
Kontaktuppgiftvyn visas med den in‐
formation som ska läggas till visad
separat på höger sida av skärmen.
Välj respektive datakategori för den
information du vill spara, t.ex. jobbad‐
ress eller mobiltelefon.
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Grundläggande funktion

Om du väljer en befintlig datakate‐
gori, skrivs den befintliga informa‐
tionen över.
Välj Spara-skärmknappen för att
spara den nya informationen.

Redigera kontakter

Ändra en kontakt genom att välja ön‐
skad kontaktpost i fordonskontakt‐
lista.
Knacka på skärmknappen Redigera
kontakt på höger sida av skärmen.

Modifiera information
Välj det fält som du vill ändra. Be‐
roende på det valda fältet, visas tan‐
gentbordet eller knappsatsen.
Mata in dina ändringar 3 24.
Välj skärmknappen Spara i kontak‐
tuppgiftvyn för att spara ändringarna.
Lägga till ny information
Välj det fält där du vill ange ytterligare
information.
Om du vill skapa ett nytt fält för en be‐
fintlig datakategori, t.ex. ett andra mo‐
biltelefonnummer, välj skärmknap‐
pen w i respektive datafält.
Observera!
w-skärmknappen visas endast om
det går att lägga till mer information
för den datakategorin.

Redigeringsvyn visas.

Beroende på det valda fältet, visas
tangentbordet eller knappsatsen
3 24.
Ange nya data och välj skärmknap‐
pen framför inmatningsfältet.
Välj skärmknappen Spara i kontak‐
tuppgiftvyn för att spara ändringarna.

Radera kontakten
Radera kontakten och all förknippad
information genom att trycka på Ta
bort-skärmknappen. Ett bekräftelse‐
meddelande visas.
Bekräfta meddelandet. Posten rade‐
ras.

Grundläggande funktion
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Peka på funktionsöversikten
Tabellen nedan innehåller en sammanfattning av alla rörelser (gester) på pekskärmen och pekpanelen som du måste utföra
med ett, två eller trefingrar för att utföra specifika åtgärder i menyerna.
Meny

Åtgärd

Alla menyer

Navigera till ett
skärmelement

Pekskärm

Pekplatta
1 finger, för över pekplattan

Välja/aktivera objekt

1 finger, knacka en gång på objektet

1 finger, tryck på pekplattan

Bläddra i listor

1 finger, förs uppåt eller nedåt

2 fingrar, förs uppåt eller
nedåt

1 finger, flytta skjutreglaget på bläddrings‐
listen
1 finger, knacka flera gånger eller knacka
och håll in knappen n eller o längst upp
eller längst ner på bläddringslisten
Bläddra text

1 finger, förs uppåt eller nedåt

2 fingrar, förs uppåt eller
nedåt
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Meny

Åtgärd

Pekskärm

Pekplatta

Favoriter

Lyfta/sänka favoritrader

1 finger, knacka på reglaget och dra det
uppåt eller nedåt

3 fingrar, förs uppåt eller
nedåt

Gå till nästa/föregående
favoritsida

1 finger, för åt vänster eller höger

3 fingrar, för åt vänster eller
höger

Lagrar favoriter

1 finger, knacka och håll in favoritknappen

1 finger, tryck och håll in fa‐
voritknappen

Skickar aktuell ljudinfor‐
mation till förarinforma‐
tionscentralen

1 finger, för i riktning mot förarinformations‐
centralen

Radiomeny

Söka efter radiostationer

2 fingrar, för åt vänster eller
höger för att söka uppåt
eller nedåt

Ändra frekvensband

2 fingrar, för uppåt eller
nedåt för att gå till
föregående eller nästa
frekvensband

Bläddra

2 fingrar, tryck och håll in på
pekplattan

Grundläggande funktion
Meny

Åtgärd

Pekskärm

Mediameny

Skickar aktuell ljudinfor‐
mation till förarinforma‐
tionscentralen

1 finger, för i riktning mot förarinformations‐
centralen
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Pekplatta

Ändra spår

2 fingrar, för åtvänster eller
höger för att hoppa till
föregående eller nästa spår

Byta mediakälla

2 fingrar, för uppåt eller
nedåt för att gå till
föregående eller nästa
mediakälla

Bläddra

2 fingrar, tryck och håll in på
pekplattan

Aktivera snabbuppspel‐
ning

1 finger, knacka och håll in
respektive menyalternativ
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Meny

Åtgärd

Pekskärm

Navigationsmeny

Skickar aktuell ljudinfor‐
mation till förarinforma‐
tionscentralen

1 finger, för i riktning mot förarinformations‐
centralen

Panorera kartan

1 finger, för över skärmen

Centrera kartan

1 finger, knacka på en plats på kartan som
du vill centrera omkring

Zooma in på kartan

w-skärmknappar

2 fingrar, för isär

Zooma ut på kartan

─-skärmknappar

2 fingrar, för ihop (nyp)

Skickar aktuell ljudinfor‐
mation till förarinforma‐
tionscentralen

1 finger, för i riktning mot förarinformations‐
centralen

Telefonmeny

Teckenigenkänning Rita tecken

1 finger, för över skärmen

Pekplatta

2 fingrar, för uppåt, nedåt, åt
vänster eller åt höger

1 finger, för över plattan

Starta målsökning

2 fingrar, tryck och håll in
plattan

Stängningsfunktion

2 fingrar, tryck på plattan

Grundläggande funktion

Ljudinställningar
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Diskant

I ljudinställningsmenyn går det att
ställa in tonegenskaperna. Om de
justeras i en huvudmeny, ställs de in
globalt i alla källägen. Menyn kan öp‐
pnas via varje individuell ljudhuvud‐
meny.

Använd inställningen för att förstärka
eller framhäva ljudets höga frekven‐
ser.
Justera inställningen med skärm‐
knapparna ─ eller w.

Om du vill växla snabbtt mellan de
främre och bakre högtalarna tryck på
skärmknappen Fram eller Bak längst
upp och ner i fordonsschemat.
Knacka på mittpunktsriktlinjen för att
nollställa inställningen.

Observera!
En anpassad uppsättning av ljudin‐
ställningar kan sparas som favorit.
Hitta en detaljerad beskrivning 3 27.

Mellanregister

Surround

Använd inställningen för att förstärka
eller framhäva ljudkällans mellanre‐
gister.
Justera inställningarna med skärm‐
knapparna ─ eller w.

Öppna ljudinställningsmenyn genom
att trycka på MENY-skärmknappen i
respektive ljudhuvudmeny. Välj Ljud‐
inställningar.

Bas

Använd inställningen för att förstärka
eller framhäva ljudets låga frekven‐
ser.
Justera inställningarna med skärm‐
knapparna ─ eller w.

Balans och fader

I bilden på höger sida av menyn kan
du ange vilken punkt i kupén som ska
ha bäst ljud.
Justera inställningarna med skärm‐
knapparna n, o, p och q.

(om surroundsystem finns)
Använd den hör inställningen för att
förstärka eller framhäva surroundef‐
fekten.
Justera inställningarna med skärm‐
knapparna ─ eller w.

Equaliserlägen

(om inget surroundsystem finns)
Välj en av skärmknapparna i interak‐
tionsfältet för att optimera ljudet för de
specifika musikstilarna.
Tryck på skärmknappen Specifik om
du vill definiera ljudinställningarna
själv.

Surroundlägen

(om surroundsystem finns)
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Välj en av skärmknapparna i interak‐
tionsfältet för att optimera ljudet för de
olika sittplatserna.
Tryck på skärmknappen Normal om
du vill ge bäst ljud för alla sittplatser.

Volyminställning
Maximal startvolym

Tryck på knappen ; och välj ikonen
INSTÄLLNINGAR på startskärmen.
Bläddra genom listan och välj Radio
och sedan Maximal inkopplingsvo‐
lym.
Knacka på skärmknappen ─ eller w
för att ställa in volymen.

Automatisk ljudjustering

Volymen kan justeras automatiskt
efter fordonets hastighet. Beroende
på fordonsutrustning är ett av följande
alternativ tillgängliga.
Autovolym
Tryck på knappen ; och välj sedan
ikonen INSTÄLLNINGAR.
Bläddra genom listan och välj Radio
och sedan Auto volym.

Justera graden av volymanpassning
genom att ställa in Auto volym på ett
av de tillgängliga alternativen.
Av: ingen höjning av volymen då bil‐
ens hastighet ökar.
Hög: maximal höjning av volymen då
bilens hastighet ökar.
Bose AudioPilot
Den här funktionen anpassar auto‐
matiskt volymen efter det buller som
registreras i fordonet. På så sätt ser
det till att även passager med lägre
volym fortfarande går att höra.
Tryck på knappen ; och välj sedan
ikonen INSTÄLLNINGAR.
Bläddra genom listan och välj Radio
och sedan Bose AudioPilot.
Knacka på menyalternativet Bose
AudioPilot för att slå på eller stänga
av funktionen.

Ljudsignal vid tryckning

Om Ljudsign. touch-feedback aktiv‐
eras, markeras varje knackning på en
skärmknapp eller menyalternativ med
ett pipljud.

Tryck på knappen ; och välj sedan
ikonen INSTÄLLNINGAR.
Bläddra genom listan och välj Radio
och sedan Ljudsign. touch-feedback.
Välj På eller Av.

Ljudsignalvolym

När systemet slås på eller av spelas
musik upp.
Tryck på knappen ; och välj sedan
ikonen INSTÄLLNINGAR.
Bläddra genom listan och välj Radio
och sedan Ljudsignal volym.
Välj På eller Av.
Du kan justera start- och avstäng‐
ningsljuden med skärmknapparna ─
och w.
Observera!
Om respektive källa är aktiv kan vo‐
lymen justeras direkt med m-ratten.

Systeminställningar
Olika inställningar och ändringar för
infotainmentsystemet kan göras från
applikationen INSTÄLLNINGAR.

Grundläggande funktion
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Ställ in datum
Välj menyalternativet Inställning
datum för att öppna respektive under‐
meny.
Observera!
Om datuminformation anges auto‐
matiskt är det här menyalternativet
inte tillgängligt.

Tid och datum

Tryck på knappen ; och välj sedan
ikonen INSTÄLLNINGAR.
Välj menypunkten Tid och datum.
Ställa in tiden
Välj menyalternativet Inställning tid
för att öppna respektive undermeny.

Tryck på Skärmknappen Auto inst.
längst ned på skärmen. Aktivera an‐
tingen På - RDS eller Av - manuellt.
Om du trycker på Av - manuellt, ställ
in timmar och minuter med skärm‐
knapparna n eller o.
Knacka på skärmknappen 12-24 Hr
på höger sida av skärmen för att välja
ett tidsläge.
Om du väljer 12-timmarsläge visas en
tredje kolumn för AM- och PM-inställ‐
ningar. Välj önskat alternativ.

Tryck på Skärmknappen Auto inst.
längst ned på skärmen. Aktivera an‐
tingen På - RDS eller Av - manuellt.
Om du trycker på Av - manuellt, ställ
in datum med skärmknapparna n
eller o.
Klockvisning
Välj menyalternativet Klocka display
för att öppna respektive undermeny.
Du kan stänga av den digitala klock‐
visningen i menyerna via menyalter‐
nativet Av.

Språk

Tryck på knappen ; och välj sedan
ikonen INSTÄLLNINGAR.
Bläddra genom listan och välj Språkmenyposten.
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Observera!
Det aktiva språket märks med 9.
Bläddra genom listan och välj önskat
språk.

Valet-läge

Om du har aktiverat valet-läge låses
alla displayer och inga ändringar kan
göras i systemet.
Observera!
Fordonsrelaterade meddelanden
och backkameran fortsätter att vara
aktiverade.
Låsa systemet
Tryck på knappen ; och välj sedan
ikonen INSTÄLLNINGAR.
Bläddra genom listan och välj Valetläge-menyposten. En knappsats
visas.

Ange en fyrsiffrig kod och tryck på
skärmknappen Enter. Knappsatsen
visas igen.
Bekräfta den första inmatningen
genom att mata in den fyrsiffriga ko‐
den igen och trycka på Låsning-knap‐
pen. Systemet låses.
Låsa upp systemet
Slå på infotainmentsystemet. En
knappsats visas.

Ange respektive fyrsiffrig kod och
tryck på skärmknappen Låsa upp.
Systemet låses upp.
Glömd PIN-kod
Kontakta din Opel-servicepartner för
att återställa PIN-koden till standar‐
dinställningen.

Display

Tryck på knappen ; och välj sedan
ikonen INSTÄLLNINGAR.
Bläddra genom listan och välj
Display-menyposten.

Grundläggande funktion
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Återställ fordonsinställningarna
Tryck på Återställ fordonsinställn. för
att återställa alla personliga inställ‐
ningar. Ett varningsmeddelande
visas.
Välj skärmknappen Återskapa. In‐
ställningarna återställs.

Funktion
Välj menyalternativet Läge för att
öppna respektive undermeny.
Beroende på ljusförhållandena, välj
Dag eller Natt.
Om du väljer Auto justerar systemet
automatiskt displayen.
Kalibrera pekskärm
Välj menyalternativet Kalibrera
pekskärm för att öppna respektive un‐
dermeny.

Följ anvisningarna på skärmen och
knacka på de punkter som anges.
Pekskärmen kalibreras.
Stäng av skärmen
Välj menyalternativet Stäng av
display för att stänga av skärmen.
Slå på skärmen igen genom att vi‐
dröra pekskärmen eller trycka på en
knapp på instrumentpanelen.

Återställ fabriksinställningarna

Tryck på knappen ; och välj sedan
ikonen INSTÄLLNINGAR.
Bläddra genom listan och välj Återgå
till fabriksinställn.-menyposten.

Radera alla privata uppgifter
Tryck på Ta bort alla privata data för
att radera följande data:
■ Hopparade Bluetooth-enheter
■ Sparade telefonböcker
■ Fordonskontaktlista
■ Mållista
■ Favoriter
Ett varningsmeddelande visas.
Välj skärmknappen Ta bort. Data
raderas.
Återställ radioinställningarna
Tryck på Återställ radioinställning‐
arna för att återställa följande data:
■ Toninställningar
■ Volyminställningar
■ Talinställningar
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■ Applikationsfält
■ Kontaktkällor.
Ett varningsmeddelande visas.
Välj skärmknappen Återskapa. In‐
ställningarna återställs.

Programvaruinformation

Tryck på knappen ; och välj ikonen
INSTÄLLNINGAR.
Bläddra genom listan och välj Pro‐
gramvaruinformation-menyposten.

En lista visas med versionsnummer
för alla objekt som är laddade i sys‐
temet.

Systemuppdatering
Kontakta din Opel-servicepartner för
att uppdatera din systemprogram‐
vara.

Pekplatta

I den här menyn anger du bläddrings‐
riktningen när du vidrör pekplattan.
Om du ställler in den här funktionen
på Inverterat blir bläddringsriktningen
omvänd. Om du t.ex. rör fingret uppåt
bläddrar du nedåt på skärmen.
Tryck på knappen ; och välj ikonen
INSTÄLLNINGAR.
Bläddra genom listan och välj
TouchPad-menyposten. Tryck på
Inverterat upp/ned eller Inverterat
vänster/höger för att visa respektive
undermeny.
Välj Standard eller Inverterat.

Radio

Radio

Användning

Stationssökning

Radiofunktionen är en del av LJUDapplikationen.

Automatisk stationssökning

Användning .................................. 45
Stationssökning ........................... 45
Menyer för våglängdsområde ...... 46
Radio Data System (RDS) ........... 47
Digital Audio Broadcasting .......... 48
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Tryck på knappen t eller v för att
spela upp föregående eller nästa sta‐
tion.

Manuell stationssökning

Håll skärmknappen t eller v in‐
tryckt. Släpp respektive knapp när
frekvensen nästan har nåtts.

Stationslistor

Aktivera radiofunktionen

Tryck på RADIO.

Välja våglängdsområde

Tryck flera gånger på RADIO-knap‐
pen på instrumentpanelen för att
växla mellan de olika frekvensban‐
den.

I stationslistan kan du välja mellan
alla radiostationer som går att ta emot
i området.
Om du vill visa stationslistan för det
frekvensband som är aktivt, kan du
även:
■ Knacka var som helst på skärmen.
■ Välj BLÄDDRA-skärmknappen på
vänster sida av skärmen.
■ Vrid på MENU-knappen.
Stationslistan visas.
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Radio
Alla frekvenser
Listorna Alla AM-frekvenser, Alla FMfrekvenser och Alla DAB-frekvenser
möjliggör manuell stationsinställning
på respektive frekvensband.
Du kan visas alla tillgängliga frekven‐
ser för det aktiva frekvensbandet
genom att trycka på skärmknappen
Visa i skärmens övre högra hörn.

I frekvensbandsmenyerna har du till‐
gång till olika inställningsalternativ.
Följande alternativ är tillgängliga för
alla frekvensband.
Observera!
Hitta detaljerade beskrivningar av
FM- och DAB-specifika inställnings‐
alternativ i kommande kapitel.
Aktivera radiofunktionen och välj
önskat våglängdsområde för att
öppna en väglängdsområdespecifik
meny. Tryck på MENY-skärmknap‐
pen i interaktionsfältet.

Observera!
Den för närvarande mottagna sta‐
tionen är markerad.
Bläddra genom listan och välj önskad
post i listan.
Kategorier
Du kan visas kategorilistan för det
aktiva frekvensbandet genom att
trycka på skärmknappen Kat. i skär‐
mens övre vänstra hörn.
Välj en av kategorierna. Bläddra ige‐
nom listan (vid behov) och välj ön‐
skad station.

Menyer för
våglängdsområde

Ställ in frekvensen genom att bläddra
i listan och välja önskad post.

Favoriter

Hitta en detaljerad beskrivning 3 27.

Radio
Ljudinställningar

Radio Data System (RDS)

Autovolym / Bose AudioPilot

Hitta en detaljerad beskrivning 3 40.

RDS är en tjänst som FM-stationerna
erbjuder, som gör att du enklare kan
hitta stationen du söker och få en felfri
mottagning.

Uppdatera Stationslista

Fördelarna med RDS

Hitta en detaljerad beskrivning 3 39.

Om stationerna som lagrats i en våg‐
längdsspecifik stationslista inte
längre går att ta emot, välj Uppdatera
stationslista.
Observera!
Om en lista över radiostationer på ett
visst våglängdsband uppdateras så
uppdateras också listan över olika
kategorier (om det finns någon) i en‐
lighet med denna.
Uppdat. stationslista visas på
skärmen tills sökningen har slutförts.

Trafikradio (TP)

(Inte tillgängligt för AM-frekvensban‐
det)
Ställ in Trafikprogram (TP) - På för att
konstant ta emot trafikmeddelanden.
Hitta en detaljerad beskrivning
3 47.

■ På displayen visas stationens
namn i stället för dess frekvens.
■ Vid stationssökning ställer infotain‐
mentsystemet endast in RDS-sta‐
tioner.
■ 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 infotainmentsystemet
text som till exempel kan t.ex. inne‐
hålla information om det aktuella
programmet.
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FM-meny

Konfigurera RDS-inställningsalterna‐
tiven genom att aktivera radiofunktio‐
nen och välja FM-frekvensbandet.
Tryck på MENY-skärmknappen i in‐
teraktionsfältet för att visa FM-menyn.

RDS
Ställ in RDS - På eller RDS - Av.
Trafikradio (TP)
Stationer med radiotjänst för trafikin‐
formation är RDS-stationer som
sänder trafiknyheter. Om trafiktjäns‐
ten kopplas till, avbryts den aktiva
funktionen under informationsmed‐
delandet.
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Radio

Om trafikinformation är aktiverad
visas [TP] på den öre raden i alla hu‐
vudmenyer. Om den aktuella sta‐
tionen eller media som spelas inte är
en station som stödjer radiotjänsten
för trafikinformation visas [ ] och en
sökning påbörjas automatiskt efter en
station som stödjer tjänsten. Så snart
som en station med trafikinformation
hittas, markeras [TP]. Om ingen sta‐
tion med trafikmeddelanden hittas är
[ ] kvar på skärmen.
Om ett trafikmeddelande sänds på re‐
spektive station med trafikmeddel‐
anden visas ett meddelande.
Du kan avbryta meddelandet och
återgå till den senast aktiverade funk‐
tionen genom att avvisa meddel‐
andet.
Region
Ibland sänder RDS-stationer olika re‐
gionala program på olika frekvenser.
Ställ in Region - På eller Region - Av.
Om regionfunktionen är påslagen
väljs alternaive frekvenser med
samma regionala program vid behov.
Om regionalprogram är frånkopplat

väljs alternativa frekvenser för sta‐
tionerna utan att hänsyn tas till
regionalprogram.

Digital Audio Broadcasting
Digital Audio Broadcasting (DAB) är
ett nytt och universellt sändningssys‐
tem.

Fördelar med DAB

■ DAB-stationer visas med program‐
namnet istället för sändningsfrek‐
vensen.
■ Med DAB kan ett flertal radiopro‐
gram (tjänster) sändas på en och
samma frekvens (grupp).
■ Förutom digital ljudkvalitet av hög
klass kan DAB även sända pro‐
gramrelaterad information och
många andra typer av information
inklusive rese- och trafikinforma‐
tion.
■ Så länge som en DAB-mottagare
kan ta emot signalen som skickas
ut av en radiostation (även om sig‐
nalen är mycket svag) kan ljud åter‐
ges.

■ Fading (försvagat ljud som är typisk
för AM- och FM-banden, förekom‐
mer inte). DAB-signalen återges
med konstant ljudvolym.
Om DAB-signalen är för svag för att
kunna läsas av mottagaren avbryts
mottagningen helt. Detta kan und‐
vikas genom att aktivera DAB-t.DAB-länkning och/eller DAB-tillFM-länkning i DAB-tillvalsmenyn
(se nedan).
■ Med DAB slipper man störningar
som orsakas av stationer som lig‐
ger på närliggande frekvenser (ett
annat fenomen som är vanligt för
AM- och FM-bandet).
■ Om DAB-signalen studsar mot
naturliga hinder eller byggnader
ökas mottagningskvaliteten för
DAB, till skillnad från AM- och FMbandet där mottagningen försäm‐
ras betydligt i sådana fall.
■ När DAB-mottagning är aktiverad
fortsätter FM-mottagaren i infotain‐
mentsystemet aktiv i bakgrunden
och fortsätter att söka efter FM-sta‐
tionerna med bäst mottagning. Om
TP 3 47 är aktiverat sänds

Radio
trafikmeddelanden från den FMstation som tas emot bäst för tillfäl‐
let. Avaktivera TP om du inte vill att
DAB-mottagningen ska avbrytas av
FM-trafikmeddelanden.

DAB-meny

Konfigurera DAB-inställningsalterna‐
tiven genom att aktivera radiofunktio‐
nen och välja DAB-frekvensbandet.
Tryck på MENY-skärmknappen i in‐
teraktionsfältet för att visa DABmenyn.

DAB-meddelanden
Utöver musikprogram sänder många
DAB-stationer olika typer av
meddelanden. Om du aktiverar några
eller alla kategorierna, avbryts den
DAB-tjänst som tas emot för tillfället,
när ett meddelande om dessa kate‐
gorier sänds.
Välj DAB-meddelanden för att visa lis‐
tan med DAB-kategorier.
Välj önskade kategorier. De valda ka‐
tegorierna är märkta med 9.
Observera!
DAB-meddelanden kan bara tas
emot om DAB:s våglängdsområde
är aktiverat.
DAB till DAB-länkning
Om den här funktion en är aktiverad,
kopplar enheten över till samma
tjänst (program) på en annan DABgrupp (frekvens, om tillgänglig) om
DAB-signalen är för svag för att
kunna tas emot av mottagaren.
Ställ in DAB-t.-DAB-länkning till På
eller Av.
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DAB till FM-länkning
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.
Ställ in DAB-till-FM-länkning till På
eller Av.
L-band
Om L-band är aktiverat, tar infotain‐
mentsystemet emot ett extra frek‐
vensområde. Frekvenserna för Lbandet innefattar markbunden radio
och satellitradio (1452 – 1492 MHz).
Ställ in L-band till På eller Av.
Intellitext
Intellitext-funktionen gör det möjligt
att ta emot ytterligare information som
meddelanden, ekonominyheter,
sport, nyheter mm.
Välj en av kategorierna och välj en
särskild post för att visa detaljerad in‐
formation.
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Allmän information
På infotainmentsystemets CD-spe‐
lare kan du spela upp ljud-CD-skivor
och MP3/WMA-CD-skivor.

Se upp

■

Under inga villkor får du sätta i
DVD-skivor, singel-CD med 8 cm
diameter eller formade CD-skivor i
ljudsystemet.
Du får inte sätta dekaler på CDskivor. Då kan skivorna fasta i CDenheten och förstöra den. Då
krävs ett kostsamt byte av en‐
heten.

■

Upplysningar om
ljud-CD-skivor och
MP3/WMA-CD-skivor

■ Följande CD-format kan användas:
CD, CD-R och CD-RW.
■ Följande filformat kan användas:
ISO 9660 nivå 1, nivå 2, (Romeo,
Joliet).

■

■

MP3- och WMA-filer som är skrivna
i något annat format än de som lis‐
tas ovan riskerar att spelas upp fel‐
aktigt och deras filnamn och mapp‐
namn visas eventuellt inte korrekt.
Audio-CD-skivor vars kopierings‐
skydd inte överensstämmer med
standarden för audio-CD-skivor
riskerar att spelas upp på ett fel‐
aktigt sätt eller att inte fungera över‐
huvudtaget.
Skivor som har bränts hemma
(CD-R- och CD-RW-skivor) är
känsligare för felaktig behandling
än vanliga CD-skivor. Se därför till
att hantera CD-R- och CD-RWskivor på ett korrekt sätt.
Skivor som har bränts hemma
(CD-R- och CD-RW-skivor) riskerar
att spelas upp på ett felaktigt sätt
eller att inte fungera överhuvud‐
taget.
För Mixed-Mode CD-skivor (inne‐
håller en kombination av audio och
data, t.ex. MP3) är det bara ljud‐
spåren som registreras och spelas
upp.

CD-spelare
■ Undvik att vidröra CD-skivans spel‐
yta vid byte av skiva.
■ Lägg tillbaka CD-skivorna i fodralen
direkt efter att du har tagit ut dem
från spelaren, för att skydda dem
från skador och smuts.
■ Smuts och vätskor på CD-skivor
kan smutsa ned linsen inuti CDspelaren och leda till att fel uppstår.
■ Skydda CD-skivorna mot hög
värme och direkt solljus.
■ Följande restriktioner gäller för data
lagrade på en MP3/WMACD-skiva:
Största antal filer/låtar: 800.
Maximalt antal mappnivåer i hierar‐
kin: 8.
WMA-filer med Digital Rights
Management (DRM) från internet‐
butiker kan inte spelas upp.
WMA-filer kan endast spelas upp
säkert om de har skapats med Win‐
dows Media Player version 9 eller
senare.
Spelbara spellistformat: .m3u
och .pls.
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Inmatningarna i spellistorna måste
vara utformade som relativa vägar.
Observera!
Detta kapitel tar endast upp upp‐
spelning av MP3-filer eftersom MP3och WMA-filer spelas upp på samma
sätt. När en CD med WMA-filer sätts
i visas MP3-relaterade menyer.

Användning
Starta CD-uppspelning

Tryck in en ljud- eller MP3-CD med
etikettsidan riktad uppåt i cd-facket
tills den dras in.
Tryck flera gånger på MEDIA-knap‐
pen för att aktivera CD-funktionen.

Ta ut en CD-skiva

Tryck på R. CD-skivan matas ut.
Om CD-skivan inte avlägsnas när den
har matats ut, kommer den att dras in
igen efter några sekunder.

Funktionsknappar
Pausa CD-uppspelning
Välj funktionsknappen = för att pausa
uppspelningen.
Välj funktionsknappen l för att åter‐
uppta uppspelningen.
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CD-spelare

Gå till föregående eller nästa spår
Tryck på knappen t eller v för att
spela upp föregående eller nästa
spår.
Du kan även vrida på MENU-ratten
för att gå till föregående eller nästa
spår.
Snabbspolning framåt eller bakåt
Knacka på t eller v och håll in för
att snabbspola framåt eller bakåt.

Spårlista

Du kan även visa spårlistan genom
att:
■ Knacka var som helst på skärmen
■ Välj BLÄDDRA-skärmknappen på
vänster sida av skärmen
■ Vrid på MENU-knappen.
Spårlistan visas.
Observera!
Det spår som spelas för tillfället mar‐
keras.
Bläddra genom listan och välj önskad
post i listan.

Observera!
Hitta en detaljerad beskrivning av
hur du bläddrar igenom MP3-skivor
3 55.

CD-meny

Visa CD-menyn genom att trycka på
MENY-skärmknappen i interaktions‐
fältet.
Ljudinställningar
Hitta en detaljerad beskrivning 3 39.
Blanda
Om Blanda är inställt på På spelas
alla spår på den aktiva CD:n i slump‐
vis ordning.
Ställ in Blanda till På eller Av.
Autovolym / Bose AudioPilot
Hitta en detaljerad beskrivning 3 40.

Externa enheter

Externa enheter
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Ett AUX-, USB- och SD-kortuttag för
anslutning av externa enheter sitter
under armstödet i mittkonsolen. Hitta
en detaljerad beskrivning om att lyfta
armstödet i instruktionsboken.
Observera!
Anslutningarna måste alltid vara
rena och torra.

AUX-ingång

Det går att ansluta t.ex. en iPod eller
annan tillbehörsutrustning till AUXingången.

53

När tillbehörsenheten är ansluten till
AUX-ingången överförs dess ljudsig‐
nal via infotainmentsystemets högta‐
lare.
Volym- och ljudinställningarna kan
justeras via infotainmentsystemet.
Alla andra kontrollfunktioner måste
styras via tillbehörsutrustningen.
Ansluta en enhet
Om du vill ansluta tillbehörsenheten
till infotainmentsystemets AUXingång, använd följande kabel:
3-polig för ljudkälla.
Koppla från AUX-enheten, välj en an‐
nan funktion och ta därefter bort AUXenheten.
AUX-ljudfunktion
Infotainmentsystemet kan spela mu‐
sikfiler på tillbehörsutrustning, t.ex.
iPod eller smarta telefoner.

USB-port

Du kan ansluta en MP3-spelare,
USB-enhet, iPod eller en smart tele‐
fon till USB-porten.

54

Externa enheter

När en enhet är ansluten till USB-por‐
ten kan enheterna som nämns ovan
styras via infotainmentsystemets reg‐
lage och menyer.
Observera!
Alla MP3-spelare, USB-enheter,
iPod-modeller och smarta telefoner
hanteras inte av infotainment‐
systemet.
Ansluta/koppla från en enhet
Anslut USB-enheten eller iPod-en‐
heten till USB-uttaget. Använd rätt
anslutningskabel för iPod.
Observera!
Om en icke-läsbar USB-enhet eller
iPod ansluts, kommer motsvarande
felmeddelande att visas och infotain‐
mentsystemet växlar automatiskt till
föregående funktion.
Koppla från USB-enheten eller iPodenheten genom att välja en annan
funktion och sedan ta bort
USB-enheten.

Se upp
Koppla inte från enheten under
uppspelning. Detta kan skada en‐
heten eller infotainmentsystemet.
USB-ljudfunktion
Infotainmentsystemet kan spela mu‐
sikfiler på USB-lagringsenheter eller
iPod/iPhone-produkter.
USB-filmfunktion
Infotainmentsystemet kan spela fil‐
mer på USB-enheter.

SD-kort

Ett SD-kort kan sättas in i SD-kortut‐
taget.
När SD-kortet sitter i kan det styras
via reglagen och menyerna i infotain‐
mentsystemet.
Observera!
Vissa SD-korttyper stöds inte av
infotainmentsystemet.

Sätta i/ta bort ett SD-kort

Se upp
Försök aldrig använda ett SD-kort
som är sprucket, missformat eller
reparerat med tejp. Det kan skada
utrustningen.
Sätt i SD-kortet i SD-kortuttaget enligt
nedan. Musikfunktionen startar auto‐
matiskt.

Externa enheter
Observera!
Om ett icke-läsbart SD-kort ansluts,
kommer motsvarande felmedde‐
lande att visas och infotainment‐
systemet växlar automatiskt till före‐
gående funktion.
Ta bort SD-kortet genom att först
aktivera en annan funktion. Tryck
sedan försiktigt i SD-kortet djupare i
uttaget. SD-kortet trycks ut ur uttaget
och kan tas bort.

Se upp
Koppla inte från enheten under
uppspelning. Detta kan skada en‐
heten eller infotainmentsystemet.
SD-ljudfunktion
Infotainmentsystemet kan spela mu‐
sikfiler som lagrats på SD-kortet.
SD-filmfunktion
Infotainmentsystemet kan spela fil‐
mer som lagrats på SD-kortet.

Bluetooth

Ljudkällor med Bluetooth-funktion
(t.ex. musikmobiler, MP3-spelare
med Bluetooth etc.), med funktion för
Bluetooth-musikprofilerna A2DP och
AVRCP, kan anslutas trådlöst till info‐
tainmentsystemet.
Ansluta en enhet
Hitta en detaljerad beskrivning av
Bluetooth-anslutningen 3 84.
Bluetooth-ljudfunktion
Infotainmentsystemet kan spela mu‐
sikfiler på Bluetooth-enheter som
iPod eller smarta telefoner.

Filformat

Endast enheter som formaterats i fil‐
systemen FAT32, NTFS och HFS+
stöds.
Observera!
Vissa filer kanske inte spelas som de
ska. Detta kan bero på ett annat in‐
spelningsformat eller på filens skick.
Filer från webbutiker som har för‐
setts med digitalt upphovsrättsskydd
(DRM) kan inte spelas.
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Infotainmentsystemet kan spela föl‐
jande ljud- och filmfiler på externa en‐
heter.
Ljudfiler
Spelbara ljudfilformat
är .mp3, .wma, .aac, .m4a och .aif.
När en fil med ID3-tagginformation
spelas, kan infotainmentsystemet
visa information om t.ex. spårets titel
och artist.
Filmfiler
Spelbara filmfilformat
är .avi, .mpg, .mp4, .xvid och .wmv.
Vanliga ljud- och videokombinationer
för mobila enheter stöds normalt.

Spela ljud
Starta uppspelning

Om enheten inte är ansluten, anslut
den 3 53.
Tryck flera gånger på MEDIA-knap‐
pen för att aktivera den önskade me‐
diakällan.
Exempel: USB-huvudmeny.
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Externa enheter
Gå till föregående eller nästa spår
Tryck på knappen t eller v för att
spela upp föregående eller nästa
spår.
Du kan även vrida på MENU-ratten
för att gå till föregående eller nästa
spår.
Snabbspolning framåt eller bakåt
Knacka på t eller v och håll in för
att snabbspola framåt eller bakåt.

Du kan även välja Mitt
mediabibliotek för att visa ett bibliotek
som innehåller musikdata för alla an‐
slutna enheter.

Funktionsknappar
Observera!
Under AUX-uppspelning är inte
funktionsknapparna tillgängliga.
Göra an paus i uppspelningen
Välj funktionsknappen = för att pausa
uppspelningen.
Välj funktionsknappen l för att åter‐
uppta uppspelningen.

Bläddringsfunktion
Observera!
Bläddringsfunktionen är inte till‐
gänglig för AUX- och Bluetooth-me‐
diakällor.
Du kan även visa bläddringsskärmen
genom att:
■ Knacka var som helst på skärmen
■ Välj BLÄDDRA-skärmknappen på
vänster sida av skärmen
■ Vrid på MENU-knappen.

Välj SPELLISTOR, ARTISTER,
ALBUM, LÅTAR, GENRER eller
MER. MER innehåller extrakategori‐
erna: Podcasts, Ljudböcker, Videor
och Kompositörer.
Bläddra genom kategorierna tills du
hittar önskat spår. Välj spår för att
starta uppspelning.

Ljudmenyer

Visa respektive ljudmeny genom att
trycka på MENY-skärmknappen i in‐
teraktionsfältet.
Observera!
Alla menyalternativ finns inte till‐
gängliga i alla ljudmenyer.

Externa enheter
Autovolym / Bose AudioPilot
Hitta en detaljerad beskrivning 3 40.
Hantera Bluetooth-enheter
(endast tillgängligt i Bluetooth-musik‐
menyn)
Välj Hantera Bluetooth-enheter för att
visa enhetslistan.
Hitta en detaljerad beskrivning
3 84.
Ljudinställningar
Hitta en detaljerad beskrivning 3 39.
Blanda
Om Blanda är aktiverat spelas spåren
på den aktiva enheten i slumpvis ord‐
ning.
Observera!
Vid USB-, SD- eller iPod-uppspel‐
ning är blandningsfunktionen be‐
roende av det filterläge som valts för
sånguppspelning, t.ex. album, artist,
genre.
Ställ in Blanda till På eller Av.
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Observera!
Videofilmer kan spelas om parker‐
ingsbromsen är åtdragen.

Trafikradio (TP)
Ställ in Trafikprogram (TP) - På för att
konstant ta emot trafikmeddelanden.
Hitta en detaljerad beskrivning 3 47.

Spela upp filmer
Starta videouppspelning

Ansluta enheten 3 53.
Tryck flera gånger på MEDIA-knap‐
pen för att aktivera den önskade me‐
diakällan.
Välj skärmknappen BLÄDDRA och
sedan fliken MER. Välj listalternativet
Videor och sedan den önskade filmfi‐
len. Videouppspelning startas.

Funktionsknappar
Göra an paus i uppspelningen
Välj funktionsknappen = för att pausa
uppspelningen.
Välj funktionsknappen l för att åter‐
uppta uppspelningen.
Gå till föregående eller nästa fil
Tryck på knappen t eller v för att
spela upp föregående eller nästa film‐
fil.
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Externa enheter

Du kan även vrida på MENU-ratten
för att gå till föregående eller nästa
filmfil.
Snabbspolning framåt eller bakåt
Knacka på t eller v och håll in för
att snabbspola framåt eller bakåt.

Videomeny

Visa videomenyn genom att trycka på
MENY-skärmknappen i interaktions‐
fältet.
Hitta en detaljerad beskrivning av menyn 3 55.

Använda appar
Infotainmentsystemet stöder använd‐
ning av appar via infotainmentsys‐
temets reglage.
Innan du kan använda en applikation
med infotainmentsystemets reglage
och menyer måste respektive appli‐
kation installeras via en smart telefon.

Aktivera kopplingsfunktionen på
den smarta telefonen
Aktivera kopplings- och Bluetoothfunktionerna på smarttelefonen (se
den smarta telefonens instruktions‐
bok).

Observera!
Internetdelningen måste ställas in
enligt nätleverantörens anvisningar.
Anslut den smarta telefonen till info‐
tainmentsystemet via Bluetooth
3 84.

Skapa ett nytt konto

Tryck på ;-knappen och välj sedan
appikonen för att visa en välkomsts‐
kärm.
Ställ in ett nytt konto genom att välja
respektive skärmknapp längst ner på
skärmen. Du leds via olika inställ‐
ningsskärmar.
Först visas en lista över alla telefoner
som är hopparade med systemet.
Välj den telefon som du vill använda
för att etablera en internetanslutning
till app-butiken med.

Därefter visas ett tangentbord för in‐
matning av en e-postadress. Ange
din e-postadress.
I menyn som visas efteråt måste en
PIN-kod ställas in. Välj den nya PINinmatningsfältet. Ett tangentbord
visas. Välj önskade siffror. Bekräfta
PIN-koden för att välja Bekräfta Ny
PIN-inmatningsfältet. Tangentbordet
visas igen. Mata in PIN-koden igen.
Bekräfta inmatningen.
En meny för landsval visas. Bläddra
genom listan och välj önskat land.
Slutligen visas sekretesspolicyn för
app-butiken. Tryck på skärmknappen
Agree (godkänn) för att skapa kontot.
App-huvudmenyn visas.

Installera nya appar

Tryck på ;-knappen och välj
appikonen för att visa app-huvudme‐
nyn.
Tryck på appskärmknappen längst
ner på skärmen för att visa appmenyn.

Externa enheter
Alla
Visa en lista över alla tillgängliga ap‐
par genom att trycka på skärmknap‐
pen alla längst ner på skärmen.
Bläddra genom listan och välj önskad
app. En undermeny med detaljerad
information om respektive app.
Du kan installera appen i infotain‐
mentsystemet genom att trycka på
knappen installera längst ner på
skärmen. Appen installeras.
När installationsförloppet är klart änd‐
ras installationsknappen till
startknappen.
Observera!
Appar som är installerade i infotain‐
mentsystemet visas som ikoner på
hemsidorna.
o
Tryck på o-skärmknappen för att
söka efter en specifik app. Ett tan‐
gentbord visas.
Ange söknamnet. En lista över alla
appar som hittas för respektive sök‐
namn visas.

Välj önskad app. En undermeny med
detaljerad information om respektive
app.
Du kan installera appen i infotain‐
mentsystemet genom att trycka på
knappen installera längst ner på
skärmen. Appen installeras.
När installationsförloppet är klart änd‐
ras installationsknappen till
startknappen.
Observera!
Appar som är installerade i infotain‐
mentsystemet visas som ikoner på
hemsidorna.

Mina appar

Tryck på ;-knappen och välj
appikonen för att visa app-huvudme‐
nyn.
Tryck på appskärmknappen längst
ner på skärmen för att visa appmenyn.
Visa en lista över alla appar som är
installerade på infotainmentsystemet,
välj skärmknappen Mina appar längst
ner på skärmen.
Välj de önskade alternativen för t.ex.
att starta eller radera en app.

Inställningar
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Inställningsmenyn innehåller alterna‐
tiv för att hantera kontona.
Tryck på ;-knappen och välj
appikonen för att visa app-huvudme‐
nyn.
Tryck på inställningsskärmknappen
längst ner på skärmen för att visa re‐
spektive undermeny.
Välj önskat alternativ.
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Allmän information
Navigationssystemet guidar dig
tryggt till ditt mål. Du behöver inte läsa
några kartor, även om du saknar lo‐
kalsinne totalt.
Den aktuella trafiksituationen vägs in
i ruttberäkningen. För att kunna göra
detta tar infotainmentsystemet emot
trafikmeddelanden i det aktuella mot‐
tagningsområdet via RDS-TMC.
Men navigationssystemet kan inte ta
hänsyn till trafikolyckor, nyligen änd‐
rade trafikregler samt faror och hinder
som inträffar plötsligt (t.ex. vägarbe‐
ten).

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

Navigationssystemets funktion

Bilens position och förflyttning regi‐
streras av navigationssystemet med
hjälp av sensorer. Den tillryggalagda
sträckan bestäms med hjälp av sig‐
nalen från bilens hastighetsmätare
och vridrörelserna i kurvor genom en
gyrosensor. Positionen fastställs av
GPS-satelliter (Global Positioning
System).
Genom att jämföra sensorsignalerna
med de digitala kartorna på SD-kortet
är det möjligt att bestämma positio‐
nen med en noggrannhet på cirka
10 meter.
Systemet fungerar även med dålig
GPS-mottagning. Noggrannheten i
positionsbestämmelsen minskar
dock.
När måladressen eller en POI (när‐
maste 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.

Navigation
Viktig information
Inmatningsordning för måladresser
Den ordning i vilken delar av en
adress måste matas in beror på det
land målet ligger i.
■ Albanien, Andorra:
<gata> <husnummer> <ort>
<land>
■ Österrike, Viryssland, Belgien,
Bosnien-Hercegovina, Bulgarien,
Kroatien, Tjeckien, Danmark, Est‐
land, Finland, Grekland, Ungern,
Italien, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Makedonien, Molda‐
vien, Monaco, Nederländerna,
Norge, Polen, Portugal, Rumänien,
Ryssland, San Marino, Serbien,
Slovakien, Slovenien, Spanien,
Sverige, Schweiz, Turkiet, Vatikan‐
staten:
<gata> <husnummer> <postnum‐
mer> <ort> <land>
■ Frankrike:
<husnummer> <gata> <postnum‐
mer> <ort> <land>

■ Tyskland:
<gata> <husnummer> <postnum‐
mer> <ort> <land>
eller
<ort> <gata> <husnummer>
<land>
■ Gibraltar, Irland:
<husnummer> <gata> <ort>
<land>
■ Storbritannien:
<husnummer> <gata> <ort>
<land>
eller
<postnummer> <land>
■ Lettland, Ukraina:
<gata> <husnummer> <ort> <post‐
nummer> <land>
■ Montenegro:
<gata> <husnummer> <postnum‐
mer> <lokalitet> <land>
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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 rut‐
ten så att man undviker trafikhinder
relaterade till i förväg inställda krite‐
rier.
Om ett trafikhinder inträffar under ak‐
tiv guidning visas, beroende på förin‐
ställningarna, ett meddelande där fö‐
raren tillfrågas om denne vill att rutten
ska ändras eller inte.
TMC-trafikinformation visas i kartvyn
som symboler eller som detaljerad
text i TMC-meddelandemenyn.
För att kunna använda TMC-trafikin‐
formation måste systemet ta emot
TMC-stationer i det relevanta områ‐
det.
TMC-trafikstationerna kan väljas i na‐
vigeringsmenyn 3 62.
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Kartdata
Alla nödvändiga kartdata sparas i
infotainmentsystemet. Kontakta din
Opel-servicepartner för att uppdatera
din kartprogramvara via ett SD-kort.

Efter en tidsperiod på cirka
15 sekunder försvinner applikations‐
fältet och interaktionsfältet för att visa
en helskärmsvy av kartan.

Användning
Information i kartvyn

Visa navigationskartan geom att
trycka på ; och välja ikonen NAV.
Inaktiv guidning

Knacka var som helst på skärmen för
att visa applikationsfältet och interak‐
tionsfältet igen.
Aktiv guidning
Mittdisplay:

Den aktuella positionen anges med
en fordonsikon.

■ Kartvyn visas.
■ Den aktiva rutten anges med en fär‐
gad linje.
■ Fordonet i rörelse markeras med en
cirkel.
■ Nästa sväng anges med en pilsym‐
bol på höger sida av skärmen.
■ Information om filkörning visas till
vänster på skärmen.
■ Ankomsttiden visas över pilsymbo‐
len.
■ Avståndet till nästa sväng visas
ovanför pilsymbolen.
Förarinformationscentral Sport tema:

Navigation
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Ändra kartor

■ Namnet på den väg du kör på för
tillfället visas.
■ Nästa sväng indikeras av en pil‐
symbol.
■ Avståndet till nästa sväng visas.

Bläddring
Du kan även bläddra kartan genom
att:
■ Placera fingret var som helst på
skärmen och röra det uppåt, nedåt,
åt vänster eller åt höger beroende
på i vilken riktning du vill bläddra.
■ Placera två fingrar var som helst på
pekplattan och röra dem uppåt,
nedåt, åt vänster eller åt höger be‐
roende på i vilken riktning du vill
bläddra.
Kartan rör sig enligt dina manövrer
och visar ett nytt avsnitt.
Gå tillbaka till aktuell position med
skärmknappen ÅTERSTÄLL i inter‐
aktionsfältet.
Centrering
Knacka på önskad plats på skärmen.
Kartan centreras runt den här plat‐
sen.
En röd v-symbol visas på respektive
plats och motsvarande adress visas
på en etikett.

Gå tillbaka till aktuell position med
skärmknappen ÅTERSTÄLL i inter‐
aktionsfältet.
Zooma
Zooma in på en plats på kartan med
knappen ZOOMA IN.
Zooma ut och visa ett större område
runt den valda platsen. Tryck på
skärmknappen ZOOMA UT.
Översiktsknapp
Under aktiv guidning visas en
ÖVERSIKT-skärmknapp i interak‐
tionsfältet.
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Visa en översikt över den aktiva rut‐
ten på kartan genom att trycka på
ÖVERSIKT.
Skärmknappen ändras till
ÅTERSTÄLL.
Återgå normal vy med skärmknappen
ÅTERSTÄLL.
Ändra kartvy
Växla mellan de olika kartvyerna (3Dvisning, Visa färdriktning upp, Visar
norr upp) genom att trycka flera
gånger på skärmknappen x i appli‐
kationsfältet.
Observera!
Kartvyn kan även anpassas via na‐
vigationsmenyn (se nedan).

Information om aktuell position
Tryck på MENY-skärmknappen i in‐
teraktionsfältet för att visa naviga‐
tionsmenyn.

Välj listposten Aktuell position för att
visa respektive undermeny som
anger detaljer om närmaste adress,
koordinater och intressepunkter
(3 68) runt den aktuella platsen.

Närmaste adress
Från den här undermenyn kan du
spara närmaste adress i systemet.
Tryck på skämknappen Närmaste
adr. för att visa vyn med destnations‐
detaljer.
Innehåller en detaljerad beskrivning
av hur du sparar en adress
■ som eller för en kontakt 3 31.
■ som favorit 3 27.
Points of interest
Från den här undermenyn kan du
starta ruttguidningen till en av de när‐
maste intressepunkterna.

Navigation
Välj önskad POI. Detaljvyn för målet
visas.
Välj skärmknappen Starta.
Innehåller en detaljerad beskrivning
av hur du kommer till ett mål 3 68.

Kartvy
Vy
Tryck på skärmknappen MENY i in‐
teraktionsfältet och välj därefter me‐
nyposten Kartvisning för att visa re‐
spektive undermeny.
Välj den önskade kartvyn (3Dvisning, Visa färdriktning upp, Visar
norr upp).
Audio-information
Om Ljudinformation aktiveras, visas
skärmknapparna för ljudkontroll i in‐
teraktionsfältet i kartvyn.
Tryck på skärmknappen MENY i in‐
teraktionsfältet och välj därefter me‐
nyposten Kartvisning för att visa re‐
spektive undermeny.
Ställ in Ljudinformation till På eller Av.

Visningsfunktion
Tryck på skärmknappen MENY i in‐
teraktionsfältet och välj därefter me‐
nyposten Kartvisning för att visa re‐
spektive undermeny.
Välj Dag- / nattläge för att visa re‐
spektive undermeny.
Beroende på ljusförhållandena, aktiv‐
era Dag eller Natt.
Om du vill att skärmen ska justeras
automatiskt, aktivera menyalter‐
nativet Auto.
POI-ikoner
Tryck på skärmknappen MENY i in‐
teraktionsfältet och välj därefter me‐
nyposten Visa intressanta platser för
att visa respektive undermeny.
Om POI-ikoner aktiveras, visas in‐
tressepunkter runt den aktuella plat‐
sen eller längs rutten.
Ställ in POI-ikoner till På eller Av.
Om POI-ikoner ställs in på På, välj de
POI-kategorier du vill visa.
Välj Ta bort allt för att avmarkera alla
kategorier.
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Hantering av navigationsdata

Tryck på skärmknappen MENY i in‐
teraktionsfältet och välj därefter me‐
nyposten Personliga uppgifter.
En lista över olika datalagringsplatser
i navigationsapplikationen visas.
Kontaktlista
Välj Adressbok för att visa respektive
undermeny.
Radera alla poster
Radera alla poster i kontaktlistan, välj
listalternativet Rensa alla adresser.
Ett meddelande visas.
Bekräfta meddelandet för att radera
hela kontaktlistan.
Redigera kontaktlistan
Välj Redigera adressbok för att visa
kontaktlistan.
Hitta en detaljerad beskrivning om re‐
digering av kontaktlistan 3 31.
Lista över de senaste målen
Välj Senaste mål för att visa respek‐
tive undermeny.
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Radera alla mål
Radera alla poster i listan med de se‐
naste målen, välj listalternativet Ta
bort alla resmål. Ett meddelande
visas.
Bekräfta meddelandet för att radera
hela listan med de senaste målen.
Radera enskilda mål
Välj Ta bort Egna mål för att visa listan
med de senaste målen.
Radera en destination med ─-ikonen
bredvid respektive mål. Ett medde‐
lande visas.
Bekräfta meddelandet för att radera
målet.
Hämtade POI-punkter
Välj Mina POIs för att visa respektive
undermeny.
POI-punkter som tidigare hämtats till
systemet kan raderas. Övriga POIpunkter kvarstår i systemet.
Radera alla hämtade POI-punkter
Radera alla poster i kontaktlistan, välj
listalternativet Ta bort alla "Mina
POIs". Ett meddelande visas.

Bekräfta meddelandet för att radera
hela POI-punktlistan.
Radera kategorier
Välj Ta bort egna kategorier för att
visa en lista med POI-kategorier.
Radera en kategori med ─-ikonen
bredvid respektive kategori. Ett med‐
delande visas.
Bekräfta meddelandet för att radera
kategorin.
Överföra destinationsdata till en
USB-enhet
För senare bruk, t.ex. i andra bilar,
kan du spara fordonskontaktlistan
och de POI-punkter som hämtats tid‐
igare (se "Skapa och hämta använ‐
dardefinierade POI-punkter" nedan)
på en USB-enhet:
Välj Ladda upp sparade platser.
Kontaktlistan och POI-data sparas på
den anslutna USB-enheten i map‐
parna "F:\myContacts" respektive
"F:\myPOIs", där "F:\" är rotkatalogen
på USB-enheten.

Observera!
Den här funktionen kan även utföras
om en USB-enhet med tillräckligt
lagringsutrymme ansluts.

Hämta kontaktdata

Du kan utbyta dina fordonskontaktlis‐
tor med infotainmentsystem i andra
bilar:
Du kan överföra data till en USB-en‐
het, se "Överföra navigationsdata till
en USB-enhet" ovan.
Anslut USB-enheten till infotainment‐
systemet på en annan bil 3 53.
Ett meddelande visas därdu ska be‐
kräfta hämtningen.
Efter bekräftelsen hämtas kontak‐
tuppgifter till infotainmentsystemet.
De hämtade kontakterna kan sedan
väljas via KONTAKTER-menyn 3 31.

Skapa och hämta
användardefinierade POIpunkter (Mina POIs)

Utöver de fördefinierade POI-punkter
som redan är lagrade i infotainment‐
systemet kan du skapa användarde‐
finierade POI-punkter som uppfyller

Navigation
dina specifika krav. När du skapat
egna intressepunkter kan du ladda
ner dem till infotainmentsystemet.
För varje intressepunkt anger du
GPS-koordinater (longitud- och lati‐
tudvärden) för respektive position och
ett beskrivande namn.
När du har hämtat POI-uppgifterna till
infotainmentsystemet hittar du re‐
spektive POI-punkter som valbara
mål i Mina POIs-menyn, se "Välja en
intressepunkt" i kapitlet "Målinmat‐
ning" 3 68.
Skapa en textfil med POI-data
Skapa en textfil (t.ex. genom att an‐
vända ett enkelt textredigeringspro‐
gram) med ett slumpmässigt namn
och filtillägget .poi, t.ex. "Toms‐
POI.poi".
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POI-namnet och den extra informa‐
tionssträngen får inte överskriva 60
tecken var. Telefonnummersträngen
får inte överskrida 30 tecken.
POI-data för varje måladress måste
matas in på en separat enkelrad, se
bilden ovan.

Mata in POI-data i textfilen i följande
format:
Longitud, latitud, "Namn på POI",
"Extra information", "Telefonnummer"
Exempel:
7.0350000, 50.6318040, "Michaels
Home", "Bonn, Hellweg 6",
"02379234567", se bilden ovan.
GPS-koordinaterna måste uttryckas i
decimalgrader och kan hämtas, t.ex.
från en topografisk karta.
Extrainformationen och telefonnum‐
mersträngarna är tillval.

Lagra POI-data på en USB-enhet
I rotkatalogen på en USB-enhet ska‐
par du en mapp med namnet
"myPOIs", t.ex. "F:\myPOIs", där "F:\"
är USB-enhetens rotkatalog.
I mappen "myPOIs" sparar du textfi‐
len med dina intressepunkter, t.ex.
"F:\myPOIs\TomasResmålIntresse‐
punkter.poi".
Observera!
Undermappar kan även skapas i
mappen "myPOIs" och flera POI-filer
kan lagras.
Hämta POI-data till
Infotainmentsystemet
Anslut USB-enheten med data för
dina egna intressepunkter till USBporten 3 53 på infotainmentsystemet.
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Ett meddelande visas därdu ska be‐
kräfta hämtningen.
Efter bekräftelsen hämtas POI-data
till infotainmentsystemet.
De hämtade intressepunkterna kan
sedan väljas som mål via Mina POIsmenyn, se "Välja en intressepunkt" i
kapitlet "Inmatning av mål" 3 68.

Bekräfta inmatningen genom att välja
skärmknappen Starta i skärmens
övre vänstra hörn.
Om det finns mer än ett möjligt mål
enligt den inmatade informationen
visas en lista över alla matchande
mål. Välj önskad adress.
Detaljvyn för målet visas.

Inmatning av mål
Navigationsapplikationenger olika al‐
ternativ för att ställa in ett mål för guid‐
ningen.
Tryck på knappen ; och välj sedan
ikonen NAV för att visa navigations‐
kartan.

Mata in en adress via
tangentbordet

Tryck på skärmknappen MÅL i inter‐
aktionsfältet och välj därefter fliken
ADRESS.

Du kan ange en adress, en korsning
eller namnet på en gata.
Hitta viktig information om landsspe‐
cifik inmatningsordning för destina‐
tionsadresser 3 60.
Observera!
Om en annan inmatningsordning an‐
vänds än den som anges för respek‐
tive land kan systemet får svårt att
hitta målet.
Skriv in den önskade adressen.
Hitta en detaljerad beskrivning om
tangentborden 3 24.

Starta guidningen med Starta-skärm‐
knappen.
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Välj en adress i lista med
senaste mål

Tryck på skärmknappen MÅL i inter‐
aktionsfältet och välj därefter fliken
SENASTE.
En lista över alla de senast inmatade
målen visas.

Välj en adress i kontaktlistan

Tryck på skärmknappen MÅL i inter‐
aktionsfältet och välj därefter fliken
KONTAKTER. Kontaktlistan visas.

Kontaktdetaljvy
Om det finns fler än en adress sparad
för en kontakt, välj den önskade kon‐
taktposten. Detaljvyn för kontakter
visas.
Välj en av adresserna som sparats för
kontakten. Detaljvyn för målet visas.
Starta guidningen med Starta-skärm‐
knappen.

Välja en POI

Välj en av posterna. Detaljvyn för må‐
let visas.
Starta guidningen med Starta-skärm‐
knappen.

Snabbfunktionsikon
Om det endast finns en adress lagrad
för en kontakt visas en snabbruttikon
bredvid respektive post i kontaktlis‐
tan.
Tryck på skämknappen y för att direkt
visa vyn med destinationsdetaljer.
Starta guidningen med Starta-skärm‐
knappen.
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En intressepunkt (POI) är en specifik
plats som kan vara av allmänt in‐
tresse, t.ex. en bensinstation, en par‐
keringsplats eller en restaurang.
Data som lagrats i navigationssys‐
temet innehåller ett större antal för‐
definierade intressepunkter, vilket
anges på kartan (om det är aktiverat
3 62).
Du kan även spara enskilda intresse‐
punkter i systemet, se "Skapa och
hämta användardefinierade intresse‐
punkter" i kapitlet "Användning" 3 62.
De här intressepunkterna visas under
Mina POIs i kategorilistan.
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Om du vill välja en intressepunkt som
mål för guidningen, välj MÅL skärm‐
knappen i interaktionsfältet och tryck
på fliken POIS. En lista över huvud‐
kategorier för intressepunkter visas.
Ställa in en sökplats
Observera!
Sökplatsen anges genom den valda
kartsektionen. Om du bläddrar på
kartan, zoomar in eller ut eller startar
guidning, anpassas intressepunk‐
terna i listan enligt detta.
Ställ in en allmön sökplats med Sök
nära-skärmknappen på kartan.
En lista med möjliga sökplatser visas.
Vid aktiv guidning är fler alternativ till‐
gängliga.
Välj önskat alternativ.
Söka intressepunkter via kategorier
Välj en av huvudkategorierna i listan.
En lista med underkategorier visas.
Visa alla intressepunkter i respektive
huvudkategori genom att välja meny‐
alternativet Lista alla. Bläddra genom
listan och välj önskad intressepunkt.

Visa alla intressepunkter i en under‐
kategori genom att välja respektive
underkategori. Bläddra genom listan
och välj önskad intressepunkt.
Detaljvyn för målet visas.
Söka intressepunkter via
tangentbordet
Du kan söka efter en särskild intres‐
sepunkt, en kategori eller en särskild
plats genom att välja menyalter‐
nativet Sök i huvudkategorilistan för
intressepunkter eller i en av underka‐
tegorilistorna. Ett tangentbord visas.

Ange önskat namn, kategori eller
plats. Hitta en detaljerad beskrivning
om tangentborden 3 24.
Välj Starta-skärmknappen för att be‐
kräfta din inmatning. Detaljvyn för må‐
let visas.
Starta guidningen med Starta-skärm‐
knappen.

Välja en adress från kartan

Knacka på önskad plats på kartan.
Kartan centreras runt den här plat‐
sen.
En röd v-symbol visas på respektive
plats och motsvarande adress visas
på en etikett.
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Ringa ett mål

Knacka på etiketten. Detaljvyn för
målet visas.
Starta guidningen med Starta-skärm‐
knappen.

När du har angivit ett mål och innan
du startar guidningen visas måldetalj‐
vyn.
Ring ett telefonsamtal till det valda
målet genom att trycka på knappen
Samtal.

Skapa en waypointresa

En waypoint är ett delmål som vägs in
i beräkningen av en rutt till slutmålet.
För att skapa en waypointresa kan du
lägga till en eller flera waypoints.
Mata in eller välj slutmål för waypoin‐
tresan och starta guidningen.
Under aktiv guidning väljer du MÅLskärmknappen i interaktionsfältet i
kartvyn.
Du kan även knacka på pilsymbolen
anger nästa sväng på höger sida av
skärmen för att visa guidningsmenyn
3 72. Tryck på skärmknappen
MÅL i interaktionsfältet i guidnings‐
menyn.
Ange eller välj en ny adress.
Ett meddelande visas.
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Observera!
Samtal-skärmknappen är endast till‐
gänglig om ett telefonnummer spa‐
rats för respektive plats.
Välj skärmknappen Lägg till som
delmål. Rutten räknas om och det nya
målet läggs till som en waypoint på
den aktuella rutten.
Observera!
Om en waypoint läggs till på en rutt
sparas rutten automatiskt i kontakt‐
listan i mappen Sparade färdvägar.
Resan döps efter slutmålet.
Hitta en detaljerad beskrivning för hur
man redigerar en waypointresa
3 72.

Spara mål
Mata in kontakter
När du har angivit ett mål och innan
du startar guidningen visas måldetalj‐
vyn.
Spara respektive mål i kontaktlistan
genom att välja Spara-skärmknap‐
pen. Hitta en detaljerad beskrivning
av hur du sparar en adress i kontakt‐
listan 3 31.
Observera!
Spara-skärmknappen är endast till‐
gänglig om adressen inte redan har
lagrats i systemet.
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Favorit
Favoriter kan sparas i nästan alla
skärmvyer. Hitta en detaljerad be‐
skrivning av hur du sparar målfavori‐
ter 3 27.

Guidning
Allmän information

Vägledning ges av navigationssys‐
temet via visuella instruktioner och
röstmeddelanden (röstvägledning).
Visuella instruktioner
Visuella anvisningar visas på monito‐
rerna.

Navigeringsröstkommandon
Navigeringsröstkommandon anger
vilken riktning du ska välja när du när‐
mar dig en korsning där du behöver
svänga.
För att aktivera röstkommandofunk‐
tionen och ställa in volymen, se "Rös‐
tinställningar för navigering" nedan.

Starta och avbryta guidning
Starta ruttguidning
Starta guidning till ett nytt mål med
skärmknappen Starta i måluppgifts‐
vyn.
Starta guidning till det senast valda
målet med skärmknappen MENY i in‐
teraktionsfältet och välj sedan meny‐
alternativet Återuppta vägl..
Guidning till det senast valda målet
startas om.
Avbryter ruttguidning
Avbryt guidning med skärmknappen
MENY i interaktionsfältet och välj
sedan menyalternativet Ta bort rutt.

Du kan även knacka på pilsymbolen
anger nästa sväng på höger sida av
skärmen för att visa guidningsmenyn
(se guidningsmenyn nedan).
Tryck på skärmknappen AVSLUTA i
interaktionsfältet i guidningsmenyn.

Inställningar för
resvägsberäkning och
vägledning
Navigationsröstinställningar
Tryck på skärmknappen MENY i in‐
teraktionsfältet och välj därefter me‐
nyposten Navigeringsröst
preferenser för att visa respektive un‐
dermeny.
Om Röst uppmaningar är aktiverat,
läses röstmeddelanden upp av sys‐
temet under aktiv guidning.
Ställ in Röst uppmaningar till På eller
Av.
Om Uppmaningar under samtal aktiv‐
eras läses även navigeringsröstmed‐
delanden också upp under telefon‐
samtal.
Ställ in Uppmaningar under samtal till
På eller Av.
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Justera volymen på röstmeddelan‐
dena genom att trycka på skärmknap‐
pen ─ eller w.

Vägtyp
Välj i listan vilka vägtyper som ska
ingå i beräkningen av rutten.

Ruttinställningar
Tryck på skärmknappen MENY i in‐
teraktionsfältet och välj därefter me‐
nyposten Färdvägspreferenser för att
visa respektive undermeny.
Ruttstil
Välj menyalternativet Ruttyp för att
definiera vilka kriterier som ska gälla
för ruttberäkning.
Välj Snabb, Miljövänlig eller Kort i lis‐
tan.
Om du väljer Miljövänlig kan den mil‐
jövänliga ruttstilen anpassas efter for‐
donets last.
Välj menyalternativet Redigera
miljövänlig profil för att visa respektive
undermeny.
Välj Taklast och Släpvagn upprepade
gånger för att växla mellan tillgängliga
lastalternativ. Välj alternativ efter be‐
hov.

Trafikhändelser
Tryck på skärmknappen MENY i in‐
teraktionsfältet och välj därefter me‐
nyposten Trafik för att visa respektive
undermeny.
Trafikhändelser i närheten
Välj menyalternativet Visa nära
händelser i trafiken för att visa en lista
med trafikhändelser i närheten av den
aktuella positionen.
Beroende på vilka incidenter du vill
visa, tryck på skärmknappen Längs
rutt eller Alla längst ner på skärmen.
Visa uppgifter om en trafikhändelse i
listan genom att välja respektive hän‐
delse.
Trafikikoner på kartan
Om Visa ikoner på karta aktiveras,
visas ikoner för trafikhändelser runt
den aktuella platsen och längs rutten.
Ställ in Visa ikoner på karta till På
eller Av.
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Rutt vid olyckor
Den här undermenyn innehåller in‐
ställningar för hur systemet kan han‐
tera trafikhändelser före och under
guidning.
Välj menyalternativet Undvikn. av
trafikhinder inställn. för att visa re‐
spektive undermeny.
Om du vill undvika långsam trafik i all‐
mänhet, ställ i Undvik långsam trafik
på På.
Välj Automatiskt undvika trafik eller
Fråga mig innan undviker.
Typer av trafikhändelser
Välj Trafiktyper för att visa respektive
undermeny.
Välj vilken typ av trafikhändelser som
ska undvikas.
TMC-stationer
TMC-radiostationerna levererar infor‐
mation om den aktuella trafiksituatio‐
nen som vägs in i beräkningen av rut‐
ten.
Välj TMC-station för att visa respek‐
tive undermeny.
Standardinställningen är Auto där
olika TMC-stationer konsulteras.
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Om du vill att en specifik TMC-station
ska följas, välj respektive station i lis‐
tan.
Om stationen inte längre tas emot
växlar systemet tillbaka till Auto-funk‐
tionen.

Guidningsmeny
Observera!
Guidningsmenyn kan endast visas
om guidningen är aktiv.
Guidningsmenyn innehåller ytter‐
ligare alternativ för att ändra ruttin‐
ställningar under aktiv guidning.
Visa guidningsmenyn genom att
knacka på pilsymbolen som anger
nästa svängmanöver på höger sida
av skärmen. Ruttguidningsmenyn
visas.
Beroende på vilken typ av rutt du kör
visas ruttguidningsmenyn på olika
sätt.
Normal rutt (ett mål)

Waypoint-resa (flera mål)

Ändra rutt
När guidningen har startat, knacka på
pilknappen för att visa guidningsme‐
nyn.
Lägga till en waypoint
Tryck på skärmknappen MÅL i inter‐
aktionsfältet och ange eller välj en ny
adress.
Ett meddelande visas.
Välj skärmknappen Lägg till som
delmål. Rutten räknas om och det nya
målet läggs till som en waypoint på
den aktuella rutten.
Ändra mål
Tryck på skärmknappen MÅL i inter‐
aktionsfältet och ange eller välj en ny
adress.
Ett meddelande visas.
Välj skärmknappen Ställ in nytt mål.
Rutten räknas om till det nya målet.
Avbryta guidning
När guidningen har startat, knacka på
pilknappen för att visa guidningsme‐
nyn.
Avbryt guidningen med AVSLUTAskärmknappen.
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Undanta gator från vägledning
När vägledningen har startats kan du
undanta gator från den tidigare be‐
räknade resvägen.
Rutten räknas om och de gator som
exkluderats tidigare hoppas över.
Knacka på pilknappen för att visas
guidningsmenyn och välj UNDVIKAfliken. Svänglistan visas (se "Visa
svänglistan" nedan).
Välj den gata, motorväg eller korsning
du vill undvika. Ett meddelande visas.
Välj önskat avståndsalternativ.
Respektive gata eller motorväg visas
i avsnittet Områden som har
undvikits längst upp i svänglistan och
anges med en röd 9.
Observera!
Områden som har undvikits-avsnit‐
tet innehåller även vägar som auto‐
matiskt undviks av systemet på
grund av trafikhändelser.
Om du vill ta med den undvikta gatan
eller motorvägen i rutten igen, avmar‐
kera respektive listpost.

Visa svänglistan
I svänglistan visas alla gator längs
den beräknade vägen, med början
från den aktuella platsen.
Knacka på pilknappen för att visas
guidningsmenyn och välj SVÄNG
LISTA-fliken. Svänglistan visas och
nästa manöver läses upp av sys‐
temet.

75

■ Avstånd till nästa gata längs resvä‐
gen.
■ Beräknad ankomsttid när du når
nästa gata.
Om du vill visa all tillgänglig informa‐
tion om en särskild listpost, välj re‐
spektive post och tryck sedan på
Info-skärmknappen på den översta
raden på skärmen.
Visa waypoint-lista
Waypointlistan visar alla waypoints
på den beräknade rutten med början
från närmsta kommande waypoint.
Knacka på pilknappen för att visas
guidningsmenyn och välj DELMÅL-fli‐
ken. Waypoint-listan visas.

Följande information kan anges för
varje listpost:
■ Namn på gatan, motorvägen eller
motorvägskorsningen.
■ Riktningspil.
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Tryck på skärmknappen Spara längst
upp på skärmen för att spara ändring‐
arna.

Följande information kan anges för
varje listpost:
■ Namn eller adress för waypoint.
■ Avstånd till nästa waypoint.
■ Beräknad ankomsttid när du når
nästa waypoint.
Optimera waypointresan
Om flera waypoints har lagts till och
waypointfärden har redigerats flera
gånger kanske du vill ordna way‐
points på effektivast möjliga sätt.
Tryck på OPTIMERA-fliken.
Vänta tills waypoint-listan har uppda‐
terats.

Redigera waypointresan
Ordna en waypointresa genom att
knacka på pilknappen för att öppna
guidningsmenyn och tryck på
ÄNDRA-fliken. Waypoint-listan visas.
Ändra läget för waypoints i listan
genom att trycka på symbolerna ▲
och ▼ bredvid respektive listpost.
Radera en waypoint i listan genom att
trycka på ☓-symbolen.
En detaljerad beskrivning om hur du
lägger till nya waypoints hittar du i
"Lägga till en waypoint" ovan.
Tryck på skärmknappen Spara längst
upp på skärmen för att spara ändring‐
arna.

Taligenkänning

Taligenkänning

Allmän information
Inbäddad taligenkänning

Allmän information ....................... 77
Användning .................................. 79

Infotainmentsystemets inbäddade ta‐
ligenkänning gör att du kan använda
flera av infotainmentsystemets olika
funktioner med hjälp av din röst. Röst‐
styrningen känner igen kommandon
och nummersekvenser oberoende av
vem som ger röstkommandot. Alla
kommandon och nummersekvenser
kan uttalas utan paus mellan orden.
Vid felaktig användning eller felaktiga
kommandon får du ett visuellt med‐
delande eller röstmeddelande om
detta. Du ombeds sedan att ange
kommandot en gång till. Därutöver
kan röstigenkänningen kvittera vik‐
tiga kommandon och ställer frågor vid
behov.
I allmänhet finns det olika sätt att säga
kommandon för att utföra de önskade
åtgärderna. De flesta av dem utom in‐
matning av mål och rösttangenter kan
fyllas i med ett enda kommando.
Om åtgärden kräver mer än ett kom‐
mando för att utföras, gör så här:
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Med det första kommandot anger du
den typ av åtgärd som ska utföras
som "Inmatning av navigationsmål".
Systemet svarar med meddelanden
som leder dig igenom en dialog för in‐
matning av nödvändig information.
Om t.ex. ett mål för guidning krävs,
säg "Navigation" eller "Mata in mål".
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.
Viktig information
Språkstöd
■ Inte alla språk som är tillgängliga i
infotainmentsystemets visning är
tillgängliga för röstigenkänning.
■ Om det valda visningsspråket inte
stöds av taligenkänningen är tali‐
genkänning inte tillgängligt.
Om så är fallet måste du välja ett
annat språk för skärmen om du vill
styra infotainmentsystemet via rös‐
tinmatning. Om du vill ändra vis‐
ningsspråk, se "Språk" i kapitlet
"Systeminställningar" 3 40.
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Adressinmatning av destinationer
utomlands
Om du vill mata in adressen för ett mål
i ett annat land via röstinmatning
måste du byta språk på infotainment‐
displayen till det andra landets språk.
Om displayen t.ex. är inställd på eng‐
elska och du vill mata in namnet på en
stad i Frankrike, måste du ändra vis‐
ningsspråket till franska.
Undantag: Om du vill ange adresser i
Belgien kan du ändra visningsspråket
till franska eller holländska. För
adresser i Schweiz kan du ändra vis‐
ningsspråk till franska, tyska eller ita‐
lienska.
Om du vill ändra visningsspråk, se
"Språk" i kapitlet "Systeminställ‐
ningar" 3 40.
Inmatningsordning för måladresser
Den ordning i vilken delar av en
adress måste matas in med taligen‐
känningssystemet beror på det land
målet ligger i.
■ Österrike, Tyskland:
<ort> <gata> <husnummer>
■ Belgien, Frankrike, Storbritannien:

<husnummer> <gata> <ort>
■ Italien, Nederländerna, Portugal,
Ryssland, Spanien, Schweiz:
<gata> <husnummer> <ort>
Ställa in taligenkänningen
Flera inställningar och anpassningar
för infotainmentsystemets inbäddade
taligenkänning kan utföras.
Tryck på knappen ; och välj sedan
ikonen INSTÄLLNINGAR.
Välj menyalternativet Röst för att
öppna respektive undermeny.

Röststyrningskänslighet
Beroende på vilket alternativ som
valts i motsvarande undermeny ver‐
kar taligenkänningen mer eller mindre
säker i förståelsen av dina komman‐
don.
Bekräfta mer: Om det väljs ber sys‐
temet relativt ofta att du ska bekräfta
dina kommandon. Det innebär att
systemet utför rätt åtgärd i de flesta
fall.
Bekräfta mindre: Om det väljs ber
systemet relativt sällan att du ska be‐
kräfta dina röstkommandon. Det in‐
nebär att systemet ibland kan miss‐
uppfatta dina kommandon och inte ut‐
föra rätt åtgärd.
Observera!
När du börjar använda taligenkän‐
ningen kan det vara bra att använda
Bekräfta mer-inställningen. När du
blir mer erfaren, dvs. du vet hur du
ska säga kommandona för att tali‐
genkänningen ska förstå dig, kan
det vara fördelaktigt att använda
Bekräfta mindre-inställningen.

Taligenkänning
Uppmaning längd
Längden och detaljnivån för frågorna
och påståendena som taligenkän‐
ningen avger kan justeras i motsvar‐
ande undermeny.
Ljudkvittens hastighet
Hur snabbt taligenkänningen ställer
frågor eller kommer med påståenden
kan ställas in i motsvarande under‐
meny.
Om Medel väljs motsvarar systemets
talhastighet naturligt tal.
Observera!
När du börjar använda taligenkän‐
ningen kan det vara bra att använda
Lång-inställningen. När du blir mer
erfaren kan det vara fördelaktigt att
använda Kort-inställningen.

Applikation för röstbehandling

Röstbehandlingsapplikationen i info‐
tainmentsystemet ger åtkomst till tali‐
genkänningskommandon på din
smarta telefon. Se telefontillverka‐
rens instruktionsbok för att ta reda på
om din smarta telefon stöder den här
funktionen.
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Användning
Inbäddad taligenkänning
Aktivering av röstigenkänning
Observera!
Taligenkänningen kan inte an‐
vändas under pågående samtal.
Aktivering via knappen w på ratten
Tryck på knappen w på vänster sida
av ratten.
Ljudsystemets volym dämpas, ett
röstmeddelande ber dig säga ett
kommando och en hjälpmeny med de
viktigaste tillgängliga kommandona
visas i Förarinformationscentralen.

När taligenkänningen är redo för röst‐
igenkänning hörs ett pip. Taligenkän‐
ningssymbolen i hjälpmenyns övre
vänstra hörn skiftar från vitt till rött.
Nu kan du säga ett röstkommando di‐
rekt för att starta en systemfunktion
(t.ex. spela en förinställd radiostation)
eller starta en dialogsekvens med
flera dialogsteg (t.ex. ange en desti‐
nationsadress), se "Styrning med tal‐
kommandon" nedan.
När en dialogsekvens är avslutad
avaktiveras taligenkänningen auto‐
matiskt. För att starta en annan dia‐
logsekvens måste du aktivera taligen‐
känningen igen.
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Aktivering med RÖST-knappen på
mittdisplayen
Tryck på skärmknappen RÖST i in‐
teraktionsfältet i huvudmenyn på mitt‐
displayen.
Ljudsystemets volym dämpas, ett
röstmeddelande ber dig säga ett
kommando och en hjälpmeny med de
viktigaste tillgängliga kommandona
visas på mittdisplayen.

När taligenkänningen är redo för röst‐
igenkänning hörs ett pip. Taligenkän‐
ningssymbolen på höger sida av
hjälpmenyn skiftar från svart till rött.

Du kan nu använda röstkommandon.
Se beskrivningen ovan.
Justera volymen i röstmeddelanden
Tryck knappen ! / # på höger sida av
ratten uppåt (höja volymen) eller
nedåt (sänka volymen).
Avbryta ett röstmeddelande
När du känner till systemet kan du av‐
bryta ett röstmeddelande genom att
kort trycka in knappen w på ratten.
Ett pip hörs omedelbart, taligenkän‐
ningssymbolen blir röd och ett kom‐
mando kan sägas direkt utan väntan.
Avbryta en dialogsekvens
Det finns olika sätt att avbryta en dia‐
logsekvens och avaktivera röstigen‐
känningen:
■ Säg "Avbryt" eller "Avsluta".
■ Tryck på knappen n på vänster
sida av ratten.
■ Om taligenkänningen startats med
RÖST-knappen på mittdisplayen
kan du även:

◆ Trycka på knappen ; på instru‐
mentpanelen.
◆ Välja skärmknapparna m eller
Tillb i hjälpmenyn.
I följande situationer avbryts en dia‐
logsekvens automatiskt:
■ Om du inte säger något kommando
under en viss tid (som standard om‐
beds du att säga ett kommando tre
gånger).
■ Om du säger kommandon som inte
känns igen av systemet (som stan‐
dard får du tre förfrågningar om att
säga ett korrekt kommando).
Styrning med röstkommandon
Taligenkänningen kan förstå kom‐
mandon som antingen sägs naturligt
i meningsform eller direkta komman‐
don som anger tillämpning och åt‐
gärd.
För bästa resultat:
■ Lyssna efter röstmeddelandet och
vänta på pipet innan du säger ett
kommando eller svarar.
■ Säg "Hjälp" eller läs exempelkom‐
mandona på skärmen.
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■ Röstmeddelandet kan avbrytas
genom att du trycker på w-knappen
igen
■ Vänta på pipet och säg kommandot
på ett naturligt sätt, inte för fort och
inte för långsamt. Använd korta och
direkta kommandon.
Normalt kan telefon- och ljudkom‐
mandon sägas i ett enda kommando.
Till exempel "Ring David Smith på
jobbet", "Spela" följt av artist eller låt‐
titel eller "Ställ in" följt av radiofrek‐
vens och frekvensband.
Navigationsmål är dock för komplice‐
rade för ett enda kommando. Börja
med att säga ett kommando som för‐
klarar vilken typ av mål som behövs,
som "Vägbeskrivning till en adress",
"Navigera till en korsning", "Hitta en
sevärdhet", eller "Vägbeskrivning till
en kontakt". Systemet svarar genom
att begära mer information.
När du har sökt efter en "Intressant
plats" kan endast större kedjor väljas
via namn. Kedjor definieras som fö‐
retag med minst 20 etableringsplat‐

ser. För andra intressepunkter, säg
namnet påen kategori som "Restau‐
ranger", "Gallerior" eller "Sjukhus".
Direkta kommandon är lättare att
tolka för systemet, t.ex. "Ring
01234567". Exempel på direkta kom‐
mandon visas på de flesta skärmar
när taligenkänningen är aktiverad.
Om du säger "Telefon" eller "Telefon‐
kommandon" förstår systemet att ett
du vill ringa och svarar med relevanta
frågor tills tillräckligt mycket informa‐
tion har samlats in. Om telefonnumret
har sparats med namn och plats ska
det direkta kommandot innehålla
båda, t.ex. "Ring David Smith på job‐
bet".
Välja listposter
När en lista visas spelas ett röstmed‐
delande upp där du ombeds att be‐
kräfta eller välja en post i listan. En
listpost kan väljas manuellt eller
genom att du säger postens radnum‐
mer.
Listan på en taligenkänningsskärmen
fungerar likadant som listor på andra
skärmar. Vid manuell bläddring i lis‐
tan på en skärm under taligenkänning
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avbryts taligenkänningen och ett
meddelande spelas upp som "Välj i
listan med de manuella reglagen,
tryck på tillbakaknappen på fronten
eller tryck på tillbaka på skärmen för
att försöka igen".
Om inget manuellt val görs inom
15 sekunder avbryts taligenkän‐
ningen, ett meddelande visas och fö‐
regående skärm visas igen.
Kommandot "Tillbaka"
Om du vill gå tillbaka till föregående
meny kan du även säga "Tillbaka",
trycka på k BACK-knappen på
instrumentpanelen eller trycka på
skärmknappen m.
Kommandot "Hjälp"
När du har sagt "Hjälp" läses hjälp‐
meddelandet för den aktuella
skärmen upp. Dessutom visas med‐
delandet på skärmen.
Beroende på hur taligenkänningen
startades visas hjälpmeddelandet an‐
tingen på förarinformationscentralen
eller på mittdisplayen.
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Avbryt hjälpmeddelandet genom att
trycka på w-knappen. Ett pip hörs. Du
kan säga ett kommando.

Applikation för röstbehandling
Aktivering av röstigenkänning
Tryck på ikonen TELEFON (med mik‐
rofonsymbolen) på startskärmen.
Menyn för röstbehandlingsapplikatio‐
nen visas.

När en pipsignal hörs kan du säga ett
kommando. En lista med komman‐
don hittar du i instruktionsboken från
smarttelefontillverkaren.
Under taligenkänning ändras inte in‐
fotainmentsystemets display.
Undantag: Om du startar ett telefon‐
samtal via ett röstkommando visas in‐
fotainmentsystemets telefonmeny
och det är tillgängligt så länge tele‐
fonsamtalet är aktivt.
Avbryta ett röstmeddelande
Som erfaren användare kan du av‐
bryta ett röstmeddelande med Stoppskärmknappen.
Avaktivering av röstigenkänning
Välj skärmknappen Tillb. Infotain‐
mentsystemets startskärm visas
igen.

Tryck på skärmknappen Start för att
aktivera taligenkänningen.
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Allmän information
Telefonportalen gör att du kan föra
mobiltelefonsamtal med hjälp av en
mikrofon i bilen och med bilens hög‐
talare. Portalen tillåter dessutom att
du kan använda de viktigaste funktio‐
nerna i mobiltelefonen med hjälp av
fordonets infotainmentsystem. För att
telefonportalen 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. Mer infor‐
mation om detta hittar du bruksanvis‐
ningen till mobiltelefonen. Du kan
även begära information av din mo‐
bilnätsleverantör.
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Viktiga anvisningar för
användning och trafiksäkerhet
9 Varning
Mobiltelefoner påverkar din miljö.
Därför finns det föreskrifter och an‐
visningar för säkerheten. Du bör
känna till reglerna innan du använ‐
der telefonfunktionen.

9 Varning
Att använda handsfreefunktionen
medan du kör kan vara farligt då
det avleder din koncentration
medan du ringer. Stanna bilen in‐
nan du använder handsfreefunk‐
tionen. Följ reglerna i det land där
du för tillfället 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.

Bluetooth

Telefonportalen är certifierad av Blue‐
tooth 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, iPod/iPhone-modeller eller
andra enheter.
För att en Bluetooth-anslutning ska
kunna etableras till infotainment‐
systemet måste Bluetooth-funktionen
på Bluetooth-enheten vara aktiverad.
Mer information finns i Bluetooth-en‐
hetens instruktionsbok.
Du använder Bluetooth-inställnings‐
menyn för att para (utbyte av ID mel‐
lan Bluetooth-enheten och infotain‐

mentsystemet) och ansluta Blue‐
tooth-enheter till infotainment‐
systemet.

Bluetooth-inställningsmeny

Tryck på knappen ; och välj sedan
ikonen INSTÄLLNINGAR.
Välj Bluetooth för att visa respektive
undermeny.

Para en enhet
Viktig information
■ Upp till fem enheter kan paras med
systemet.
■ Bara en parad enhet i taget kan
vara ansluten till infotainment‐
systemet.
■ Parning behöver normalt bara
göras en gång, så länge enheten
inte tas bort från listan över parade
enheter. Om enheten har anslutits

tidigare etablerar infotainment‐
systemet anslutningen automat‐
iskt.
■ Användning av Bluetooth belastar
enhetens batteri kraftigt. Därför bör
enheten anslutas till ett eluttag för
laddning.
Parning via inställningsapplikationen
1. Tryck på knappen ; och välj
sedan ikonen INSTÄLLNINGAR.
Välj Bluetooth för att visa respek‐
tive undermeny.
2. Välj Koppla enhet. Du kan även
trycka på Hantera enhet för att
visa enhetslistan och trycka på
Koppla enhet på skärmen.
3. Ett meddelande visas i infotain‐
mentsystemet som anger namn
och PIN-kod för infotainment‐
systemet.
4. Starta Bluetooth-sökning på den
Bluetooth-enhet som ska paras
ihop med systemet.
5. Bekräfta hopparningen:
◆ Om det finns stöd för SSP (se‐
cure simple pairing):
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Jämför PIN-koden (om den ef‐
terfrågas) och bekräfta medde‐
landena i Infotainmentsystemet
och Bluetooth-enheten.
◆ Om det inte finns stöd för SSP
(secure simple pairing):
Vid behov, välj Ställ in PIN för
att ändra infotainmentsystem‐
ets PIN-kod. En knappsats
visas. Ange den nya PIN-koden
och bekräfta din inmatning.
Ange infotainment-PIN-koden
på Bluetooth-enheten och be‐
kräfta din inmatning.
6. Infotainmentsystemet och en‐
heten är hopparade och enhets‐
listan visas.
Observera!
Om Bluetooth-anslutningen miss‐
lyckas, visas ett felmeddelande på
skärmen i infotainmentsystemet.
7. Om telefonbok och samtalslistor
är tillgängliga på Bluetooth-en‐
heten laddas de ner till infotain‐
mentsystemet. Bekräfta vid behov
respektive meddelande på din
smarta telefon.

Observera!
För att infotainmentsystemet ska
kunna läsa kontakterna måste de
sparas i mobiltelefonens minne.
Om den här funktionen inte stöds
av Bluetooth-enheten visas mot‐
svarande meddelande i infotain‐
mentsystemet.
Parning via telefonapplikationen
1. Tryck på knappen ; och välj
sedan ikonen TELEFON.
2. Välj skärmknappen Koppla enhet.
3. Fortsätt från steg 3 i "Parning via
inställningsapplikationen" (se
ovan).
4. Om enheten har parats, visas te‐
lefonmenyn.
Observera!
Om Bluetooth-anslutningen miss‐
lyckas, visas ett felmeddelande på
skärmen i infotainmentsystemet.

Ansluta en parad enhet
1. Tryck på knappen ; och välj
sedan ikonen INSTÄLLNINGAR.
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Välj Bluetooth för att visa respek‐
tive undermeny.
2. Välj Hantera enhet för att visa en‐
hetslistan.
3. Välj den Bluetooth-enhet som du
vill ansluta.
4. Enheten är ansluten och visas i
Ansluten-fältet på enhetslistan.

Koppla från en enhet
1. Tryck på knappen ; och välj
sedan ikonen INSTÄLLNINGAR.
Välj Bluetooth för att visa respek‐
tive undermeny.
2. Välj Hantera enhet för att visa en‐
hetslistan.
3. Välj ╳-skärmknappen bredvid den
anslutna Bluetooth-enheten. Ett
meddelande visas.
4. Välj skärmknappen Ja för att
koppla från enheten.

Radera en enhet
1. Tryck på knappen ; och välj
sedan ikonen INSTÄLLNINGAR.
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Välj Bluetooth för att visa respek‐
tive undermeny.
2. Välj Hantera enhet för att visa en‐
hetslistan.
3. Tryck på ─-skärmknappen bred‐
vid den Bluetooth-enhet som ska
raderas. Ett meddelande visas.
4. Välj skärmknappen Ja för att ra‐
dera enheten.

Nödsamtal
9 Varning
Det kan inte garanteras att en an‐
slutning kan upprättas i alla situa‐
tioner. Därför bör du inte förlita dig
enbart på en mobiltelefon vid till‐
fällen då kommunikation är av yt‐
tersta vikt (t.ex. vid nödsituatio‐
ner).
I vissa nätverk kan det vara nöd‐
vändigt att ett giltigt SIM-kort sätts
i på rätt sätt i mobiltelefonen.

9 Varning
Kom ihåg att du kan ringa och ta
emot mobiltelefonsamtal, om du är
på en rastplats med tillräckligt
stark signal. Vid vissa förhållan‐
den kan nödsamtal inte göras på
alla mobiltelefonnätverk. Det finns
en risk att nödsamtal inte kan
ringas när vissa nätverkstjänster
och/eller telefonfunktioner är
aktiva. Den lokala nätverksopera‐
tören kan ge dig mer information.
Olika nödnummer kan användas i
olika områden och länder. Kontrol‐
lera i förhand vilket nödnummer
som används på den aktuella plat‐
sen.

Ringa ett nödsamtal

Ring nödnumret (t. ex. 112).
Anslutningen till larmcentralen upp‐
rättas.
Svara på larmcentralens frågor om
nödsituationen.

9 Varning
Avsluta samtalet först när nöd‐
centralen uppmanar dig att göra
detta.

Användning
När en anslutning via Bluetooth har
upprättats mellan mobiltelefonen och
infotainmentsystemet kan du kontrol‐
lera många av mobiltelefonens funk‐
tioner via infotainmentsystemet.
Observera!
Alla mobiltelefoner hanterar inte te‐
lefonportalens samtliga funktioner.
Därför är det möjligt att antalet funk‐
tioner avviker från det som beskrivits
ovan för vissa mobiltelefoner.

Telefonapplikation

Tryck på ;-knappen och välj sedan
ikonen TELEFON (med telefonsym‐
bolen) för att visa respektive meny.
Telefonportalen innehåller olika vyer
som är tillgängliga via flikar. Tryck på
den önskade fliken.

Telefon
Observera!
TELEFON-huvudmenyn är endast
tillgänglig om en mobiltelefon an‐
sluts till infotainmentsystemet via
Bluetooth. Hitta en detaljerad be‐
skrivning 3 84.

Initiera ett telefonsamtal
Knappsats
Tryck på knappen ; och välj sedan
ikonen TELEFON för att visa respek‐
tive meny.
Välj vid behov KEYPAD-fliken i inter‐
aktionsfältet. Knappsatsen visas.

Ange det önskade numret och tryck
på Samtal-skärmknappen. Numret
rings upp.
Ring ett snabbnummer genom att
mata in numret och knacka och hålla
in den sista siffran. Numret rings upp.
Kontakter
Tryck på knappen ; och välj sedan
ikonen TELEFON för att visa respek‐
tive meny.
Välj vid behov KONTAKTER-fliken i
interaktionsfältet. Kontaktlistan visas.
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Bläddra till önskad kontaktpost.
Snabbfunktionsikon
Om det endast finns ett nummer la‐
grad för en kontakt visas en snabb‐
nummerikon bredvid respektive post i
kontaktlistan.
Välj skärmknappen z för att initiera
samtalet direkt.
Kontaktdetaljvy
Om mer än ett nummer lagras för en
kontakt, välj respektive kontakt.
Detaljvyn för kontakter visas.
Välj ett av telefonnumren som sparats
för kontakten. Numret rings upp.
Samtalslistor
Tryck på knappen ; och välj sedan
ikonen TELEFON för att visa respek‐
tive meny.
Välj vid behov SENASTE-fliken i in‐
teraktionsfältet. Listan med de se‐
naste satalen visas.

Hitta en detaljerad beskrivning av
kontaktlistorna 3 31.
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Inkommande telefonsamtal
Initiera ett telefonsamtal
Om en radio- eller mediakälla är aktiv
när ett samtal kommer in tystkopplas
ljudkällan och fortsätter att vara av‐
stängd tills samtalet avslutats.
Ett meddelande med namn eller num‐
mer för personen som ringer, visas
längst ner på skärmen.

Observera!
Missade samtal markeras i rött i lis‐
tan med senaste samtal och anges
med en 9 -symbol bredvid telefoni‐
konen i applikationsfältet.
Välj ett av telefonnumren som sparats
i listan med de senaste samtalen.
Numret rings upp.
Favoriter
Visa favoritsidan.
Bläddra genom sidorna vid behov.
Välj önskad favoritskärmknapp.
Hitta en detaljerad beskrivning 3 27.

Avvisa ett telefonsamtal
Avvisa samtalet genom att trycka på
Ignorera-skärmknappen i meddel‐
andet.
Ändra ringsignal
Tryck på knappen ; och välj sedan
ikonen INSTÄLLNINGAR.
Välj Bluetooth för att visa respektive
undermeny och sedan välja listposten
Ringsignaler. En lista över alla tele‐
foner som är hopparade med infotain‐
mentsystemet visas.
Välj önskad telefon. En lista med till‐
gängliga ringsignaler för respektive
telefon visas.
Välj önskad ringsignal.

Funktioner under telefonsamtal

Under ett telefonsamtal visas vyn för
pågående samtal.

Besvara samtalet genom att trycka på
Svara-skärmknappen i meddelandet.

Telefon
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Du aktiverar handsfree-funktionen
igen genom att välja skärmknappen
Handsfree.

Ett andra inkommande samtal

Avsluta ett telefonsamtal
Välj skärmknappen Avsluta för att av‐
sluta samtalet.
Stänga av mikrofonen
Tryck på skärmknappen Dämpa för
att tillfälligt avaktivera mikrofonen.
Skärmknappen ändras till Ej dämpa.
Du aktiverar mikrofonen igen genom
att välja skärmknappen Ej dämpa.
Avaktivera handsfree-funktionen
Välj Handset-skärmknappen för att
fortsätta samtalet på din mobiltelefon.
Skärmknappen ändras till Handsfree.

Initiera ett andra telefonsamtal
Initiera ett andra telefonsamtal
genom att välja Lägg till-skärmknap‐
pen i i vyn för pågående samtal. Te‐
lefonmenyn visas.
Initiera ett andra telefonsamtal. En
detaljerad beskrivning hittar du ovan.
Tryck på skärmknappen Akt. samtal
för att avbryta initieringen av det
andra samtalet och gå tillbaka till vyn
för pågående samtal.
Båda samtalen visas i vyn för på‐
gående samtal.

Ett andra inkommande samtal
Ett meddelande med namn eller num‐
mer för personen som ringer, visas
längst ner i vyn för pågående samtal.
Tryck på Svara eller Ignorera i med‐
delandet.
Avsluta telefonsamtalen
Avsluta båda samtalen genom att
rycka på skärmknappen Avsluta
längst ner på skärmen.
Avsluta att av samtalen genom att
tryck på A bredvid det aktuella sam‐
talet.
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Telefon

Telefonkonferens
Välj skärmknappen B för att slå ihop
de båda samtalen. Båda samtalen blir
aktiva.
Skärmknappen B ändras till C.

Hitta en detaljerad beskrivning 3 84.

Mobiltelefoner och
CB-radioutrustning
Du kan dela på samtalen igen genom
att välja skärmknappen C.

Telefoner

Välj fliken TELEFONER för att visa
enhetslistan.

Anvisningar för installation och
användning

De bilspecifika anvisningarna för in‐
stallation och användning från mobil‐
telefon- och handsfreetillverkaren
måste följas vid installation och an‐
vändning 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 yt‐
terantenn för att få maximal räck‐
vidd.
■ Maximal sändareffekt 10 watt.
■ 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 watt.
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 watt vid
GSM 900 och annars 1 watt.
Av säkerhetsskäl ska du inte använda
telefonen under körning. Även om ett
handsfreesystem används kan fö‐
raren 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.
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Vanliga frågor

Vanliga frågor
Vanliga frågor .............................. 92

Vanliga frågor
Telefon

? Hur kan jag para ihop min telefon

med infotainmentsystemet?
För
! att para ihop en telefon med
systemet, tryck på ;-knappen,
välj TELEFON-ikonen och tryck
sedan på Koppla enhet-skärm‐
knappen. Följ anvisningarna på
enheten och se till att Bluetooth är
aktiverat.
Detaljerad beskrivning 3 84.

? Hur kommer jag åt mina telefon‐

bokskontakter och senaste sam‐
tal?
! Du kommer åt kontakterna elle
samtalslistorna genom att trycka
på ;-knappen, välja TELEFONikonen och sedan trycka på
KONTAKTER eller SENASTE.
Kontrollera att åtkomst till telefon‐
boken och listan med senaste
samtal tillåts på telefonen. Be‐

roende på telefon kan det ta några
minuter att ladda telefonboken och
listan med de senaste samtalen.
Detaljerad beskrivning 3 86.

Pekplatta

? Hur väljer jag en knapp på pekplat‐

tan? När jag knackar på pekplattan
händer ingenting.
! Tryck med fingret på pekplattan.
Att knacka utlöser inte någon åt‐
gärd.
Detaljerad beskrivning 3 15.

? Vilka rörelser med flera fingrar
stöder plattan?

! Flera rörelser med flera fingrar

stöds av plattan, som att röra 3
fingrar uppåt/nedåt för att lyfta/
sänka favoritraden.
Detaljerad beskrivning 3 35.

? Hur kan jag förbättra avkänningen
av flera fingrar?
Försök
att placera fingrarna på
!
pekplattan samtidigt och utför
sedan gesten. Tryck inte in pek‐
plattan när du utför en gest.

Vanliga frågor
Detaljerad beskrivning 3 15.

? Hur kan jag förbättra pekplattans

teckenigenkänning?
! Testa olika rithastighetsåtgärder
(Standard, Snabbare eller
Långsammare). Du kommer åt
den här inställningen på skärmen
för teckenigenkänning. När du ska
mata in navigationsmål, skriv bara
in stora bokstäver.
Detaljerad beskrivning 3 24.

Favoriter

? Vad kan sparas som favorit?
! Upp till 60 favoriter av nästan alal

element kan lagras, t.ex. mål, tele‐
fonkontakter, spellistor, radiosta‐
tioner osv.
Detaljerad beskrivning 3 27.

? Hur kan jag spara en ny favorit?
! Aktivera respektive applikation

och knacka och håll in en favorits‐
kärmknapp för att lagra en ny fa‐
vorit på den här platsen. Ett kort

pipljud bekräftar lagringen. I vissa
fall måste ett specifikt objekt väl‐
jas.
Detaljerad beskrivning 3 27.

? Hur kan jag byta namn på, radera
eller flytta mina favoriter?

! Tryck på ;, välj ikonen

INSTÄLLNINGAR på startskär‐
men, listalternativet Radio i inställ‐
ningslistan och sedan Hantera
favoriter för att byta namn på, ra‐
dera eller flytta favoriterna.
Detaljerad beskrivning 3 27.

? Var sparas favoriterna och hur kan

jag hämta dem?
! Favoriterna sparas i favoritlistan.
Hämta en favorit genom att trycka
på respektive skärmknapp i favori‐
traden. På vissa skärmar döljs fa‐
voritlisten för att utöka vyn över hu‐
vudinnehållet. På dessa skärmar
trycker du på n nere till höger på
skärmen eller drar interaktionsfäl‐
tet uppåt med ett finger.
Detaljerad beskrivning 3 27.
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Navigation

? När du har angivit en måladress

visas ett felmeddelande. Vad gör
jag för fel?
! Vid fullständig adressinmatning
förväntar sig navigationssystemet
en viss inmatningsordning. Be‐
roende på i vilket land den inma‐
tade adressen finns, kan en annan
inmatningsordning gälla. Lägg tull
landsnamnet i slutet av inmat‐
ningen om ett mål i ett annat land
har angivits.
Detaljerad beskrivning 3 68.

? Hur avbryter jag aktiv guidning?
! Avbryt guidning med skärmknap‐

pen MENY i interaktionsfältet och
välj sedan menyalternativet Ta
bort rutt.
Detaljerad beskrivning 3 72.
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Vanliga frågor

Audio

Övrigt

? Hur ändrar jag ljudkällan?
! Genom att trycka upprepade

? Jag har hört att det finns appar för

gånger på RADIO-knappen kan du
växla mellan alla tillgängliga radio‐
källor (AM/FM/DAB). Genom att
trycka på MEDIA-knappen flera
gånger kan du bläddra bland alla
tillgängliga mediakällor (USB, SDkort, iPod, Bluetooth-ljud, CD,
AUX).
Detaljerad beskrivning för radio
3 45, CD 3 50, externa enheter
3 53.

? Hur kan jag bläddra bland radio‐

stationer eller mediamusik?
! För att bläddra bland radiostatio‐
ner eller mediamusik, som spellis‐
tor eller album, välj BLÄDDRA
skärmknappen på ljudskärmen.
Detaljerad beskrivning för radio
3 45, CD 3 51, externa enheter
3 55.

mitt infotainmentsystem. Hur kan
jag ladda ner dem?
! Nya appar kan hämtas till systemet
från AppShop. Tryck på ;-knap‐
pen och välj appikonen på startsi‐
dan för att visa app-huvudmenyn.
Se till att Bluetooth och koppling är
aktiverade och korrekt konfigure‐
rade på mobiltelefonen. Den första
gången måste användare skapa
ett nytt konto innan några appar
kan installeras. Välj installations‐
guiden och följ anvisningarna.
Detaljerad beskrivning 3 58.

? Hur kan jag förbättra röstigenkän‐

ningens prestanda?
! Röstigenkänningen är utformad
för att förstå naturligt uttalade röst‐
kommandon. Vänta på pipsigna‐
len och tala efter den. Försök att
tala naturligt, inte för snabbt eller
för högt.
Detaljerad beskrivning 3 77.

? Hur kan jag förbättra pekskärmens
prestanda?

! Pekskärmen är tryckkänslig. Sär‐

skilt vid dragrörelser är det viktigt
att tillföra ordentligt tryck med fing‐
ret.
Detaljerad beskrivning 3 15.

Vanliga frågor
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Alfabetiskt register

A

Adressbok............................... 31, 68
Aktivera AUX................................ 55
Aktivera Bluetooth-musik.............. 55
Aktivera en applikation................. 21
Aktivera en skärmknapp............... 15
Aktivera infotainmentsystemet...... 12
Aktivera radion.............................. 45
Aktivera SD-kort........................... 55
Aktivera telefonportalen................ 86
Aktivera USB.......................... 55, 57
Aktivering av CD-spelaren............ 51
Aktivering av navigationssystemet 62
Allmän information 50, 53, 60, 77, 83
AUX........................................... 53
Bluetooth-musik........................ 53
CD............................................. 50
Infotainmentsystem..................... 6
Navigation................................. 60
Radio......................................... 45
SD............................................. 53
Telefonportal............................. 83
USB........................................... 53
Använda appar............................. 58
Användning.... 12, 45, 51, 62, 79, 86
AUX........................................... 55
Bluetooth-musik........................ 55
CD............................................. 51
Favoriter.................................... 27

Infotainmentreglage.................. 15
Infotainmentsystem................... 12
Kontakter................................... 31
Navigeringssystem.................... 62
Radio......................................... 45
SD-kort...................................... 55
Skärmar..................................... 14
Tangentbord.............................. 24
Telefon...................................... 86
USB..................................... 55, 57
Användning av menyer................. 35
Applikationsfält............................. 21
Automatisk inställning................... 40
Automatisk ljudjustering
Bose AudioPilot......................... 40
Ljudvolym.................................. 40
AUX.............................................. 53

B

Balans........................................... 39
Balans fram-bak........................... 39
Bas............................................... 39
Bluetooth-anslutning..................... 84
Bluetooth-musik............................ 53
Bläddra i listor............................... 15
Bläddra sidor.......................... 15, 21
Bose AudioPilot............................ 40

C

Cd-spelare.................................... 50
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D

DAB.............................................. 48
DAB-länkning................................ 48
Datum........................................... 40
Digital Audio Broadcasting........... 48
Digital Audio Broadcasting (DAB) 48
Diskant.......................................... 39

E

EQ................................................ 39
Equaliser....................................... 39

F

Favoriter....................................... 27
Byter namn................................ 27
Delete........................................ 27
Hämtar...................................... 27
Klusterdisplay............................ 27
Lagrar........................................ 27
Visar.......................................... 27
Fel bläddringsriktning................... 40
Femvägsreglage........................... 15
Filformat
Filmfiler...................................... 53
Ljudfiler...................................... 53
Filmer............................................ 57
Filmfiler......................................... 53
Fjärrkontroll på ratten................... 15
Frekvensbandsval........................ 45
Frekvenslista................................ 45

G

Glömd PIN.................................... 40
Grundfunktioner
Applikationsfält.......................... 21
Favoriter.............................. 27, 35
Femvägsreglage....................... 15
Fjärrkontroll på ratten................ 15
Instrumentpanel........................ 15
Interaktionsfält........................... 21
Knappsats................................. 24
Kontakter................................... 31
Menyer...................................... 35
Pekplatta................................... 15
Pekskärm.................................. 15
Reglage..................................... 15
Skärmar..................................... 14
Startskärm................................. 21
Tangentbord.............................. 24
Teckenigenkänningsfönster...... 24
Guidning ...................................... 72

H

Hem-knappen......................... 15, 21
Hämtar favoriter............................ 27

I

Individuella POI-punkter............... 62
Infotainmentkontrollpanel............... 8
Infotainmentreglage...................... 15
Inmatning av mål ......................... 68

Intellitext....................................... 48
Interaktionsfält.............................. 21

K

Kalibrering av pekskärmen........... 40
Kartor............................................ 62
Kategorilista.................................. 45
Klockvisning.................................. 40
Knappen BACK............................ 15
Knappsats..................................... 24
Kontakter...................................... 31
Hämtar...................................... 31
Lagrar........................................ 31
Modifierar.................................. 31
Kontrollelement
Infotainmentsystem..................... 8
Ratt.............................................. 8

L

Lagrar favoriter............................. 27
L-band.......................................... 48
Ljudavstängning (mute)................ 12
Ljudfiler......................................... 53
Ljudinställningar............................ 39
Ljudsignal vid tryckning................ 40
Ljudsignalvolym............................ 40
Ljudvolym..................................... 40
Autovolym................................. 40
Bose AudioPilot......................... 40
Inställning av ljudvolym............. 12
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Ljudsignal vid tryckning............. 40
Ljudsignalvolym......................... 40
Maximal startvolym................... 40
Tystkopplingsfunktion............... 12

M

Maximal startvolym....................... 40
Meddelanden................................ 21
Mellanregister............................... 39
MENU-reglage.............................. 15
Menyanvändning.......................... 21
Menyer för våglängdsområde....... 46
Mobiltelefoner och
CB-radioutrustning.................... 90

N

Navigation..................................... 72
Adressbok........................... 31, 68
Aktuell plats............................... 62
Favoriter.................................... 27
Guidning.................................... 72
Guidningsmenyer...................... 72
Individuella POI-punkter............ 62
Inmatning av mål....................... 68
Kartbild...................................... 62
Kartuppdatering........................ 60
Kontakter................................... 31
Måldetaljvy................................ 68
Röstmeddelanden..................... 72
Senaste mål.............................. 68

Skärmknappen ÖVERSIKT....... 62
TMC-stationer..................... 60, 72
Trafikhändelser......................... 72
Vändplatslista............................ 72
Waypointlista............................. 72
Waypointresa............................ 68
Ändra kartor.............................. 62
Nödsamtal.................................... 86

P

Parning......................................... 84
Peka på funktionsöversikten........ 35
Pekplatta................................. 15, 40
Bläddring................................... 40
Pekskärm...................................... 15
POI:er........................................... 68

R

Radio
DAB........................................... 48
DAB-meddelanden.................... 48
DAB-meny................................. 48
Digital Audio Broadcasting
(DAB)........................................ 48
Favoriter.................................... 27
FM-meny................................... 47
Frekvensband........................... 45
Frekvensbandsmeny................. 46
Frekvenslista............................. 45
Intellitext.................................... 48

Kategorilista.............................. 45
L-band....................................... 48
Radio Data System................... 47
RDS........................................... 47
Region....................................... 47
Regionalprogram....................... 47
Stationslista............................... 45
Stationssökning......................... 45
TP.............................................. 47
Traffic Program......................... 47
Radio Data System (RDS) ........... 47
Region.......................................... 47
Regionalprogram.......................... 47
Reglage........................................ 15
Ringsignal..................................... 86
Ruttstil........................................... 72
Röstigenkänning........................... 77

S

SD-kort......................................... 53
Skärmar........................................ 14
Förarinformationscentrum......... 14
Mittdisplay................................. 14
Skärmknappen ÅTERSTÄLL........ 62
Skärmknappen ÖVERSIKT.......... 62
Slå på infotainmentsystemet........ 12
Specialtecken............................... 24
Spela ljud...................................... 55
Spela upp filmer............................ 57
Språk............................................ 40
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Startskärm.................................... 21
Stationslista.................................. 45
Stationssökning............................ 45
Stöldskydd ..................................... 7
Surround....................................... 39
Surround-system.......................... 39
Systeminställningar...................... 40
Display...................................... 40
Pekplatta................................... 40
Språk......................................... 40
Tid och datum........................... 40
Valet-läge.................................. 40
Återställ fabriksinställningarna. . 40

T

TA................................................. 47
Tangentbord................................. 24
Bokstavstangentbord................ 24
Symboltangentbord................... 24
Teckenigenkänningsfönster......... 24
Telefon
Bluetooth................................... 83
Bluetooth-anslutning................. 84
Favoriter.................................... 27
Handsfree-mode....................... 86
Kontakter................................... 31
Nödsamtal................................. 86
Ringsignal................................. 86
Senaste samtal......................... 86
Telefonbok.......................... 31, 86

Telefonbok.............................. 31, 86
Telefonsamtal
Avvisar...................................... 86
Initierar...................................... 86
Tar emot.................................... 86
Tid................................................. 40
TMC-stationer............................... 60
TP................................................. 47
Traffic Program............................. 47
Trafikhändelser............................. 72

U

USB.............................................. 53

V

Valet-läge
Låsning...................................... 40
Upplåsning................................ 40
Vanliga frågor............................... 92
Visar favoriter............................... 27
Visningsfunktion........................... 40
Volyminställning............................ 40
Vändplatslista............................... 72

W

Waypointlista................................ 72
Waypointresa................................ 68

Å

Återställ fabriksinställningarna...... 40

Ö

Översikt över kontrollelementen..... 8

100

R300 Color / R400 Color

Inledning .................................... 102
Grundläggande funktion ............ 109
Radio ......................................... 115
CD-spelare ................................. 121
Externa enheter ......................... 124
Telefon ....................................... 128
Alfabetiskt register ..................... 136
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Inledning

Inledning
Allmän information ..................... 102
Stöldskydd ................................. 103
Översikt över kontrollelementen 104
Användning ................................ 107

Allmän information
Infotainmentsystemet ger dig det se‐
naste inom infotainment för bilar.
Använd FM-, AM- eller DAB-radio‐
funktioner för att registrera ett stort
antal stationer på olika favoritsidor.
Du kan ansluta externa datalagrings‐
enheter, t.ex. iPod, USB-enheter eller
annan tillbehörsutrustning till infotain‐
mentsystemet som extra ljudkällor,
antingen via en kabel eller via Blue‐
tooth.
Den digitala ljudprocessorn gör att du
kan välja mellan en rad olika förin‐
ställda equaliser-lägen för bästa möj‐
liga ljud.
Dessutom är infotainmentsystemet
utrustat med ett telefonuttag som gör
att du bekvämt och säkert kan an‐
vända mobiltelefonen i bilen.
Infotainmentsystemet kan även
styras via kontrollpanelen eller
reglagen på ratten.
Observera!
I instruktionsboken beskrivs alla al‐
ternativ och funktioner som finns i de
olika infotainmentsystemen. Vissa

beskrivningar, t.ex. för display- och
menyfunktioner, gäller eventuellt
inte för din bil på grund av modellva‐
riant, landsspecifikationer, speciell
utrustning eller speciella tillbehör.

Viktiga anvisningar beträffande
användning och trafiksäkerhet
9 Varning
Tänk alltid på att köra säkert när
du använder infotainment‐
systemet.
Om du tvekar, stanna bilen innan
du använder infotainment‐
systemet.

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 kar‐
tan. I sådana områden kan info‐
tainmentsystemet avge en varning
som du måste acceptera. Då
måste du vara särskilt

Inledning
uppmärksam på enkelriktade ga‐
tor, vägar och infarter där du inte
får köra in.

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.

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

Översikt över kontrollelementen
Kontrollpanel

Inledning
1

X-knapp .............................. 107
Om den är avstängd: kort
tryckning: strömmen slås
på igen
Om den är påslagen: kort
tryckning: systemljudet
stängs av, lång tryckning:
strömmen stängs av

2

Vrid: ställ in volym
N-knappen

3
4

Tryck: bläddra till
föregående favoritsida
Display
Funktionstangenter
Favoriter: tryck: välja
favoriter, håll in: spara
radiostationer som favoriter 116

5

Interaktionsfält: tryck: välj
motsvarande skärmknapp . . 109
O-knappen
Tryck: bläddra till nästa
favoritsida

6

MENU-knapp

7

Centralreglage för val och
navigation i menyer ............. 109
;-knappen

8

Tryck: visa startskärm ......... 109
BACK-knappen
Meny: en nivå bakåt ............ 109

9

Inmatning: ta bort sista
tecknet eller hela
inmatningen ........................ 109
v-knappen
Radio: kort tryckning: gå till
nästa station – håll in: sök
uppåt ................................... 115

Externa enheter: kort
tryckning: hoppa till nästa
spår – håll in: snabbspola
framåt .................................. 126
10 d-knapp (om utrustad
med CD-spelare)
Tryck: mata ut skiva
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TONE-knapp (om CDspelare saknas)
Tryck: visa ljudinställ‐
ningsmenyn ......................... 121
11 t-knappen
Radio: kort tryckning: gå till
föregående station – håll
in: sök nedåt ...................... 115
Externa enheter: kort
tryckning: hoppa till
föregående spår – håll in:
snabbspola bakåt ................ 126
12 MEDIA-knappen
Aktivera media eller byt
mediakälla ........................... 126
13 RADIO-knappen
Aktivera radio eller byta
frekvensband ...................... 115
14 CD-uttag (om utrustad
med CD-spelare)
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Inledning

Vänster rattreglage

Beskrivning av övriga reglage finns i
instruktionsboken.

Höger rattreglage

P / Q-knappar – välj
menyalternativ
2

9-knapp – bekräfta val
! / #-knapp
Tryck uppåt: öka volymen

3

Tryck nedåt: minska volymen
k / l-knappar
Om radion är aktiv: tryck
för att välja nästa/
föregående favorit ............... 116

1

s-knappen

2

Tryck: ta emot
telefonsamtal ....................... 132
n-knappen
Tryck: avsluta/avböja
samtal ................................. 132
eller aktivera/inaktivera
tystkopplingsfunktionen ...... 132

1

Femvägsreglage ................. 109
Tryckknappar: använda
menyerna på Förarin‐
formationscentralen (se
bilder nedan)
i-knapp – visa meny för
applikationsval, återgå till
nästa, högre menynivå
j-knapp – visa applika‐
tionsspecifik huvudmeny

Om mediakällan är aktiv:
tryck för att välja nästa/
föregående spår .................. 124

Inledning
Förarinformationscentrum

Inmatning kan göras på två sätt:
■ kontrollpanelen på infotainment‐
systemet 3 104
■ ljudreglage på ratten 3 104.

Till-/frånkoppling av
infotainmentsystemet

Tryck kort på knappen X. Efter in‐
koppling aktiveras den senast valda
infotainmentkällan.
Håll in X-ratten för att stänga av sys‐
temet.

I förarinformationscentralen visas in‐
fotainmentrelaterad information och
menyer.
Menyerna på förarinformations‐
centralen styrs via femvägsreglaget
på höger sida av ratten.

Användning
Kontrollelement

Man styr infotainmentsystemet med
hjälp av funktionsknappar, en MENUknapp och de menyer som visas på
displayen.

Frånkopplingsautomatik
Om infotainmentsystemet slås på
med X-knappen när tändningen är
avstängd, slås det automatiskt av
igen efter 1 timme.

Inställning av ljudvolym

Vrid på m-knappen. Den aktuella in‐
ställningen visas på displayen.
Vid inkoppling av infotainment‐
systemet ställs den senast valda ljud‐
volymen in, förutsatt att den är lägre
än den maximala startvolymen
3 111.
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Fartkompenserad volym
När automatisk ljudvolym är aktiverad
3 111, anpassas volymen automat‐
iskt för att kompensera för väg- och
vindbruset när du kör.
Tystkopplingsfunktion
Tryck på ratten m för att stänga av
ljudet på ljudkällorna.
Avbryt tystkopplingen genom att vrida
på m-ratten.

Funktionsområden
Radio
Tryck på knappen RADIO för att
öppna radions huvudmeny eller växla
mellan olika våglängdsområden.
Detaljerad beskrivning av radiofunk‐
tionerna 3 115.
Cd-spelare
Tryck flera gånger på MEDIA-knap‐
pen för att aktivera CD-spelaren.
Detaljerad beskrivning av CD-spelar‐
funktionerna 3 121.
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Inledning

Externa enheter
Tryck flera gåger på MEDIA-knappen
för att aktivera uppspelningsläge för
en ansluten extern enhet (t.ex. USBenhet, iPod eller smart telefon).
En detaljerad beskrivning av anslut‐
ning och användning av externa en‐
heter 3 124.
Telefon
Tryck på ; för att visa startskärmen.
Välj TEL-skärmknappen för att eta‐
blera en Bluetooth-anslutning mellan
infotainmentsystemet och en mobil‐
telefon.
Om det går att starta en anslutning
visas huvudmenyn i telefonläget.
Hitta en detaljerad beskrivning av mo‐
biltelefonanvändningen via infotain‐
mentsystemet 3 132.
Om ingen anslutning kan etableras
visas motsvarande meddelande.
Hitta en detaljerad beskrivning av att
förbereda och etablera en Bluetoothanslutning mellan infotainment‐
systemet och en mobiltelefon 3 129.

Grundläggande funktion

Grundläggande
funktion
Grundfunktioner ......................... 109
Ljudinställningar ......................... 110
Volyminställning ......................... 111
Systeminställningar .................... 112

Grundfunktioner
Instrumentpanel
MENU-reglage
MENU-ratten är ett av de centrala
kontrollelementen för menyalternati‐
ven.
Vrid till:
■ För att välja en skärmknapp eller ett
menyalternativ.

109

Observera!
Det valda objektet markeras.
Tryck på:
■ För att aktivera en vald skärmknapp
eller ett menyalternativ.
■ För att bekräfta ett ändrat inställ‐
ningsvärde.
■ För att växla till ett annat inställ‐
ningsalternativ.
■ För att visa den applikationsspeci‐
fika undermenyn.
Observera!
I de följande kapitlen beskrivs förfa‐
randet för att välja och aktivera en
skärmknapp eller ett menyalternativ
som "...välj...skärmknappen..." eller
"...välj...menyalternativet...".
Hem-knappen
Tryck på knappen ; på instrument‐
panelen för att öppna startskärmen.

■ För att bläddra genom en lista med
menyalternativ.
■ För att ändra ett inställningsvärde.

BACK-knappen
I menyerna kan du använda knappen
BACK för att återgå till närmaste över‐
ordnade menynivå.
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Funktionstangenter
Tryck på en av funktionstangenterna
för att aktivera favoriten eller funk‐
tionsskärmknappen som visas rakt
över respektive funktionstangent.

Tryck på 9-knappen för att bekräfta
valet.
Respektive applikation aktiveras.

Observera!
I de följande kapitlen beskrivs förfa‐
randet för att välja och aktivera en
skärmknapp eller ett menyalternativ
som "...välj...skärmknappen..." eller
"...välj...menyalternativet...".

Fjärrkontroll på ratten

En översikt över alla relevanta ratt‐
reglage på instrumentpanelen hittar
du i "Översikt över kontrollelementen"
3 104.
Femvägsreglage
Femvägsreglaget används för att na‐
vigera i menyerna i förarinformations‐
centralen.

Femvägsreglaget består av fyra rikt‐
ningsknappar och en bekräftelsek‐
napp (9).
Knappen i (tillbaka)
I undermenyerna i förarinformations‐
centralen fungerar i-knappen som
bakåtknapp.
Du trycker på knappen i för att återgå
till menyn ovanför.
Välja en applikation
Tryck på i-knappen för att visa
menyn för applikationsval.
Tryck flera gånger på P eller Q för
att bläddra till ett menyalternativ.

Välja en applikationsspecifik funktion
Tryck på j-knappen för att visa hu‐
vudmenyn för den applikation som är
aktiv.
Tryck flera gånger på P eller Q för
att välja ett menyalternativ.
Tryck på 9-knappen för att bekräfta
valet.
En undermeny med ytterligare alter‐
nativ visas eller så aktiveras den
valda funktionen.
Observera!
Om du ombeds bekräfta en funktion
eller ett meddelande i Förarinforma‐
tionscentralen genom att trycka på
SEL (select), tryck på 9-knappen.

Ljudinställningar
I ljudinställningsmenyn går det att
ställa in tonegenskaperna. Om de
justeras i en meny, ställs de in globalt
i alla källägen. Menyn kan öppnas via
varje individuell ljudhuvudmeny.

Grundläggande funktion
Tryck på MENU-ratten, bläddra i lis‐
tan och välj Toninställningar.

Ställa in fördelning av ljudvolym
mellan fram och bak

Bläddra i listan och tryck på MENUratten för att aktivera Tona.
Vrid ratten MENU för att justera in‐
ställningen.
Tryck på MENU-ratten för att bekräfta
inställningen.

Ställa in fördelning av ljudvolym
mellan höger och vänster

Inställning av bas,
mellanregister och diskant

Bläddra i listan och tryck på MENUratten för att aktivera Bas, Mitten eller
Disk.
Vrid ratten MENU för att justera in‐
ställningen.
Tryck på MENU-ratten för att bekräfta
inställningen.

Bläddra i listan och tryck på MENUratten för att aktivera Bal.
Vrid ratten MENU för att justera in‐
ställningen.
Tryck på MENU-ratten för att bekräfta
inställningen.

Välja en klangstil

Bläddra i listan och tryck på MENUratten för att aktivera EQ (equaliser).
Alternativen erbjuder optimerade in‐
ställningar för bas, mellanregister och
diskant för aktuell musikstil.
Vrid på ratten MENU för att bläddra
mellan de olika alternativen.
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Tryck på MENU-ratten för att bekräfta
det valda alternativet.
Observera!
Om EQ är inställd på Anpassad kan
Bas, Mitten och Disk ställas in
manuellt.

Volyminställning
Maximal startvolym

Tryck på knappen ; och välj sedan
ikonen INST.
Bläddra genom listan och välj Radio
och sedan Maximal startvolym.
Vrid ratten MENU för att justera voly‐
men.

Automatisk ljudvolymjustering

Volymen kan justeras automatiskt
efter fordonets hastighet.
Tryck på knappen ; och välj sedan
ikonen INST. Bläddra genom listan
och välj Radio och sedan Autom
volyminst.
Öppna inställningen från en ljudhu‐
vudmeny, tryck på MENU-ratten,
bläddra i listan och välj Autom
volyminst.
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Justera graden av volymanpassning
genom att ställa in Autom volyminst
på ett av de tillgängliga alternativen.
Av: ingen höjning av volymen då bil‐
ens hastighet ökar.
Högt: maximal höjning av volymen då
bilens hastighet ökar.

Systeminställningar
Olika inställningar och ändringar för
infotainmentsystemet kan utföras
från applikationen INST.

Tid

Tryck på knappen ; och välj sedan
ikonen INST.
Välj menypunkten Tid.
Ställa in tiden
Välj menyalternativet Tidsinställning
för att öppna respektive undermeny.
Tryck på Skärmknappen AUTOINST
längst ned på skärmen. Aktivera an‐
tingen På - RDS eller Av - manuell.
Om du väljer Av - manuell justeras
timmar och minuter.
Tryck flera gånger på skärmknappen
12-24 T längst ner på skärmen för att
välja tidsläge.
Om du väljer 12-timmarsläge visas en
tredje kolumn för AM- och PM-val.
Välj önskat alternativ.
Klockvisning
Välj menyalternativet Klockvisning för
att öppna respektive undermeny.
Du kan stänga av den digitala klock‐
visningen i menyerna via menyalter‐
nativet Av.

Språk

Tryck på knappen ; och välj sedan
ikonen INST.
Välj menypunkten Språk.
Bläddra genom listan och välj önskat
språk.

Valet-läge

Om du har aktiverat valet-läge låses
alla displayer och inga ändringar kan
göras i systemet.
Observera!
Fordonsrelaterade meddelanden
fortsätter att vara aktiverade.
Låsa systemet
Tryck på knappen ; och välj sedan
ikonen INST.
Bläddra genom listan och välj Funk‐
tionsbegränsat läge-menyposten. En
knappsats visas.

Grundläggande funktion
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Slå på displayen igen genom att
trycka på en knapp på instrument‐
panelen.

Återställ fabriksinställningarna

Tryck på knappen ; och välj sedan
ikonen INST.
Bläddra genom listan och välj Återgå
till fabriksinställningar-menyposten.

Ange en fyrsiffrig kod och tryck på
skärmknappen OK. Knappsatsen
visas igen.
Bekräfta den första inmatningen
genom att mata in den fyrsiffriga ko‐
den igen och trycka på LÅS-knappen.
Systemet låses.
Låsa upp systemet
Slå på infotainmentsystemet. En
knappsats visas.

Ange respektive fyrsiffrig kod och
tryck på skärmknappen LÅS UPP.
Systemet låses upp.
Glömd PIN-kod
Kontakta din Opel-servicepartner för
att återställa PIN-koden till standar‐
dinställningen.

Display

Tryck på knappen ; och välj sedan
ikonen INST.
Bläddra genom listan och välj
Display-menyposten.
Välj menyalternativet Inaktivera
display för att stänga av skärmen.

Återställ fordonsinställningarna
Tryck på Återställ fordonsinställ‐
ningar för att återställa alla personliga
inställningar. Ett varningsmedde‐
lande visas.
Välj skärmknappen Återst. Inställ‐
ningarna återställs.
Radera alla privata uppgifter
Välj Rensa alla privata data för att ra‐
dera t.ex. hopparade Bluetooth-en‐
heter, sparade telefonböcker eller fa‐
voriter.
Ett varningsmeddelande visas.
Välj skärmknappen RAD. Data rade‐
ras.
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Återställ radioinställningarna
Tryck på Återställ radioinställningar
för att återställa infotainmentinställ‐
ningar, t.ex. ljudinställningar.
Ett varningsmeddelande visas.
Välj skärmknappen Återst. Inställ‐
ningarna återställs.

Programvaruinformation

Tryck på knappen ; och välj ikonen
INST.
Bläddra genom listan och välj Pro‐
graminformation-menyposten.
Den här menyn innehåller specifik in‐
formation om programvaran.

Radio

Radio

Användning

Stationssökning

Radiofunktionen är en del av LJUDapplikationen.

Automatisk stationssökning

Användning ................................ 115
Stationssökning ......................... 115
Favoritlistor ................................ 116
Radio Data System (RDS) ......... 118
Digital Audio Broadcasting ........ 119
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Tryck på knappen t eller v för att
spela upp föregående eller nästa sta‐
tion.

Manuell stationssökning

Håll skärmknappen t eller v in‐
tryckt. Släpp respektive knapp när
den nödvändiga frekvensen nästan
har nåtts.

Manuell inställning
Aktivera radiofunktionen

Tryck på RADIO.

Välja våglängdsområde

Tryck flera gånger på RADIO-knap‐
pen på instrumentpanelen för att
växla mellan de olika frekvensban‐
den.

FM- och DAB-frekvensband
Tryck på MENU-ratten för att öppna
frekvensbandsmenyn och tryck
sedan på listposten Manuell
inställning.
Beroende på valt frekvensband visas
en lista med alla FM- eller DAB-frek‐
venser.
Välj önskad frekvens.
Våglängdsområde AM
Vrid ratten MENU och ställ in den op‐
timala mottagningsfrekvensen.
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Stationslistor
FM- eller DAB-frekvensband
Vrid ratten MENU för att visa en lista
över alla stationer som kan tas emot
för tillfället.
Bläddra genom listan och välj önskad
station.
Våglängdsområde AM
Tryck på MENU-ratten för att öppna
frekvensbandsmenyn och tryck
sedan på listposten Kategori station.
Välj Alla starka stationer för att visa en
lista över alla stationer som kan tas
emot för tillfället.
Bläddra genom listan och välj önskad
station.

Kategorilistor

Många RDS- 3 118 och DAB
3 119-stationer sänder en PTY-kod,
vilken specificerar typen av program
som sänds ut (t.ex. nyheter). En del
stationer byter även PTY-kod, be‐
roende på vilket innehåll programmet
som sänds har.

Infotainmentsystemet lagrar de här
stationerna, sorterade efter program‐
typ, i motsvarande kategorilista.
Observera!
Listposten Kategorier är endast till‐
gänglig för FM- och DAB-banden.
Tryck på MENU-ratten för att visa re‐
spektive frekvensmeny och tryck på
listposten Kategorier.
En lista över de programtypkategorier
som finns tillgängliga visas.
Välj önskad kategori. En lista över de
stationer som sänder vald program‐
typ visas.
Välj önskad station.

Uppdatera stationslistorna
FM- och DAB-frekvensband
Tryck på MENU-ratten för att öppna
frekvensbandsmenyn och tryck
sedan på menyalternativet
Uppdatera stationslista.
Respektive stationslista uppdateras

Observera!
Om en lista över radiostationer på ett
visst våglängdsband uppdateras så
uppdateras också listan över olika
kategorier (om det finns någon) i en‐
lighet med denna.
Våglängdsområde AM
Tryck på MENU-ratten för att öppna
frekvensbandsmenyn och tryck
sedan på menyalternativet Kategori
station.
Välj Uppdatera stationslista.
Stationslistan uppdateras

Favoritlistor
Stationer i alla våglängdsområden
kan sparas manuellt i favoritlistorna.

Radio
Spara en station

Ställ in den station som ska sparas.
Håll in respektive favoritknapp på
skärmen tills ett pipljud avges och sta‐
tionsnamnet visas på respektive
skärmknapp.
Stationen lagras som favorit.
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Redigera favoriter

Tryck på knappen ; och välj sedan
ikonen INST. Välj menyalternativet
Radio och därefter Hantera favoriter.
Alla favoriter visas på skärmen.

Välja en station i listan

25 enskilda favoritplatser finns och
visas som fem favoriter per favorit‐
sida.
I huvudmenyerna för frekvensband
visas en favoritsida längst ner på
skärmen som standard.
Visa favoritlistan i alla andra menyer
genom att trycka på en av funktions‐
knapparna.
Om en favoritplats är upptagen, visar
favoritskärmknappen etikettexten för
respektive favorit. Om en favoritplats
är tom, anges positionsnumret för fa‐
voritplatsen (1 till 25).

Vid behov, tryck på N eller O för att
bläddra till respektive favoritsida.
Välj önskad favoritskärmknapp. Re‐
spektive radiostation spelas.
Observera!
Aktiva favoriter markeras.
Använd det högra rattreglaget
Tryck flera gånger på skärmknappen
k eller l för att välja önskad station.
Du kan även använda ett femvägs‐
reglage: Tryck på i-knappen för att
visa kustermenyn för applikationsval.
Välj listposten LJUD och därefter
Favorites. Välj önskad favorit.

Radera favoriter
Välj den favorit du vill radera.
Välj skärmknappen RAD. Favoriten
och alla förknippade data raderas.
Flytta favoriter
Välj den favorit som du vill flytta och
tryck sedan på FLTT-skärmknappen.
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Välj den favoritplats som du vill att re‐
spektive favorit ska flyttas till och tryck
på skärmknappen SLPP.
Favoriten flyttas till den nya platsen.

Ange antalet favoriter som visas

Tryck på knappen ; och välj sedan
ikonen INST. Välj menyalternativet
Radio och därefter Antal favoriter
som visas.
Välj önskat alternativ.

Observera!
Om antalet sparade favoriter över‐
skrider antalet aktiverade favoriter i
inställningsmenyn raderas inte de
extra favoriterna utan de döljs bara.
De kan återaktiveras genom att öka
antalet visade favoriter.

Radio Data System (RDS)
RDS är en tjänst som FM-stationerna
erbjuder, som gör att du enklare kan
hitta stationen du söker och få en felfri
mottagning.

Fördelarna med RDS

■ På displayen visas stationens
namn i stället för dess frekvens.
■ Vid stationssökning ställer infotain‐
mentsystemet endast in RDS-sta‐
tioner.
■ 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 infotainmentsystemet
text som till exempel kan innehålla
information om det aktuella pro‐
grammet.

FM-meny

Konfigurera RDS-inställningsalterna‐
tiven genom att aktivera radiofunktio‐
nen och välja FM-frekvensbandet.
Tryck på MENU-knappen för att visa
FM-menyn.

RDS
Ställ in RDS på På eller Av.
Trafikradio (TP)
Stationer med radiotjänst för trafikin‐
formation är RDS-stationer som
sänder trafiknyheter. Om trafiktjäns‐
ten kopplas till, avbryts den aktiva
funktionen under informationsmed‐
delandet.
Om trafikinformation är aktiverad
visas [TP] på den öre raden i alla hu‐
vudmenyer. Om den aktuella sta‐
tionen eller media som spelas inte är
en station som stödjer radiotjänsten
för trafikinformation visas [ ] och en

Radio
sökning påbörjas automatiskt efter en
station som stödjer tjänsten. Så snart
som en station med trafikinformation
hittas, markeras [TP]. Om ingen sta‐
tion med trafikmeddelanden hittas är
[ ] kvar på skärmen.
Om ett trafikmeddelande sänds på re‐
spektive station med trafikmeddel‐
anden visas ett meddelande.
Du kan avbryta meddelandet och
återgå till den senast aktiverade funk‐
tionen genom att avvisa meddel‐
andet.
Region
Ibland sänder RDS-stationer olika re‐
gionala program på olika frekvenser.
Ställ in Region till På eller Av.
Om regionfunktionen är påslagen
väljs alternaive frekvenser med
samma regionala program vid behov.
Om regionalprogram är frånkopplat
väljs alternativa frekvenser för sta‐
tionerna utan att hänsyn tas till
regionalprogram.

Digital Audio Broadcasting
Digital Audio Broadcasting (DAB) är
ett nytt och universellt sändningssys‐
tem.

Fördelar med DAB

■ DAB-stationer visas med program‐
namnet istället för sändningsfrek‐
vensen.
■ Med DAB kan ett flertal radiopro‐
gram (tjänster) sändas på en och
samma frekvens (grupp).
■ Förutom digital ljudkvalitet av hög
klass kan DAB även sända pro‐
gramrelaterad information och
många andra typer av information
inklusive rese- och trafikinforma‐
tion.
■ Så länge som en DAB-mottagare
kan ta emot signalen som skickas
ut av en radiostation (även om sig‐
nalen är mycket svag) kan ljud åter‐
ges.
■ Fading (försvagat ljud som är typisk
för AM- och FM-banden, förekom‐
mer inte). DAB-signalen återges
med konstant ljudvolym.
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Om DAB-signalen är för svag för att
kunna läsas av mottagaren avbryts
mottagningen helt. Detta kan und‐
vikas genom att aktivera DAB-tDAB-länk och/eller DAB till FMlänkning i DAB-tillvalsmenyn (se
nedan).
■ Med DAB slipper man störningar
som orsakas av stationer som lig‐
ger på närliggande frekvenser (ett
annat fenomen som är vanligt för
AM- och FM-bandet).
■ Om DAB-signalen studsar mot
naturliga hinder eller byggnader
ökas mottagningskvaliteten för
DAB, till skillnad från AM- och FMbandet där mottagningen försäm‐
ras betydligt i sådana fall.
■ När DAB-mottagning är aktiverad
fortsätter FM-mottagaren i infotain‐
mentsystemet aktiv i bakgrunden
och fortsätter att söka efter FM-sta‐
tionerna med bäst mottagning. Om
TP 3 118 är aktiverat sänds trafik‐
meddelanden från den FM-station
som tas emot bäst för tillfället.
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Avaktivera TP om DAB-mottag‐
ningen inte ska avbrytas av FMtrafikmeddelanden.

DAB-meny

Konfigurera DAB-inställningsalterna‐
tiven genom att aktivera radiofunktio‐
nen och välja DAB-frekvensbandet.
Tryck på MENU-knappen för att visa
DAB-menyn.

DAB-tjänst som tas emot för tillfället,
när ett meddelande om dessa kate‐
gorier sänds.
Välj DAB-meddelanden -- för att visa
listan med DAB-kategorier.
Välj önskade kategorier. De valda ka‐
tegorierna märks med 9.
Observera!
DAB-meddelanden kan bara tas
emot om DAB:s våglängdsområde
är aktiverat.
DAB till DAB-länkning
Om den här funktion en är aktiverad,
kopplar enheten över till samma
tjänst (program) på en annan DABgrupp (frekvens, om tillgänglig) om
DAB-signalen är för svag för att
kunna tas emot av mottagaren.
Ställ in DAB-t-DAB-länk till På eller
Av.

DAB-meddelanden
Utöver musikprogram sänder många
DAB-stationer olika typer av
meddelanden. Om du aktiverar några
eller alla kategorierna, avbryts den

DAB till FM-länkning
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.
Ställ in DAB till FM-länkning på På
eller Av.
L-band
Om L-band är aktiverat, tar infotain‐
mentsystemet emot ett extra frek‐
vensområde (1452–1492 Mhz).
Ställ in L-band på På eller Av.
Intellitext
Intellitext-funktionen gör det möjligt
att ta emot ytterligare information som
meddelanden, ekonominyheter,
sport, nyheter mm.
Välj en av kategorierna och välj en
särskild post i listan för att visa detal‐
jerad information.

CD-spelare

CD-spelare
Allmän information ..................... 121
Användning ................................ 122

Allmän information
På infotainmentsystemets CD-spe‐
lare kan du spela upp ljud-CD-skivor
och MP3/WMA-CD-skivor.

Se upp

■

Under inga villkor får du sätta i
DVD-skivor, singel-CD med 8 cm
diameter eller formade CD-skivor i
ljudsystemet.
Du får inte sätta dekaler på CDskivor. Då kan skivorna fasta i CDenheten och förstöra den. Då
krävs ett kostsamt byte av en‐
heten.

■

Upplysningar om
ljud-CD-skivor och
MP3/WMA-CD-skivor

■ Följande CD-format kan användas:
CD, CD-R och CD-RW.
■ Följande filformat kan användas:
ISO 9660 nivå 1, nivå 2, (Romeo,
Joliet).

■

■
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MP3- och WMA-filer som är skrivna
i något annat format än de som lis‐
tas ovan riskerar att spelas upp fel‐
aktigt och deras filnamn och mapp‐
namn visas eventuellt inte korrekt.
Audio-CD-skivor vars kopierings‐
skydd inte överensstämmer med
standarden för audio-CD-skivor
riskerar att spelas upp på ett fel‐
aktigt sätt eller att inte fungera över‐
huvudtaget.
Skivor som har bränts hemma
(CD-R- och CD-RW-skivor) är
känsligare för felaktig behandling
än vanliga CD-skivor. Se därför till
att hantera CD-R- och CD-RWskivor på ett korrekt sätt.
Skivor som har bränts hemma
(CD-R- och CD-RW-skivor) riskerar
att spelas upp på ett felaktigt sätt
eller att inte fungera överhuvud‐
taget.
För Mixed-Mode CD-skivor (inne‐
håller en kombination av audio och
data, t.ex. MP3) är det bara ljud‐
spåren som registreras och spelas
upp.
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■ Undvik att vidröra CD-skivans spel‐
yta vid byte av skiva.
■ Lägg tillbaka CD-skivorna i fodralen
direkt efter att du har tagit ut dem
från spelaren, för att skydda dem
från skador och smuts.
■ Smuts och vätskor på CD-skivor
kan smutsa ned linsen inuti CDspelaren och leda till att fel uppstår.
■ Skydda CD-skivorna mot hög
värme och direkt solljus.
■ Följande restriktioner gäller för data
lagrade på en MP3/WMACD-skiva:
Största antal filer/låtar: 800.
Mappar i hierarkin: 8.
WMA-filer med Digital Rights
Management (DRM) från internet‐
butiker kan inte spelas upp.
WMA-filer kan endast spelas upp
säkert om de har skapats med Win‐
dows Media Player version 9 eller
senare.
Spelbara spellistformat: .m3u
och .pls.

Inmatningarna i spellistorna måste
vara utformade som relativa vägar.
■ Detta kapitel tar endast upp upp‐
spelning av MP3-filer eftersom
MP3- och WMA-filer spelas upp på
samma sätt. När en CD-skiva med
WMA-filer laddas, visas
MP3-relaterade menyer.

Användning
Starta CD-uppspelning

Tryck in en ljud- eller MP3-CD med
etikettsidan uppåt i cd-facket tills den
dras in.
Tryck flera gånger på MEDIA-knap‐
pen för att aktivera CD-funktionen.

Ta ut en CD-skiva

Tryck på R. CD-skivan matas ut.
Om CD-skivan inte avlägsnas när den
har matats ut, kommer den att dras in
igen efter några sekunder.

Funktionsknappar
Pausa CD-uppspelning
Välj funktionsknappen / för att pausa
uppspelningen.
Välj funktionsknappen 6 för att åter‐
uppta uppspelningen.

CD-spelare
Gå till föregående eller nästa spår
Tryck på knappen d eller c för att
spela upp föregående eller nästa
spår.
Du kan även vrida på MENU-ratten
för att gå till föregående eller nästa
spår.
Snabbspolning framåt eller bakåt
Knacka på d eller c och håll in för att
snabbspola framåt eller bakåt.
Uppspelningsordning
Tryck på skärmknappen 9 för att
spela låtarna på cd:n i slumpvis ord‐
ning.
Observera!
Om blandningsfunktionen är aktive‐
rad markeras 9 med rött.
Du avaktiverar blandningsfunktionen
genom att välja skärmknappen 9
igen.

Spårlista

Tryck på MENU-ratten för att visa cdmenyn och tryck sedan på listposten
Bläddra bland CD-media.
Spårlistan visas.

Observera!
Det spår som spelas för tillfället mar‐
keras.
Bläddra genom listan och välj önskad
post i listan.
Observera!
Hitta en detaljerad beskrivning av
hur du bläddrar igenom MP3-skivor
3 126.
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Ett AUX-, USB- och SD-kortuttag för
anslutning av externa enheter sitter
under armstödet i mittkonsolen. Hitta
en detaljerad beskrivning om att lyfta
armstödet i instruktionsboken.
Observera!
Anslutningarna måste alltid vara
rena och torra.

AUX-ingång

Det går att ansluta t.ex. en iPod, en
smart telefon eller annan tillbehörsut‐
rustning till AUX-ingången.

När tillbehörsenheten är ansluten till
AUX-ingången överförs dess ljudsig‐
nal via infotainmentsystemets högta‐
lare.
Volym- och ljudinställningarna kan
justeras via infotainmentsystemet.
Alla andra kontrollfunktioner måste
styras via tillbehörsutrustningen.
Ansluta/koppla från en enhet
Om du vill ansluta tillbehörsenheten
till infotainmentsystemets AUXingång, använd följande kabel:
3-polig för ljudkälla.
Koppla från AUX-enheten, välj en an‐
nan funktion och ta därefter bort AUXenheten.
AUX-ljudfunktion
Infotainmentsystemet kan spela mu‐
sikfiler på tillbehörsutrustning, t.ex.
iPod eller smarta telefoner.

USB-port

Du kan ansluta en MP3-spelare,
USB-enhet, iPod eller en smart tele‐
fon till USB-porten.

Externa enheter
När en enhet är ansluten till USB-por‐
ten kan enheterna som nämns ovan
styras via infotainmentsystemets reg‐
lage och menyer.
Observera!
Alla MP3-spelare, USB-enheter,
iPod-modeller och smarttelefoner
hanteras inte av infotainment‐
systemet.
Ansluta/koppla från en enhet
Anslut USB-enheten eller iPod-en‐
heten till USB-uttaget. Använd rätt
anslutningskabel för iPod. Musikfunk‐
tionen startar automatiskt.
Observera!
Om en icke-läsbar USB-enhet eller
iPod ansluts, kommer motsvarande
felmeddelande att visas och infotain‐
mentsystemet växlar automatiskt till
föregående funktion.
Koppla från USB-enheten eller iPodenheten genom att välja en annan
funktion och sedan ta bort
USB-enheten.

Se upp
Koppla inte från enheten under
uppspelning. Detta kan skada en‐
heten eller infotainmentsystemet.
USB-ljudfunktion
Infotainmentsystemet kan spela mu‐
sikfiler på USB-lagringsenheter eller
iPod/iPhone-produkter.

SD-kort

Ett SD-kort kan sättas in i SD-kortut‐
taget.
När SD-kortet sitter i kan det styras
via reglagen och menyerna i infotain‐
mentsystemet.
Observera!
Vissa SD-korttyper stöds inte av
infotainmentsystemet.
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Sätta i/ta bort ett SD-kort

Se upp
Försök aldrig använda ett SD-kort
som är sprucket, missformat eller
reparerat med tejp. Det kan skada
utrustningen.
Sätt i SD-kortet i SD-kortuttaget enligt
nedan. Musikfunktionen startar auto‐
matiskt.
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Observera!
Om ett icke-läsbart SD-kort ansluts,
kommer motsvarande felmedde‐
lande att visas och infotainment‐
systemet växlar automatiskt till före‐
gående funktion.
Ta bort SD-kortet genom att först
aktivera en annan funktion. Tryck
sedan försiktigt i SD-kortet djupare i
uttaget. SD-kortet trycks ut ur uttaget
och kan tas bort.

Se upp
Koppla inte från enheten under
uppspelning. Detta kan skada en‐
heten eller infotainmentsystemet.
SD-ljudfunktion
Infotainmentsystemet kan spela mu‐
sikfiler som lagrats på SD-kortet.

Bluetooth

Ljudkällor med Bluetooth-funktion
(t.ex. musikmobiler, MP3-spelare
med Bluetooth etc.), med funktion för
Bluetooth-musikprofilerna A2DP och
AVRCP, kan anslutas trådlöst till info‐
tainmentsystemet.

Ansluta en enhet
Hitta en detaljerad beskrivning av
Bluetooth-anslutningen 3 129.
Bluetooth-ljudfunktion
Infotainmentsystemet kan spela mu‐
sikfiler på Bluetooth-enheter som
iPod eller smarta telefoner.

Filformat

Endast enheter som formaterats i fil‐
systemen FAT32, NTFS och HFS+
stöds.
Observera!
Vissa filer kanske inte spelas som de
ska. Detta kan bero på ett annat in‐
spelningsformat eller på filens skick.
Filer från webbutiker som har för‐
setts med digitalt upphovsrättsskydd
(DRM) kan inte spelas.
Infotainmentsystemet kan spela föl‐
jande ljudfiler på externa enheter.
Ljudfiler
Spelbara ljudfilformat
är .mp3, .wma, .aac, .m4a och .aif.

När en fil med ID3-tagginformation
spelas, kan infotainmentsystemet
visa information om t.ex. spårets titel
och artist.

Spela ljud
Starta uppspelning

Ansluta enheten 3 124.
Tryck flera gånger på MEDIA-knap‐
pen för att aktivera den önskade me‐
diakällan.
Exempel: USB-huvudmeny.

Externa enheter
Funktionsknappar
Observera!
Under AUX-uppspelning är inte
funktionsknapparna tillgängliga.
Göra an paus i uppspelningen
Välj funktionsknappen / för att pausa
uppspelningen.
Välj funktionsknappen 6 för att åter‐
uppta uppspelningen.
Gå till föregående eller nästa fil
Tryck på knappen d eller c för att
spela upp föregående eller nästa
spår.
Du kan även vrida på MENU-ratten
för att gå till föregående eller nästa
spår.
Snabbspolning framåt eller bakåt
Knacka på d eller c och håll in för att
snabbspola framåt eller bakåt.
Uppspelningsordning
Tryck på skärmknappen 9 för att
spela låtarna i slumpvis ordning.

Observera!
Vid USB-, SD- eller iPod-uppspel‐
ning är blandningsfunktionen be‐
roende av det filterläge som valts för
sånguppspelning, t.ex. album, artist,
genre.
Du avaktiverar blandningsfunktionen
genom att välja skärmknappen 9
igen.
Observera!
Om blandningsfunktionen är aktive‐
rad markeras 9 med rött.

Bläddringsfunktion
Observera!
Bläddringsfunktionen är inte till‐
gänglig för AUX- och Bluetooth-me‐
diakällor.
Mappar
(endast tillgängligt om det finns en
mappstruktur på enheten)
Tryck på ratten MENU och välj sedan
listposten Mappvisning. Mappstruktu‐
ren på respektive enhet visas.
Vid behov navigera du genom mapp‐
strukturen och välj önskat spår.
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Mediakategorier
Tryck på ratten MENU och välj sedan
listposten Browse. En lista med olika
bläddringskategorier, t.ex. Spellistor,
Artister eller Album visas.
Bläddra genom listan och välj önskad
post i listan.
Vid behov navigerar du genom un‐
derkategorierna och väljer önskat
spår.
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Allmän information
Telefonportalen gör att du kan föra
mobiltelefonsamtal med hjälp av en
mikrofon i bilen och med bilens hög‐
talare. Portalen tillåter dessutom att
du kan använda de viktigaste funktio‐
nerna i mobiltelefonen med hjälp av
fordonets infotainmentsystem. För att
telefonportalen 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. Mer infor‐
mation om detta hittar du bruksanvis‐
ningen till mobiltelefonen. Du kan
även begära information av din mo‐
bilnätsleverantör.

Viktiga anvisningar för
användning och trafiksäkerhet
9 Varning
Mobiltelefoner påverkar din miljö.
Därför finns det föreskrifter och an‐
visningar för säkerheten. Du bör
känna till reglerna innan du använ‐
der telefonfunktionen.

9 Varning
Att använda handsfreefunktionen
medan du kör kan vara farligt då
det avleder din koncentration
medan du ringer. Stanna bilen in‐
nan du använder handsfreefunk‐
tionen. Följ reglerna i det land där
du för tillfället 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

Telefon
mobiltelefonen ger upphov till stör‐
ningar eller om farliga situationer
kan uppstå.

Bluetooth

Telefonportalen är certifierad av Blue‐
tooth 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, iPod/iPhone-modeller eller
andra enheter.
För att en Bluetooth-anslutning ska
kunna etableras till infotainment‐
systemet måste Bluetooth-funktionen
på Bluetooth-enheten vara aktiverad.
Mer information finns i Bluetooth-en‐
hetens instruktionsbok.
Du använder Bluetooth-inställnings‐
menyn för att para (utbyte av ID mel‐
lan Bluetooth-enheten och infotain‐

mentsystemet) och ansluta Blue‐
tooth-enheter till infotainment‐
systemet.

Bluetooth-inställningsmeny

Tryck på knappen ; och välj sedan
ikonen INST.
Välj Bluetooth för att visa respektive
undermeny.

Para en enhet
Viktig information
■ Upp till fem enheter kan paras med
systemet.
■ Bara en parad enhet i taget kan
vara ansluten till infotainment‐
systemet.
■ Parning behöver normalt bara
göras en gång, så länge enheten
inte tas bort från listan över parade
enheter. Om enheten har anslutits
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tidigare etablerar infotainment‐
systemet anslutningen automat‐
iskt.
■ Användning av Bluetooth belastar
enhetens batteri kraftigt. Därför bör
enheten anslutas till ett eluttag för
laddning.
Parning via inställningsapplikationen
1. Tryck på knappen ; och välj
sedan ikonen INST.
Välj Bluetooth för att visa respek‐
tive undermeny.
2. Välj Kommunicera med enhet
eller Hantera enheter för att visa
enhetslistan och tryck på PAIR på
skärmen.
3. Ett meddelande visas i infotain‐
mentsystemet som anger namn
och PIN-kod för infotainment‐
systemet.
4. Starta Bluetooth-sökning på den
Bluetooth-enhet som ska paras
ihop med systemet.
5. Bekräfta hopparningen:
◆ Om det finns stöd för SSP (se‐
cure simple pairing):

130

Telefon

Jämför PIN-koden (om den ef‐
terfrågas) och bekräfta medde‐
landena i Infotainmentsystemet
och Bluetooth-enheten.
◆ Om det inte finns stöd för SSP
(secure simple pairing):
Ange infotainment-PIN-koden
på Bluetooth-enheten och be‐
kräfta din inmatning.
6. Infotainmentsystemet och en‐
heten paras ihop.
7. Om telefonbok och samtalslistor
är tillgängliga på Bluetooth-en‐
heten laddas de ner till infotain‐
mentsystemet. Bekräfta vid behov
respektive meddelande på din
smarta telefon.
Observera!
För att infotainmentsystemet ska
kunna läsa kontakterna måste de
sparas i mobiltelefonens minne.
Om den här funktionen inte stöds
av Bluetooth-enheten visas mot‐
svarande meddelande i infotain‐
mentsystemet.
8. Om enheten har parats, visas en‐
hetslistan igen.

Observera!
Om Bluetooth-anslutningen miss‐
lyckas, visas ett felmeddelande på
skärmen i infotainmentsystemet.
Parning via telefonapplikationen
1. Tryck på knappen ; och välj
sedan ikonen TEL. Huvudmenyn
för telefon visas.
2. Välj listposten Bluetooth-enheter
för att visa enhetslistan.
3. Välj skärmknappen PAIR.
4. Fortsätt från steg 3 i "Parning via
inställningsapplikationen" (se
ovan).
5. Om enheten har parats, visas te‐
lefonmenyn.
Observera!
Om Bluetooth-anslutningen miss‐
lyckas, visas ett felmeddelande på
skärmen i infotainmentsystemet.

Parning via ljudapplikationen
Observera!
Huvudmenyn för Bluetooth-ljud är
endast tillgänglig om en Bluetoothmusikenhet redan är hopparad för
infotainmentsystemet.
1. Tryck flera gånger på MEDIAknappen för att visa huvudmenyn
för Bluetooth-musik och tryck på
MENU-ratten.
2. Välj listposten Bluetooth-enheter
för att visa enhetslistan.
3. Para ihop en ny enhet genom att
välja skärmknappen PAIR.
4. Fortsätt från steg 3 i "Parning via
inställningsapplikationen" (se
ovan).
5. Om enheten har parats, visas en‐
hetslistan igen.
Observera!
Om Bluetooth-anslutningen miss‐
lyckas, visas ett felmeddelande på
skärmen i infotainmentsystemet.

Telefon
Ansluta en parad enhet
1. Tryck på knappen ; och välj
sedan ikonen INST.
Välj Bluetooth för att visa respek‐
tive undermeny.
2. Välj Hantera enheter för att visa
enhetslistan.
3. Välj den Bluetooth-enhet som du
vill ansluta och tryck sedan på
ANSL-skärmknappen. Ett medde‐
lande visas.
4. Bekräfta meddelandet. Enheten
är ansluten och visas i Anslutenfältet på enhetslistan.

Koppla från en enhet
1. Tryck på knappen ; och välj
sedan ikonen INST.
Välj Bluetooth för att visa respek‐
tive undermeny.
2. Välj Hantera enheter för att visa
enhetslistan.

3. Välj den Bluetooth-enhet som du
vill koppla fån och tryck sedan på
SLPP-skärmknappen. Ett medde‐
lande visas.
4. Bekräfta meddelandet. Enheten
är frånkopplad och visas i Ej
ansluten-fältet på enhetslistan.

Radera en enhet
1. Tryck på knappen ; och välj
sedan ikonen INST.
Välj Bluetooth för att visa respek‐
tive undermeny.
2. Välj Hantera enheter för att visa
enhetslistan.
3. Välj den Bluetooth-enhet som du
vill radera och tryck sedan på
RAD-skärmknappen. Ett medde‐
lande visas.
4. Bekräfta meddelandet. Enheten
raderas från listan.
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Nödsamtal
9 Varning
Det kan inte garanteras att en an‐
slutning kan upprättas i alla situa‐
tioner. Därför bör du inte förlita dig
enbart på en mobiltelefon vid till‐
fällen då kommunikation är av yt‐
tersta vikt (t.ex. vid nödsituatio‐
ner).
I vissa nätverk kan det vara nöd‐
vändigt att ett giltigt SIM-kort sätts
i på rätt sätt i mobiltelefonen.

9 Varning
Kom ihåg att du kan ringa och ta
emot mobiltelefonsamtal, om du är
på en rastplats med tillräckligt
stark signal. Vid vissa förhållan‐
den kan nödsamtal inte göras på
alla mobiltelefonnätverk. Det finns
en risk att nödsamtal inte kan
ringas när vissa nätverkstjänster
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och/eller telefonfunktioner är
aktiva. Den lokala nätverksopera‐
tören kan ge dig mer information.
Olika nödnummer kan användas i
olika områden och länder. Kontrol‐
lera i förhand vilket nödnummer
som används på den aktuella plat‐
sen.

Ringa ett nödsamtal

Ring nödnumret (t. ex. 112).
Anslutningen till larmcentralen upp‐
rättas.
Svara på larmcentralens frågor om
nödsituationen.

9 Varning
Avsluta samtalet först när nöd‐
centralen uppmanar dig att göra
detta.

Användning
När en anslutning via Bluetooth har
upprättats mellan mobiltelefonen och
infotainmentsystemet kan du kontrol‐
lera många av mobiltelefonens funk‐
tioner via infotainmentsystemet.
Observera!
Alla mobiltelefoner hanterar inte te‐
lefonportalens samtliga funktioner.
Därför är det möjligt att antalet funk‐
tioner avviker från det som beskrivits
ovan för vissa mobiltelefoner.

Telefonapplikation

Tryck på ;-knappen och välj ikonen
TEL för att visa telefonhuvudmenyn.

Observera!
Om ett samtal är aktivt när du öppnar
telefonens huvudmeny visas ytter‐
ligare ett menyalternativ. Välj Aktivt
samtal för att aktivera vyn för på‐
gående samtal.

Initiera ett telefonsamtal
Knappsats
Tryck på ;-knappen och välj ikonen
TEL för att visa telefonhuvudmenyn.
Välj listposten Knappsats. Knappsat‐
sen visas.

Telefon
Vrid ratten MENU för att markera den
siffra du vill mata in och tryck sedan
på MENU-ratten för att välja respek‐
tive siffra. Ange önskat nummer.
Funktion för automatisk ifyllning jäm‐
för inmatade siffror med de siffror som
lagrats i systemet.
Visa en lista över alla hittade poster
med skärmknappen TRFF. Välj
önskat nummer.
Välj skärmknappen RING för att initi‐
era telefonsamtalet.
Kontakter
Tryck på ;-knappen och välj ikonen
TEL för att visa telefonhuvudmenyn.
Välj menypunkten Kontakter. Kon‐
taktlistan visas.
Bläddra genom listan och välj önskad
kontaktpost. Detaljvyn för kontakter
visas.
Välj ett av telefonnumren som sparats
under kontakten. Numret rings upp.
Samtalslistor
Tryck på ;-knappen och välj ikonen
TEL för att visa telefonhuvudmenyn.
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Välj listposten Tidigare samtal. Listan
med de senaste satalen visas.
Observera!
Listan med senaste samtal för den
anslutna mobiltelefonen visas.
Välj ett av telefonnumren som sparats
i listan med de senaste samtalen.
Numret rings upp.

Inkommande telefonsamtal
Initiera ett telefonsamtal
Om en radio- eller mediakälla är aktiv
när ett samtal kommer in tystkopplas
ljudkällan och fortsätter att vara av‐
stängd tills samtalet avslutats.
Ett meddelande med namn eller num‐
mer för personen som ringer visas.

Besvara samtalet genom att trycka på
SVAR-skärmknappen i meddelandet.
Avvisa ett telefonsamtal
Avvisa samtalet genom att trycka på
AVVIS-skärmknappen i meddel‐
andet.
Ändra ringsignal
Tryck på knappen ; och välj sedan
ikonen INST.
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Välj Bluetooth för att visa respektive
undermeny och sedan välja listposten
Ringsignaler. En lista över alla tele‐
foner som är hopparade med infotain‐
mentsystemet samt de ringsignaler
som valts för respektive telefon visas.
Välj önskad telefon. En lista med till‐
gängliga ringsignaler för respektive
telefon visas.
Välj önskad ringsignal.

Avsluta ett telefonsamtal
Välj skärmknappen SLUT för att av‐
sluta samtalet.

Funktioner under telefonsamtal

Avaktivera handsfree-funktionen
Välj HANDSET-skärmknappen för att
fortsätta samtalet på din mobiltelefon.
Skärmknappen ändras till HNDFR.
Du aktiverar handsfree-funktionen
igen genom att välja skärmknappen
HNDFR.

Under ett telefonsamtal visas vyn för
pågående samtal.

Stänga av mikrofonen
Tryck på skärmknappen TYST för att
tillfälligt avaktivera mikrofonen.
Skärmknappen ändras till LJUD PÅ.
Du aktiverar mikrofonen igen genom
att välja skärmknappen LJUD PÅ.

Ett andra inkommande samtal
Initiera ett andra telefonsamtal
Initiera ett andra telefonsamtal
genom att välja VÄNTA-skärmknap‐
pen i i vyn för pågående samtal. Det
aktiva telefonsamtalet väntkopplas.

Initiera ett andra telefonsamtal. Om
du vill använda knappsatsen, tryck på
KNAPPSATS i vyn för pågående
samtal. En detaljerad beskrivning hit‐
tar du ovan.
Båda samtalen visas i vyn för på‐
gående samtal.

Ett andra inkommande samtal
Ett meddelande med namn eller num‐
mer för personen som ringer visas.
Tryck på VXL-skärmknappen för att
besvara det andra telefonsamtalet
och väntkoppla det första samtalet.

Telefon
Tryck på skärmknappen AVVIS för att
avvisa set andra inkommande sam‐
talet.
Avsluta telefonsamtalen
Samtalen kan avslutas ett i taget.
Välj skärmknappen SLUT. Det aktiva
samtalet avslutas.
Växla mellan telefonsamtal
Vrid ratten MENU för att markera det
samtal du vill aktivera.
Välj skärmknappen VXL. Det samtal
som är aktiverat för tillfället väntkopp‐
las och det valda samtalet blir aktivt.

Mobiltelefoner och
CB-radioutrustning
Anvisningar för installation och
användning

De bilspecifika anvisningarna för in‐
stallation och användning från mobil‐
telefon- och handsfreetillverkaren
måste följas vid installation och an‐
vändning 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 yt‐
terantenn för att få maximal räck‐
vidd.
■ Maximal sändareffekt 10 watt.
■ 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 watt.
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 watt vid
GSM 900 och annars 1 watt.
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Av säkerhetsskäl ska du inte använda
telefonen under körning. Även om ett
handsfreesystem används kan fö‐
raren distraheras från körningen.

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.
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