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Allmän information
Infotainmentsystemet ger det se‐
naste inom information och underhåll‐
ning i bilen.
Radion har inställbara förinställningar
för FM-, AM- och även DAB-banden
(beroende på version).
Ljudspelaren kan spela ljud-CD-,
MP3 CD- och även WMA CD-skivor
(beroende på version).
Externa datalagringsenheter, t.ex.
iPod, MP3-spelare eller USB-minnen,
eller en bärbar spelare kan anslutas
till infotainmentsystemet. Externa
ljudkällor kan dessutom anslutas via
Bluetooth.
Med den digitala ljudprocessorn kan
du välja mellan en rad olika förin‐
ställda equalizer-lägen för bästa möj‐
liga ljud.
Navigationssystemets dynamiska
ruttplanering guidar dig säkert till ditt
slutmål och kan hjälpa dig att undvika
trafikstockningar och andra trafikpro‐
blem.
Infotainmentsystemet kan även an‐
vändas med reglage på ratten eller
via röstigenkänningssystemet.

Infotainmentsystemet kan även ut‐
rustas med en portal för handsfree‐
system.
Den genomtänkta utformningen på
reglagen och de tydliga displayerna
gör att du enkelt och utan att behöva
tänka på det kan kontrollera sys‐
temet.
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.
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Radiomottagning
Vid radiomottagning kan det uppstå
fräsande störningar, brus, distorsion
eller bortfall av mottagningen på
grund av:
● Avståndsvariationer till sändaren
● Flervägsmottagning p.g.a. re‐

flexer från olika hinder
● Sändarskugga

Vid dålig radiomottagning sänks ljud‐
volymen automatiskt för att minimera
störningseffekten.

Användning av instruktionsboken
● I denna handbok beskrivs funk‐

tioner som eventuellt inte finns i
just din bil antingen på grund av
att de är tillval eller på grund av
ändringar som har gjorts efter att
denna handbok har gått i tryck. I
din köpdokumentation finns ut‐
förlig information om vilka funk‐
tioner bilen har.

● Det är möjligt att vissa kontroller
och beskrivningar, inklusive sym‐
boler, displayer och menyfunktio‐

ner, inte gäller för din bils modell‐
variant, landsspecifikation, spe‐
cialutrustning eller tillbehör.

● Innehållsförteckningen i början
av instruktionsboken och i varje
avsnitt visar var informationen
finns.

● I det alfabetiska registret kan du
söka efter specifik information.

● Det kan hända att ditt språk inte
visas i bilens displayer.

● Visningsmeddelanden och in‐
vändiga dekaler är skrivna med
stora bokstäver.

● De metoder som beskrivs i den
här handboken gäller infotain‐
mentsystemets reglage. För mot‐
svarande rattreglage, se översik‐
ten över kontrollelementen
3 6.

Varningar och
försiktighetsuppmaningar

9 Varning

Text markerad med 9 Varning ger
information om olycks- eller
skaderisker. Underlåtenhet att ta
hänsyn till denna information kan
leda till personskador.

Se upp

Text markerad med Se upp ger in‐
formation om möjliga skador på
bilen. Underlåtenhet att ta hänsyn
till denna information kan leda till
skador på bilen.

Symboler
Sidhänvisningar markeras med 3.
3 betyder "se sidan".
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Översikt över kontrollelementen
R15 BT USB
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1 m - Tryck: På/av-
strömställare ......................... 30

Tryck: Tyst/ljud ...................... 30

Vridning: Ställ in volym .......... 30
2 SETUP – Kort tryckning:

Inställningsmeny ................... 30

Visa radiotextinformation ...... 52

Lång tryckning:
Automatisk stationslagring .... 51

3 Tyst/ljud ................................. 30
4 3 - Radio, Kort tryckning:

Sök efter nästa
radiofrekvens ........................ 49

Lång tryckning:
Automatiskt
stationssökning ..................... 49

5 RADIO - Byt ljudkälla,
frekvensband ........................ 47

6 / - Återgå till tidigare
meny, avbryt en åtgärd ......... 30

7 MEDIA - Byt ljudkälla ............ 57
8 OK Vridknapp ........................ 30

Tryck: Bekräfta en åtgärd ...... 30

Vridning: Menyalternativ ....... 30

Vridning: Ändra
radiofrekvens ........................ 49

9 TEL - Telefonmeny ............. 107
10 M USB-port ............................ 62
11 AUX-ingång ........................... 60
12 Stationsknappar 1...6 ............ 49

Kort tryckning: Välj station .... 49

Lång tryckning: Spara
station ................................... 49

13 2 - Radio, Kort tryckning:
Sök efter föregående
radiofrekvens ........................ 49

Lång tryckning:
Automatiskt
stationssökning ..................... 49
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R16 BT USB
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1 m - Tryck: På/av-
strömställare ......................... 30

Vridning: Ställ in volym .......... 30
2 Stationsknappar 1...6 ............ 49

Kort tryckning: Välj station .... 49

Lång tryckning: Spara
station ................................... 49

3 RADIO - Byt ljudkälla,
frekvensband ........................ 47

4 MEDIA - Byt ljudkälla ............ 57
5 Vridknapp .............................. 30

Kort tryckning: Bekräfta en
åtgärd .................................... 30

Vridning: Menyalternativ ....... 30
6 / - Återgå till tidigare

meny, avbryt en åtgärd ......... 30
7 3 - Radio, Kort tryckning:

Sök efter nästa
radiofrekvens ........................ 49

Lång tryckning:
Automatiskt
stationssökning ..................... 49

Ljud/MP3/WMA CD, Kort
tryckning: Hoppa framåt ........ 57

Lång tryckning:
Snabbspola framåt ................ 57

8 M USB-port ............................ 62
9 SETUP – Kort tryckning:

Inställningsmeny ................... 30
10 TEL - Telefonmeny ............. 107
11 2 - Radio, Kort tryckning:

Sök efter föregående
radiofrekvens ........................ 49

Lång tryckning:
Automatiskt
stationssökning ..................... 49

12 TEXT - Visa radiotextinfor‐
mation ................................... 52

13 AUX-ingång ........................... 60
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CD16 BT USB
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1 m - Tryck: På/av-
strömställare ......................... 30

Vridning: Ställ in volym .......... 30
2 Stationsknappar 1...6 ............ 49

Kort tryckning: Välj station .... 49

Lång tryckning: Spara
station ................................... 49

RPT: Repetera ett spår ......... 57

MIX: Slumpvis uppspelning . . 57
3 RADIO - Byt ljudkälla,

frekvensband ........................ 47
4 MEDIA - Byt ljudkälla ............ 57
5 Vridknapp .............................. 30

Kort tryckning: Bekräfta en
åtgärd .................................... 30

Vridning: Menyalternativ ....... 30
6 / - Återgå till tidigare

meny, avbryt en åtgärd ......... 30

7 3 - Radio, Kort tryckning:
Sök efter nästa
radiofrekvens ........................ 49

Lång tryckning:
Automatiskt
stationssökning ..................... 49

Ljud/MP3/WMA CD, Kort
tryckning: Hoppa framåt ........ 57

Lång tryckning:
Snabbspola framåt ................ 57

8 M USB-port ............................ 62
9 SETUP – Kort tryckning:

Inställningsmeny ................... 30
10 TEL - Telefonmeny ............. 107
11 2 - Radio, Kort tryckning:

Sök efter föregående
radiofrekvens ........................ 49

Lång tryckning:
Automatiskt
stationssökning ..................... 49

Ljud/MP3/WMA CD, Kort
tryckning: Hoppa bakåt ......... 57

Lång tryckning:
Snabbspola bakåt ................. 57

12 d - CD-utmatning ................. 57

13 AUX-ingång ........................... 60
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CD18 BT USB
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1 m - Tryck: På/av-
strömställare ......................... 30

Vridning: Ställ in volym .......... 30
2 OK Vridknapp ........................ 30

Kort tryckning: Bekräfta en
åtgärd .................................... 30

Vridning: Menyalternativ ....... 30
3 / - Återgå till tidigare

meny, avbryt en åtgärd ......... 30
4 TEXT - Visa radiotextinfor‐

mation ................................... 52
5 d - CD-utmatning ................. 57
6 M USB-port ............................ 62
7 Stationsknappar 1...6 ............ 49

Kort tryckning: Välj station .... 49

Lång tryckning: Spara
station ................................... 49

RPT: Repetera ett spår ......... 57

MIX: Slumpvis uppspelning . . 57

8 3 - Radio, Kort tryckning:
Sök efter nästa
radiofrekvens ........................ 49

Lång tryckning:
Automatiskt
stationssökning ..................... 49

Ljud/MP3/WMA CD, Kort
tryckning: Hoppa framåt ........ 57

Lång tryckning:
Snabbspola framåt ................ 57

9 SETUP – Kort tryckning:
Inställningsmeny ................... 30

10 2 - Radio, Kort tryckning:
Sök efter föregående
radiofrekvens ........................ 49

Lång tryckning:
Automatiskt
stationssökning ..................... 49

Ljud/MP3/WMA CD, Kort
tryckning: Hoppa bakåt ......... 57

Lång tryckning:
Snabbspola bakåt ................. 57

11 AUX-ingång ........................... 60
12 TEL - Telefonmeny ............. 107
13 MEDIA - Byt ljudkälla ............ 57

14 RADIO - Byt ljudkälla,
frekvensband ........................ 47
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NAVI 50 IntelliLink (typ A)
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1 m: På/av-strömställare .......... 30
2 ]: Minska volym ................... 30
3 <: Öka volym ........................ 30
4 M USB-port ............................ 62
5 AUX-ingång ........................... 60
6 Klocka ................................... 30
7 yTELEFON: Telefonmeny . 107
8 ÿINSTÄLLNINGAR:

Audio-inställningar, t.ex.
"Ljudinställningar" ................. 39

"Volyminställningar" .............. 41

Bluetooth-inställningar .......... 30

Visningsinställningar ............. 30

Systeminställningar ............... 42
9 æMörk: Mörkare skärm

(endast klockan och
information om
ljudsystemet visas) ................ 30

10 yNAVI: Navigationsmeny ..... 74
11 sKARTA: Visa karta ............. 74
12 èRADIO: Ändra ljudkälla

till radion ................................ 47

13 tMEDIA: Ändra ljudkälla -
USB, iPod ............................. 62

BT (Bluetooth) ....................... 66

AUX ....................................... 60
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NAVI 50 IntelliLink (typ B)
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1 m: På/av-strömställare .......... 30
2 ]: Minska volym ................... 30
3 <: Öka volym ........................ 30
4 M USB-port ............................ 62
5 AUX-ingång ........................... 60
6 Klocka ................................... 30
7 Yttertemperatur ..................... 30
8 Ý: Telefonmottagning ........ 107

Ü: Batteriladdning ............. 107
9 yTelefon: Telefonmeny ...... 107
10 ÿStälla in: Audio-

inställningar, t.ex. "Ljudin‐
ställningar" ............................ 39

"Volyminställningar" .............. 41

Bluetooth-inställningar .......... 30

Visningsinställningar ............. 30

Systeminställningar ............... 42
11 ýNav: Navigationsmeny ....... 74
12 (Beroende på aktuellt

läge) ßStälla in tid:
Fjärrstart av motorn ............... 30

7: Gå till startsida ................. 30

q/r: Tryck för att gå
tillbaka till föregående
skärm - eller - tryck och
håll ned för att gå till
startskärmen ......................... 30

y: Återgå till
navigeringsmenyn ................. 77

13 ðKörning eco2:
Körekonomi ........................... 30

14 ñRadio: Ändra ljudkälla
till radion ................................ 47

15 üMedia: Ändra ljudkälla -
USB, iPod ............................. 62

BT (Bluetooth) ....................... 66

AUX ....................................... 60

Appen AhaⓇ ........................ 30
16 æMörk: Mörkare skärm

(endast klockan och
information om
ljudsystemet visas) ................ 30
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NAVI 80 IntelliLink (typ A)
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1 Ljudinformation, t.ex. Radio . . 47

AUX-ingång ........................... 60

M USB-enheter ...................... 62

Bluetooth-musik .................... 66
2 H: Systemmeddelanden ........ 30
3 r: Kvalitet utomhusluft,

Eko-funktion (tillgänglig
beroende på version) ............ 30

4 y: Telefonstatus ................. 107

Samtalslogg ........................ 115
5 Yttertemperatur ..................... 30
6 Klocka ................................... 30
7 Trafikinformation ................... 95
8 R: Bläddra uppåt i listor ........ 30

Karta: Ändra skala ................ 95
9 Öppna menyer och

bekräfta åtgärder .................. 30
10 S: Bläddra nedåt i listor ........ 30

Karta: Ändra skala ................ 95
11 ;: Startsida .......................... 30

12 m - Tryck: På/av-
strömställare ......................... 30

Vridning: Ändra volym ........... 30
13 Navigation: Riktning och

avstånd till nästa
riktningsändring ..................... 74

14 <: Snabbmeny ...................... 30
15 Navigationsdisplay ................ 74

Karta ..................................... 95
16 f: Favoriter, t.ex. för

navigering ............................ 74

Media (t.ex. Radio) ................ 47

Telefon ................................ 107

Tjänster ................................. 77
17 Körekonomi ........................... 30
18 Meny: Öppna huvudmenyn ... 30
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NAVI 80 IntelliLink (typ B)
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1 Ljudinformation, t.ex. Radio . . 47

AUX-ingång ........................... 60

M USB-enheter ...................... 62

Bluetooth-musik .................... 66
2 H: Systemmeddelanden ........ 30
3 y: Telefonstatus ................. 107

Samtalslogg ........................ 115
4 Yttertemperatur ..................... 30
5 Klocka ................................... 30
6 Trafikinformation ................... 95
7 Navigation: Riktning och

avstånd till nästa
riktningsändring ..................... 74

8 <: Snabbmeny ...................... 30
9 Navigationsdisplay ................ 74

Karta ..................................... 95
10 f: Favoriter, t.ex. för

navigering ............................ 74

Media (t.ex. Radio) ................ 47

Telefon ................................ 107

Tjänster ................................. 77
11 Körekonomi ........................... 30

12 Meny: Öppna huvudmenyn ... 30
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1 m - Tryck: På/av-
strömställare ......................... 30

Vridning: Ändra volym ........... 30
2 2 - Radio, Kort tryckning:

Sök efter föregående
radiofrekvens ........................ 49

Lång tryckning:
Automatiskt
stationssökning ..................... 49

Ljud/MP3/WMA CD, Kort
tryckning: Hoppa bakåt ......... 57

Lång tryckning:
Snabbspola bakåt ................. 57

3 CD-öppning ........................... 57
4 3 - Radio, Kort tryckning:

Sök efter nästa
radiofrekvens ........................ 49

Lång tryckning:
Automatiskt
stationssökning ..................... 49

Ljud/MP3 CD, Kort
tryckning: Hoppa framåt ........ 57

Lång tryckning:
Snabbspola framåt ................ 57

5 d - CD-utmatning ................. 57
6 TEL - Telefonmeny ............. 107
7 AUDIO - Byt ljudkälla ............ 57
8 <: Snabbmeny ...................... 30
9 Vridratt i mitten ...................... 30

Tryck: Bekräfta en åtgärd ...... 30

Vridning: Menyalternativ ....... 30

Vridning: Öppna listan
med sparade radiostationer . . 47

Vridning: Välj nästa/
föregående station ................ 49

Vridning: Byta CD/MP3-
spår ....................................... 57

10 r - Återgå till tidigare
meny, avbryt en åtgärd ......... 30

11 MENU: Öppna
huvudmenyn ......................... 30

12 7: Gå till startsida ................. 30
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NAVI 80 IntelliLink (typ C)
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1 Ljudinformation, t.ex. Radio . . 47

AUX-ingång ........................... 60

M USB-enheter ...................... 62

Bluetooth-musik .................... 66
2 H: Systemmeddelanden ........ 30
3 y: Telefonstatus ................. 107

Samtalslogg ........................ 115
4 Yttertemperatur ..................... 30
5 Klocka ................................... 30
6 Trafikinformation ................... 95
7 Navigation: Riktning och

avstånd till nästa
riktningsändring ..................... 74

8 <: Snabbmeny ...................... 30
9 Navigationsdisplay ................ 74

Karta ..................................... 95
10 f: Favoriter, t.ex. för

navigering ............................ 74

Media (t.ex. Radio) ................ 47

Telefon ................................ 107

Tjänster ................................. 77
11 Körekonomi ........................... 30

12 Meny: Öppna huvudmenyn ... 30



26 Inledning



Inledning 27

1 m - Tryck: På/av-
strömställare ......................... 30

Vridning: Ändra volym ........... 30
2 2 - Radio, Kort tryckning:

Sök efter föregående
radiofrekvens ........................ 49

Lång tryckning:
Automatiskt
stationssökning ..................... 49

Ljud/MP3/WMA CD, Kort
tryckning: Hoppa bakåt ......... 57

Lång tryckning:
Snabbspola bakåt ................. 57

3 CD-öppning ........................... 57
4 3 - Radio, Kort tryckning:

Sök efter nästa
radiofrekvens ........................ 49

Lång tryckning:
Automatiskt
stationssökning ..................... 49

Ljud/MP3 CD, Kort
tryckning: Hoppa framåt ........ 57

Lång tryckning:
Snabbspola framåt ................ 57

5 d - CD-utmatning ................. 57
6 MEDIA - Byt ljudkälla ............ 57
7 MENU: Öppna

huvudmenyn ......................... 30
8 OPTIONS: Snabbmeny ......... 30
9 Vridratt i mitten ...................... 30

Tryck: Bekräfta en åtgärd ...... 30

Vridning: Menyalternativ ....... 30

Vridning: Öppna listan
med sparade radiostationer . . 47

Vridning: Välj nästa/
föregående station ................ 49

Vridning: Byta CD/MP3-
spår ....................................... 57

10 / - Återgå till tidigare
meny, avbryt en åtgärd ......... 30

11 HOME: Öppna
huvudmenyn ......................... 30

12 RADIO - Byt ljudkälla,
frekvensband ........................ 47

Rattstångsreglage - Typ A

1 AUDIO/SOURCE - Byt
ljudkälla ................................. 30
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2 6TEL - Telefonmeny .......... 107

NAVI - Navigationsmeny ....... 77
3 ! - Öka volym ....................... 30
4 @ - Tyst/ljud ........................... 30
5 78 - Ta emot/avsluta

samtal ................................. 115
6 # - Minska volym .................. 30
7 5 - Röstigenkänning ........... 106
8 OK - Bekräfta åtgärder .......... 47

Vridning: Flytta upp/ner i
skärmmenyer, välja nästa/
föregående radioförin‐
ställning / radiofrekvens /
ljudspår ................................ 49

9 _ /  6 - Flytta åt vänster/
höger i den visade texten,
flytta runt på skärmen ........... 57

Rattstångsreglage - Typ B 1 RADIO/CD - Byt ljudkälla ...... 47

MEDIA - Byt ljudkälla ............ 47
2 ! - Öka volym ....................... 30
3 @ - Tyst/ljud ........................... 30
4 # - Minska volym .................. 30
5 Kort tryckning: Byt

radiokälla/frekvensband ........ 47

Lång tryckning:
Automatisk stationslagring .... 51

6 Vridning: Ändra
radiofrekvens ........................ 49

Kort tryckning: Välj
ljudspår (CD-spelarläge) ....... 57

Lång tryckning:
Snabbspola framåt/bakåt i
ett ljudspår (CD-spelarläge) . . 57
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Rattstångsreglage - Typ C

1 SOURCE/AUDIO - Byt
ljudkälla ................................. 30

2 78 ...................................... 107

Ta emot/avsluta samtal ....... 115

@ - Tyst/ljud ........................... 30
3 5 - Aktivera

röstigenkänning .................. 106
4 ! - Öka volym, tyst/ljud ......... 30
5 # - Minska volym, tyst/ljud .... 30
6 MODE/OK - Bekräfta

åtgärder, ändra ljudläge ........ 47

Ta emot/avsluta samtal ....... 115
7 Vridning: Öppna skärm‐

menyalternativ, nästa/
föregående radioförin‐
ställning / radiofrekvens /
ljudspår ................................ 47

Observera!
Beroende på version kan röstigen‐
känningsknappen 5 alternativt vara
placerad på ratten.

Stöldskydd
Beroende på vilket infotainmentsys‐
tem du har ingår ett elektroniskt sä‐
kerhetssystem som stöldskydd. Info‐
tainmentsystemet fungerar enbart i
din bil och blir därför värdelöst för en
tjuv.
Säkerthetskoden (tillhandahålls se‐
parat) måste matas in första gången
systemet används och efter längre
avbrott i strömtillförseln.
Observera!
Säkerhetskoden behövs inte för
R16 BT USB, CD18 BT USB.

Inmating av säkerhetskod
Första gången du slår på infotain‐
mentsystemet visas ett meddelande
om att ange säkerhetskod, t.ex.
Radio code (radiokod) följt av 0000 på
displayen. Beroende på vilket info‐
tainmentsystem du har kan det hända
att meddelandet visas efter en kort
fördröjning.
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Ange den första siffran i säkerhetsko‐
den genom att trycka på sifferknap‐
pen 1 på enheten flera gånger tills ön‐
skad siffra visas. Ange den andra,
tredje och fjärde siffran med knap‐
parna 2, 3 och 4 på samma sätt.
När hela koden visas, håll in knappen
6 tills en ljudsignal hörs. Systemet
låses upp när rätt kod har matats in.
NAVI 50 IntelliLink,
NAVI 80 IntelliLink: Ange säkerhets‐
koden med sifferknapparna 0 till 9 på
pekskärmen. Systemet låses upp när
rätt kod har matats in.

Fel kod inmatad
Beroende på typen av infotainment‐
system kan ett meddelande om fel
kod visas om fel säkerhetskod anges,
t.ex. Error code (felkod) följt av ett
nedräkningsvärde, t.ex. Wait 100
(vänta 100).
Vänta tills nedräkningen är slut och
mata sedan in rätt kod. Varje gång
koden anges felaktigt kan nedräk‐
ningstiden dubbleras, beroende på
typen av infotainmentsystem.

Byte av geografiskt område
När säkerhetskoden har angetts kan
du, beroende på infotainment‐
systemet, bli ombedd att välja ett geo‐
grafiskt område, till exempel:
● Europa
● Asien
● Arabien
● Amerika

Slå av infotainmentsystemet och
tryck samtidigt in knapparna 1 och 5
och m. Tryck sedan på _ eller 6 tills
önskat område visas på displayen
och ställ in med knappen 6.

Användning
Infotainmentreglage
Infotainmentsystemet styrs med
knappar, vridrattar och/eller skärm‐
menyer.
Inmatning kan göras via:
● den mittersta kontrollenheten på

instrumentpanelen 3 6, eller
● reglagen på ratten 3 6

● röstigenkänningssystemet (i fö‐
rekommande fall) 3 104

● pekskärmen (NAVI 50 IntelliLink,
NAV 80 IntelliLink) 3 6

Observera!
Endast de mest direkta sätten för
menyhantering beskrivs i de följande
kapitlen. I vissa fall kan det finnas
andra alternativ.

Till-/frånkoppling av
infotainmentsystemet
Tryck på X för att slå på infotainment‐
systemet.
Den senast använda ljudkällan är ak‐
tiv.
Tryck på X (på vissa infotainment‐
system ska knappen hållas in) för att
stänga av infotainmentsystemet.
Observera!
Klockan och/eller yttertemperaturen
kan visas när infotainmentsystemet
är avstängt (beroende på version).

NAVI 50 IntelliLink:
Infotainmentsystemet slås automat‐
iskt på/av när tändningen slås på/av.
Tryck istället på X om det behövs.
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NAVI 80 IntelliLink:
Infotainmentsystemet slås på auto‐
matiskt när tändningen slås på. Tryck
istället på X om det behövs.
Följande alternativ kan visas (be‐
roende på version):
● Ändra inställningar (för att tillåta

eller avvisa datadelning)
Observera!
Om datadelning är avstängd kanske
vissa funktioner inte fungerar kor‐
rekt.
● Språk (för att ändra systemspråk)
● Klar (för att fortsätta till startsi‐

dan)
Infotainmentsystemet stängs av auto‐
matiskt när tändningen slås av och
förardörren öppnas. Tryck istället på
X om det behövs.

Frånkopplingsautomatik
Om infotainmentsystemet slås på
med X när tändningen är av stängs
det av automatiskt en kort tid efter den
senaste användarinmatningen. Be‐
roende på vilket infotainmentsystem
du har sker automatisk avstängning
efter ca 5 till 20 minuter.

Om X trycks in igen förblir Infotain‐
mentsystemet påslaget under ytter‐
ligare 5 till 20 minuter.

Inställning av ljudvolym
Vrid på X/volymvredet, eller tryck på
< eller  ].
Eller tryck på  ! eller # (på rattregla‐
gen).
NAVI 50 IntelliLink:
Beroende på version går det att ställa
in olika volymnivåer (bland annat för
ljudspelare, trafikmeddelanden, navi‐
geringsinstruktioner, telefonsamtal
och ringsignal).
På startsidan trycker du på
ÿInställningar och sedan på Audio
följt av Ljud på displayen.
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Volyminställ‐
ningar" 3 41.
NAVI 80 IntelliLink:
För att ställa in olika volymnivåer för
sig (t.ex. navigationsanvisningar,
trafikmeddelanden, telefonsamtal)
från startsidan trycker du på MENY
och sedan sedan på System följt av
Ljud på visningsskärmen.

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Systemins‐
tällningar" 3 42.

Sparad volym
När infotainmentsystemet stängs av
sparas den aktuelle volyminställ‐
ningen.

Hastighetsberoende volym
När den hastighetsberoende volymen
(3 41) aktiveras anpassas volymen
automatiskt för att kompensera för
väg- och vindbuller.

Ljudavstängning (mute)
Tryck kort på X för att tysta aktuell
ljudkälla (beroende på vilket infotain‐
mentsystem du har) eller vrid vredet
moturs till stopp.
Eller tryck på @ eller 8 eller på  ! och
# samtidigt (på rattreglagen).

Slå på ljud
För att sätta på ljudet igen (beroende
på vilket infotainmentsystem du har)
trycker du kort på  X igen eller vrider
medurs.
Eller tryck på knappen @ igen, eller
på  ! och # samtidigt (på rattregla‐
gen).
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Observera!
När ett trafikmeddelande sänds in‐
aktiverar systemet automatiskt tyst
läge.
För ytterligare information se "Ra‐
diodatasystem" 3 52.

Visa skärmfunktion

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB –
Använda displayen
● För att flytta uppåt/nedåt på

skärmen: Vrid OK.
● För att bekräfta åtgärder: Tryck

på OK.
● För att avbryta åtgärder (och

återgå till föregående meny):
Tryck på /.

NAVI 50 IntelliLink – Använda
displayen
Använd pekskärmen i följande me‐
nyer som beskrivs i respektive avsnitt:
● è/ñRADIO

Se avsnittet "Radio" 3 47.
● t/üMEDIA

Se avsnittet "USB-port" 3 62.

● yPHONE
Se avsnittet "Telefon" 3 107.

● s KARTA
Se avsnittet "Navigation" 3 74.

● yNAVI / ýNav
Se avsnittet "Navigation" 3 74.

● ðKörning eco2
Se "Ytterligare egenskaper
(NAVI 50 IntelliLink)" i avsnittet
"Driftlägen" nedan.

● ÿINSTÄLLNINGAR
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Ljudin‐
ställningar" 3 39, "Volyminställ‐
ningar" 3 41 och "Systemins‐
tällningar" 3 42.

När startskärmen 7 visas kan du
dölja dessa menyer från displayen
(endast klockan och ljudsysteminfor‐
mation kan visas) genom att trycka
påæMörk. Tryck var som helst på
skärmen för att visa menyerna igen.

NAVI 80 IntelliLink – Använda
displayen
Använd pekskärmen för följande me‐
nyer som beskrivs i respektive avsnitt.

(typ A)

På startsidan trycker du på MENY på
skärmen för att komma till huvudme‐
nyn. Följande menyer och reglage
visas:
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(typ B, C)

● ⇑Navigation
Se "Navigation" 3 74.

● t Multimedia:
● Radio: Se "Radio" 3 47.
● Media:

CD (endast tillgänglig vid typ
B och C): se "CD-spelare"
3 57.
USB: Se "USB-port" 3 62.
SD: Funktionen påminner om
CD-spelarens funktion
3 57.

Hjälp-: Se "AUX-ingång"
3 60.
Bluetooth: Se "Bluetooth-mu‐
sik" 3 66.

● Bilder: Se "Visa bilder" i av‐
snittet "Externa enheter"
3 72.

● Video: Se "Spela upp filmer"
i avsnittet "Externa enheter"
3 72.

● gTelefon
Se "Telefon" 3 107.

● G/J Fordon
Tryck för att öppna Ekokörning/
Köra ekonomiskt2, färddator och
inställningsmenyer.
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Driftlä‐
gen" nedan.

● N/@ Tjänster
Tryck här för att öppna menyerna
Navigationstjänster och Inställ‐
ningar.

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Driftlä‐
gen" nedan.

● tSystem
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Syste‐
minställningar" 3 42.

● i/←: Gå till föregående sida
● j/→: Gå till nästa sida
● ↑: Bläddra uppåt i listor
● ↓: Bläddra nedåt i listor
● <: Öppna snabbmeny
● r: Återgå till föregående meny

Du kan också navigera på displayen
med hjälp av reglage på Infotainment‐
panelen:
Observera!
Beroende på version fungerar en del
funktioner som finns på infotain‐
mentsystempanelen inte på dis‐
playen.
Observera!
I vissa bilar kan det hända att an‐
vändningen av pekskärmen be‐
gränsas under körning.
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Driftmode

Radio
Ändra ljudkällan till radio: Beroende
på vilket infotainmentsystem du har
trycker du på RADIO, RADIO/CD eller
AUDIO/SOURCE.
NAVI 50 IntelliLink
För att komma åt radiomenyn kan du
när som helst trycka på 7 följt av è/
ñRadio på displayen.
NAVI 80 IntelliLink
För att komma åt radiomenyn från
startsidan trycker du på MENY och
sedan Multimedia följt av Radio på
displayen.
Detaljerad beskrivning av radiofunk‐
tionerna 3 47.

Audiospelare
För att byta ljudkälla till CD, USB,
AUX, Bluetooth eller iPod (om sådan
stöds): Beroende på infotainmentsys‐
tem trycker du på MEDIA,
RADIO/CD eller AUDIO/SOURCE.
NAVI 50 IntelliLink: För att komma till
menyn för anslutna externa enheter
(USB, iPod, BT (Bluetooth) eller
AUX) trycker du när som helst på 7

följt av t/üMedia på displayen.
Tryck på S i övre vänstra hörnet och
välj extern källa.
För applikationen AhaⓇ (tillgänglig
beroende på version), se "Ytterligare
funktioner (NAVI 50 IntelliLink)"
nedan.
NAVI 80 IntelliLink: För att komma till
menyn för tillbehörsutrustning (t.ex.
ljud-CD, USB, SD-kort, AUX-ingång,
Bluetooth) från startsidan trycker du
på MENY och sedan på Multimedia
följt av Media på displayen. Välj till‐
behörskälla från listan.
R15 BT USB, R16 BT USB
Detaljerade beskrivningar av:
● AUX-ingångens funktioner

3 60
● USB-portens funktioner 3 62
● Spela musik via Bluetooth

3 66
CD16 BT USB, CD18 BT USB
Detaljerade beskrivningar av:
● CD-spelarens funktioner 3 57
● AUX-ingångens funktioner

3 60

● USB-portens funktioner 3 62
● Spela musik via Bluetooth

3 66
NAVI 50 IntelliLink
Detaljerade beskrivningar av:
● AUX-ingångens funktioner

3 60
● Funktioner för USB-port (inklu‐

sive iPod) 3 62
● Spela musik via Bluetooth

3 66
NAVI 80 IntelliLink
Detaljerade beskrivningar av:
● CD-funktioner (endast typ B och

C) 3 57
● AUX-ingångens funktioner

3 60
● USB-portens funktioner 3 62
● Spela musik via Bluetooth

3 66

Navigation, karta (NAVI 50 IntelliLink,
NAVI 80 IntelliLink)
Detaljerad beskrivning av naviga‐
tionssystemets funktioner 3 74,
kartläsning 3 95.
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Telefon
Använd visningsalternativen i föl‐
jande menyer för att ansluta mobil‐
telefoner, ringa telefonsamtal, skapa
kontaktlistor och ändra olika inställ‐
ningar.
Detaljerad beskrivning av handsfree-
telefonsystemets funktioner 3 107.
R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB - Tele‐
fon
För att gå till menyn Phone (telefon):
Tryck på 6 eller TEL.
För att öppna telefoninställningsme‐
nyn: Tryck på TEL och välj Phone
settings (telefoninställningar).
NAVI 50 IntelliLink - Telefon
Så här gör du för att komma åt tele‐
fonmenyn: Tryck på 7 följt av
yTelefon på displayen.
NAVI 80 IntelliLink - Telefon
För att komma åt telefonmenyn från
startsidan trycker du på MENY följt av
Telefon på displayen.

Fordonsinformation
(NAVI 80 IntelliLink)
För att komma åt fordonsmenyn från
startsidan trycker du på MENY följt av
Fordon på displayen.
Beroende på bil visas följande me‐
nyer:
● Ekokörning/Köra ekonomiskt2

● Färddator
● Inställningar

Ekokörning/Köra ekonomiskt2
Följande funktioner finns tillgängliga:
● Reserapport

Visar följande uppgifter från den
senaste resan:
Genomsnittlig bränsleförbruk‐
ning, genomsnittshastighet, total
bränsleförbrukning, total sträcka.
Eco scoring tillhandahåller ett to‐
talt antal poäng av 100 möjliga för
körekonomi i reserapporten.
Högre siffra innebär bättre köre‐
konomi. Du får också betyg för
genomsnittliga körprestanda
(acceleration), växlingseffektivi‐
tet (växellåda) och bromskontroll
(förutseende).

Så här sparar du resedata: Tryck
på "Spara" och välj sedan rese‐
typ från följande lista:
Hem/arbete, semester/lov, helg,
resa/tur, personligt.
Så här återställer du resedata:
Tryck på "Återställ". Bekräfta
eller avbryt med "Ja" eller "Nej".
Tryck på < för att öppna en pop-
up-meny där reserapporter kan
jämföras eller för att visa/dölja
rapporter när en resa har avslu‐
tats.

● Mina föredragna resor
Visar förändringar i din körstil
(när resedata har sparats).
Fliken "Sammanfattning" för
varje resetyp (t.ex. hem/arbete)
visar följande: Total ruttsträcka,
tillryggalagd sträcka, datum för
informationsuppdatering och ge‐
nomsnittlig körekonomi med ett
antal poäng av 100.
Fliken "Detaljerad rapport"/"De‐
taljer" visar information om rese‐
rapporten.
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● Eco coaching
Visar råd om hur du kan minska
bränsleförbrukningen.
Bläddra igenom sidorna och be‐
kanta dig med råden.

● Eco challenge
Visar bästa, genomsnittliga och
aktuella körekonomipoäng av
100 möjliga och genomsnittlig
bränsleförbrukning (beroende på
version).

Färddator
Visar följande information sedan se‐
naste nollställning:
● startdatum för beräkning
● total sträcka
● medelhastighet
● genomsnittlig bränsleförbrukning
● total bränsleförbrukning

För att nollställa färddatorns informa‐
tion trycker du på Återställ och sedan
på Ja för att bekräfta.
För ytterligare information se "Färd‐
dator" i instruktionsboken.

Inställningar
Följande inställningar kan ändras:
● Parkeringshjälp

● Beroende på bil trycker du på
Främre parkeringshjälp eller
Bakre parkeringshjälp för att
slå på/av (markera/avmar‐
kera rutan). Tryck på Klar/
Bekräfta för att spara änd‐
ringarna.

● Ljudvolym:
Tryck på < eller ] bredvid
volymstapeln för att ändra
volymen på ultraljudsystemet
för parkeringshjälp. För ytter‐
ligare information se "Parker‐
ingshjälp" i instruktionsbo‐
ken.

● Inställningar backkameravy
(tillgänglig beroende på ver‐
sion):
Välj detta alternativ för att slå
på/av backkameran, ändra
vägledning (statisk/dyna‐
misk) och justera bildinställ‐
ningarna (t.ex. ljusstyrka,
färgmättnad och kontrast).

Tryck på Klar för att spara
ändringarna. För ytterligare
information se "Backkamera"
i instruktionsboken.

● < (snabbmeny):
Tryck på < i menyn
Parkeringshjälp eller dess
undermenyer följt av Återställ
till standardvärdena för att
återställa alla eller aktuellt
parkeringshjälpalternativ till
fabriksinställningarna.

● Bildinställningar (tillgängliga be‐
roende på version)
För att justera t.ex. ljusstyrka,
färgmättnad och kontrast.

● Följande alternativ (beroende på
bil) kan också justeras:
● Fäll automatiskt in ytterback‐

speglarna till parkeringsläge
vid låsning av bilen (slå på/
av)

● Lås/lås upp dörrar under kör‐
ning

● Aktivera bakrutetorkaren när
backväxeln läggs i (slå på/av)

● Varselljus (slå på/av)
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● Lås bara upp förardörren när
dörren öppnas (slå på/av)

● Enkel åtkomst (slå på/av)
● Körstilsindikering (bränslee‐

konomimätare) (slå på/av)
● Eco-poäng (slå på/av)
● Visa rapport efter resa (slå

på/av)
När inställningarna har ändrats
trycker du på Klar för att bekräfta.

Tjänster (NAVI 80 IntelliLink)
För att komma åt menyn Tjänster från
startsidan trycker du på MENY följt av
Tjänster på displayen.
Följande menyer visas:
● Navigationstjänster
● Inställningar

Navigationstjänster
Förutom gratis navigationstjänster
(t.ex. trafikinformation, fasta fartka‐
meror), kan du lägga till extra funk‐
tioner genom att mot betalning pre‐
numerera på LIVE-tjänster.
Se (NAVI 80 IntelliLink) "LIVE-tjäns‐
ter" i avsnittet "Navigation" 3 77.

Inställningar
Följande menyer visas:
● Anslutningshanterare

Välj denna meny för att hantera
tillbehörsutrustning som ansluts
via Bluetooth.

● Navigationstjänster
Välj denna meny för att få tillgång
till navigationsrelaterade funk‐
tioner, t.ex. trafik, hastighetska‐
meror, lokal sökning,
My TomTom LIVE, väder.
Se (NAVI 80 IntelliLink) "LIVE-
tjänster" i avsnittet "Navigation"
3 77.

Observera!
Ett kompatibelt SD-kort måste sättas
in för att komma åt LIVE-tjänsterna.
● Inställningar för datadelning

Välj denna meny för att slå på/av
datadelning.

Observera!
Om datadelning är avstängd kanske
vissa funktioner inte fungerar kor‐
rekt.
● Slå på/av Bluetooth (eller

Aktivera/deaktivera Bluetooth)

Välj denna meny för att slå på/av
Bluetooth. Ett bekräftelsemedde‐
lande visas.

Favoriter (NAVI 80 IntelliLink)
När startsidan visas kan du trycka på
f för att visa, lägga till eller ta bort fa‐
voriter för följande funktioner:
● ⇑ Navigation 3 74.
● t Multimedia - se "Radio"

3 47.
● g Telefon 3 107.
● N/@ Tjänster 3 77.

Navigeringsfavoriter
Välj en tom plats på displayen eller
tryck på < (för att öppna en snabb‐
meny) och välj Lägg till favorit.
Välj i listan som visas för att lägga till
ett sparat mål till favoriterna.
För ytterligare information, se
(NAVI 80 IntelliLink) "Inmatning av
mål" i avsnittet "Navigation" 3 89.
Multimediafavoriter
Välj en tom plats på displayen eller
tryck på < (för att öppna en snabb‐
meny) och sedan Lägg till favorit.
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Välj i listan som visas för att lägga till
en förinställd FM-radiostation till
favoriterna.
Telefonfavoriter
Välj en tom plats på displayen eller
tryck på < (för att öppna en snabb‐
meny) och sedan Lägg till favorit.
Välj i listan som visas för att lägga till
en telefonkontakt till favoriterna.
För ytterligare information, se
(NAVI 80 IntelliLink) "Telefonbok" i
avsnittet "Telefon" 3 115.
Favorittjänster
Välj en tom plats på displayen eller
tryck på < (för att öppna en snabb‐
meny) och sedan Lägg till favorit.
Välj i listan som visas för att lägga till
en sparad servicepunkt till favorit‐
erna.
Ta bort favoriter
Tryck på < och välj Ta bort alla
favoriter eller Ta bort en favorit.
Välj sedan en favorit från den lista
som visas. Ett bekräftelsemedde‐
lande visas. Tryck på Radera och be‐
kräfta om du uppmanas till detta.

Ytterligare funktioner
(NAVI 50 IntelliLink)
Beroende på version finns följande
ytterligare funktioner:
● Backkameravy, inställningar
● Körning eco2-funktion (köre‐

konomi)
● Appen AhaⓇ (för smarttelefoner)

Backkameravy, inställningar
När backkamerans bild visas på dis‐
playen trycker du på ÿInställning för
att öppna inställningsmenyn.
Följande inställningar kan uppdate‐
ras:
● Slå Av/På backkameran.
● Färger

Tryck på ]/< för att justera ni‐
vån.

● Ljusstyrka
Tryck på ]/< för att justera ni‐
vån.

● Kontrast
Tryck på ]/< för att justera ni‐
vån.

För ytterligare information, se avsnit‐
tet "Backkamera" i bilens instruktions‐
bok.
Körning eco2-funktion (körekonomi)
Körning eco2 ger statistisk informa‐
tion och råd om körekonomi.
Tryck på Fordon från startskärmen
och välj sedan ðKörning eco2 på dis‐
playen.
Observera!
Beroende på versionen kan
Körning eco2 visas på startskärmen
istället.

Följande menyer visas:
● Reserapport
● Eco-poäng
● Eco coaching

I Reserapport visas data från den se‐
naste resan, inklusive "Genomsnitts‐
förbrukning", "Total förbrukning", Ge‐
nomsnittshastighet" och "Avstånd
utan förbrukn.". Du kan nollställa in‐
formationen genom att trycka på Û.
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I Eco-poäng visas en sammanlagd
poäng mellan 0 och 100 för köre‐
konomi. Högre siffra innebär bättre
körekonomi. Du får också betyg i form
av stjärnor för genomsnittlig körpres‐
tanda (acceleration), växlingseffekti‐
vitet (växellåda) och bromskontroll
(förutseende).
I Eco coaching ges en bedömning av
din körstil och du får råd om hur du
kan optimera bränsleförbrukningen.
Appen AhaⓇ
Med appen AhaⓇ kan du organisera
internetinnehåll på din smartphone
(t.ex. poddsändningar, ljudböcker, in‐
ternetradio, sociala nätverk osv.) och
komma åt favoriter direkt. AhaⓇ kan
också användas under navigering, för
att föreslå t.ex. hotell och restau‐
ranger i närheten, samt ge väderin‐
formation och aktuell GPS-position.
AhaⓇ måste först laddas ned på din
smartphone. Starta appen på din
smartphone och skapa ett användar‐
konto för att aktivera användning via
infotainmentsystemet.
För att ansluta AhaⓇ via infotain‐
mentsystemet måste en Bluetooth-
anslutning först upprättas mellan tele‐

fonen och infotainmentsystemet, dvs.
enheten måste vara parkopplad med
bilen innan du använder den. Mer in‐
formation finns under "Bluetooth-an‐
slutning" i avsnittet "Telefon" 3 111.
Observera!
Datadelning och platstjänster måste
vara aktiverat på din smartphone för
att du ska kunna använda appen
AhaⓇ. Vid användning kan dataö‐
verföring innebära extra kostnader
som inte ingår i avtalet med din nät‐
operatör.

När en Bluetooth-anslutning är aktiv
kan du nå AhaⓇ via infotainment‐
systemet. Från startsidan trycker du
på üMedia på displayen. Tryck på
S i det övre vänstra hörnet för att visa
listan över externa källor, sedan väljer
du aha.
Följande menyer visas:
● Spelare
● Lista
● Förval
● I närheten

För att få tillgång till dina AhaⓇ-favo‐
riter väljer du Förval.

När du använder navigeringssyste‐
met 3 74, för att hitta en intressant
plats (POI) med AhaⓇ trycker du på
I närheten och väljer en grupp (t.ex.
hotell, restaurang). Ett antal intres‐
santa platser i närheten visas. Tryck
på den du önskar. Platsen kan ställas
in antingen som ett mål eller delmål
genom att trycka y.
Beroende på typen av intressant plats
kan även kontaktinformation och an‐
nat visas. När telefonnummer visas
för intressanta platser kan du även
ringa dem med handsfree-systemet
genom att trycka på y.
För ytterligare information se "An‐
vändning" i avsnittet "Telefon"
3 115.

Ljudinställningar
R15 BT USB - Ljudinställningar
I ljudinställningsmenyn går det att
ställa in tonegenskaperna.
Tryck på SETUP flera gånger för att
öppna inställningsmenyn.
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Välj Audio settings (ljudinställningar)
och vrid på OK tills den önskade in‐
ställningen är markerad:
● BASS (bas)
● TREBLE (diskant)
● FADER (balans fram/bak)
● BALANCE (balans vänster/

höger)
Displayen indikerar typ av inställning
följt av inställningsvärdet.
Ställ in det önskade värdet genom att
vrida på OK och trycka på knappen
för att bekräfta valen.
För att lämna ljudinställningsmenyn,
tryck på /.
Observera!
Om inga åtgärder utförs går sys‐
temet automatiskt ur ljudinställ‐
ningsmenyn.

Inställning av bas och diskant
Välj Bass (bas) eller Treble (diskant).
Ställ in det önskade värdet genom att
vrida på OK och trycka på knappen
för att bekräfta inställningen.

Ställa in fördelning av ljudvolym
mellan höger - vänster
Välj Balance (balans).
Ställ in det önskade värdet genom att
vrida på OK och trycka på knappen
för att bekräfta inställningen.

Ställa in fördelning av ljudvolym
mellan fram - bak
Välj Fader (volymfördelning fram/
bak).
Ställ in det önskade värdet genom att
vrida på OK och trycka på knappen
för att bekräfta inställningen.

NAVI 50 IntelliLink -
Ljudinställningar
För att komma åt inställningsmenyn
kan du när som helst trycka på 7 följt
av ÿInställningar på displayen.
Följande inställnings menyer visas:
● Audio

Se "Ljudinställningar" nedan.
● Display

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Syste‐
minställningar" 3 42.

● Bluetooth
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Syste‐
minställningar" 3 42.

● System
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Syste‐
minställningar" 3 42.

Audio-inställningar
Välj Ljud för att visa följande alterna‐
tiv:
● Vol/hastighet (Av/1/2/3/4/5)

Hastighetsberoende volymkont‐
roll - se (NAVI 50 IntelliLink)
"Volyminställning" 3 41.

● Ljudförstärkning (På/Av)
Slå på ljudförstärkning för att öka
bas- och treble-nivån.

● BAL/FAD
Tillgängligt beroende på version.
Tryck på l för att öppna under‐
menyn för volymbalans- och ljud‐
inställningar.
På skärmens vänstra sida kan du
justera balansen höger/vänster
med k/l balansen fram/bak
med R/S.
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På skärmens högra sida kan du
justera Bas, Mellanregister och
Diskant (från -5 till +5) med
k/l.
Tryck på OK för att bekräfta änd‐
ringarna.

● Ljud
Beroende på version trycker du
på l för att öppna undermenyn
för volymbalans- och ljudinställ‐
ningar.
På skärmens vänstra sida kan du
justera balansen höger/vänster
med k/l balansen fram/bak
med R/S.
På skärmens högra sida kan du
justera Bas, Mellanregister och
Diskant (från -5 till +5) med
k/l.
Tryck på OK för att bekräfta änd‐
ringarna.
Information om andra versioner
av undermenyn för ljud (där vo‐
lym kan ställas in individuellt för
en lista av ljudtyper) finns i
(NAVI 50 IntelliLink) "Volymins‐
tällningar" 3 41.

NAVI 80 IntelliLink -
Ljudinställningar
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Systemins‐
tällningar" 3 42.

Volyminställning
NAVI 50 IntelliLink -
Volyminställningar
För att komma åt inställningsmenyn
kan du när som helst trycka på 7 följt
av ÿInställningar på displayen.
Följande inställnings menyer visas:
● Audio

Se "Ljudinställningar" nedan.
● Display

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Syste‐
minställningar" 3 42.

● Bluetooth
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Syste‐
minställningar" 3 42.

● System
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Syste‐
minställningar" 3 42.

Audio-inställningar
Välj Ljud för att visa följande alterna‐
tiv:
● Vol/hastighet (Av/1/2/3/4/5)

Volymen ökar när bilens hastig‐
het ökar, för att kompensera för
vind- och vägbuller.
Hastighetskompenserad volym
kan stängas av, eller graden av
volymanpassning kan ställas in.

● Ljudförstärkning (På/Av)
Slå på ljudförstärkning för att öka
bas- och treble-nivån.

● BAL/FAD
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Ljudin‐
ställningar" 3 39.

● Ljud
Tryck på l för att öppna under‐
menyn Ljudinställningar.
Beroende på version kan voly‐
men för olika ljudtyper ställas in
individuellt, t.ex. ljud, trafikmed‐
delanden, navigeringsin‐
struktioner, handsfree-telefon‐
system och ringsignalnivåer.
Tryck på ]/< för att justera voly‐
men för respektive ljudtyp.



42 Inledning

Tryck vid behov på Återställ till
standardvärden för att återställa
alla volymer till fabriksinställning‐
arna.
För andra versioner av underme‐
nyn Ljud, se
(NAVI 50 IntelliLink) "Ljudinställ‐
ningar" 3 39.

NAVI 80 IntelliLink -
Volyminställningar
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Systemins‐
tällningar" 3 42.

Systeminställningar
R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Systeminställningar
Tryck på SETUP och öppna meny‐
erna genom att vrida och trycka OK.
När systeminställningarna har änd‐
rats, tryck på SETUP för att lämna
menyn och spara ändringarna. Sys‐
temet sparar och avslutar automatiskt
efter en fördröjning.

Ändra systemspråk
Byt displayspråk genom att gå till
menyn Language (språk). Välj ett
språk i listan genom att vrida och
trycka på OK.
Återställ standardinställningarna
För att återställa systeminställning‐
arna till standardvärdena väljer du
Default settings (standardinställ‐
ningar) genom att vrida och trycka på
OK. När du uppmanas att göra det
bekräftar du ändringen genom att
trycka på OK igen.

NAVI 50 IntelliLink -
Systeminställningar
För att komma åt inställningsmenyn
kan du när som helst trycka på 7 följt
av ÿInställningar på displayen.
Följande inställnings menyer visas:
● Ljud:

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Ljudin‐
ställningar" 3 39 och "Volymins‐
tällningar" 3 41.

● Display: Se nedan.
● Bluetooth: Se nedan.
● System: Se nedan.

Display
Välj Display för att visa följande alter‐
nativ:
● Ljusstyrka (Låg/mellan/hög)
● Kartläge (Auto/dag/natt)

● Auto: Dag- och nattläge änd‐
ras automatiskt.

● Dag: Kartbilden visas alltid
med ljusa färger.

● Natt: Kartbilden visas alltid
med mörka färger.

● AC-info (på/av)
Tillgängligt beroende på version.
Slå på/av displayen med luftkon‐
ditioneringsinformation medan
du justerar inställningar (tillgäng‐
ligt beroende på bilen).

● Bakgrund (mörk/ljus)
Tillgängligt beroende på version.
Växla mellan mörkt och ljust vis‐
ningsläge (tillgänglig beroende
på bil).
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Bluetooth
Välj Bluetooth för att visa följande al‐
ternativ:
● Visa listan över Bluetooth-

enheter
● Sök efter Bluetooth-enhet
● Behörighet för externa enheter
● Byt lösenord (för att länka Blue‐

tooth-enheter till infotainment‐
systemet)

● Smarttelefon
Tillgängligt beroende på version.
För att få hjälp med att aktivera
och använda röststyrning - se
"Röstigenkänning" 3 104.

För ytterligare information om Blue‐
tooth-inställningar, se
(NAVI 50 IntelliLink) "Bluetooth-mu‐
sik" 3 66 och "Bluetooth-anslut‐
ning" i avsnittet "Telefon" 3 111.
System
Välj System för att visa följande alter‐
nativ:
● Språk

Ändra visningsspråk och röstin‐
struktionsspråk för navigerings‐

systemet. Tryck på OK för att be‐
kräfta valet.

● Klocka/enheter
Följande inställningar kan änd‐
ras:
● Tidsformat (12 h/24 h)
● Enheter (km/mls)
● Tidsinställning

Tryck på l för att öppna un‐
dermenyn Tidsinställning
som innehåller följande alter‐
nativ:
Auto/Manuell
Om du väljer tidsinställ‐
ningen Auto ställs tiden in
automatiskt genom GPS.
Om manuell tidsinställning
har valts justerar du tiden vid
behov.

Observera!
Navigationskartor för det aktuella
landet måste installeras på systemet
för att se till att den lokala tiden är
korrekt.

● Fabriksinställningar
Följande inställningar kan åter‐
ställas till fabriksinställningarna:
● Alla
● Telefon
● Navigation
● Audio-media-radio-system

● Navigation (På/Av)
● Systemversion (visar infotain‐

mentsystemets programver‐
sionsnummer)

När systeminställningarna har änd‐
rats trycker du på 7 (och väljer en
annan meny på skärmen) för att
lämna inställningsmenyn och spara
ändringarna. Systemet sparar och av‐
slutar automatiskt efter en fördröj‐
ning.

NAVI 80 IntelliLink -
Systeminställningar
För att komma åt menyn för syste‐
minställningar från startsidan trycker
du på MENY följt av System på dis‐
playen.
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Följande inställnings menyer visas:
● Språk
● Display
● Ljud
● Klocka
● Säkerhetsvarningar
● Startskärm
● Tangentbord
● Ställ in enheter
● Status och information
● Ta ut SD-kort
● Återställ fabriksinställningarna

När systeminställningarna har änd‐
rats trycker du på Klar för att bekräfta.
Språk
För att byta infotainmentsystemets
språk och sedan typ av röst (be‐
roende på version).
Display
Följande inställningar visas:
● Ljusstyrka dagtid: Ändra skär‐

mens ljusstyrka för att anpassa
den till yttre ljusförhållanden
(dagsljus).

Vid svagt ljus är skärmen lättare
att se om den inte är för ljus.

● Ljusstyrka nattetidNattljusstyrka:
Ändra skärmens ljusstyrka för att
anpassa den till yttre ljusförhål‐
landen (nattljus).
Vid svagt ljus är skärmen lättare
att se om den inte är för ljus.

● Automatiskt dag-/nattlägeVäxla
till nattläget på natten: Aktiverar
automatisk växling mellan dag-/
nattljus.
Nattläget aktiveras vid låga ex‐
terna ljusnivåer och när strål‐
kastarna tänds.

● Tvingat nattlägeAnvändning av
nattläget: Aktiverar nattläget.

Ljud
Följande inställnings menyer visas:
● Ljudnivåer: För att ändra volym

och ljud för trafikinformation,
handsfreesystemet, telefonens
ringsignal, systemets/datorns
röst, navigationsinstruktioner och
parkeringshjälp (beroende på
version).

● Varningar: Justera varningsvoly‐
men och slå på/av varningar när
skärmen är avstängd.

● Hastighetskänslighet: Ställ in vo‐
lymjustering baserad på bilens
hastighet.

● Datorröst: Justera typer av infor‐
mation som ska lämnas av info‐
tainmentsystemets röst (t.ex.
"Läsa upp instruktioner för mo‐
torvägskörfält högt").

● Röst: Ändra den röst som an‐
vänds av infotainmentsystemet (i
förekommande fall).

Klocka
Ställ in systemets klocka och tidsfor‐
mat.
Vi rekommenderar att du låter den
automatiska tidsinställningen vara
på.
Säkerhetsvarningar
För att slå på/av diverse varningar
som ges av infotainmentsystemet
(t.ex. "Varna när bilen körs snabbare
än tillåtet"). Markera rutorna för de
varningar du vill aktivera.
Startskärm
Ändra startsidans konfiguration.
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Välj från listan över alternativ för att se
en förhandsvisning av olika layouter
på startsidan.
Tangentbord
Ändra alfabet (t.ex. latinskt, grekiskt)
och tangentbordslayouten (t.ex.
Qwerty, ABCD).
Ställ in enheter
För att ändra mätenheter, för t.ex. av‐
stånd (km/miles), koordinater
(grader, minuter, sekunder), temp‐
eratur (℃, ℉) och barometriska en‐
heter (i förekommande fall).
Status och information
Visa systeminformation, t.ex. version,
GPS-status, nätverksstatus, licenser
och copyrightinformation.
Ta ut SD-kort
För att ta ut SD-kortet på ett säkert
sätt.
Återställ fabriksinställningarna
Radera all information på infotain‐
mentsystemet. Följ instruktionerna på
skärmen.

Observera!
Efteråt kommer infotainmentsystem
att starta på engelska som standard.
Vid behov kan du välja Språk i
menyn System för att byta språk.

Multimediainformation
För att komma åt multimediainställ‐
ningsmenyn från startsidan trycker du
på MENY och sedan på Multimedia
följt av Inställningar på displayen.
Följande inställnings menyer visas:
● Ljud
● Radio
● Media
● Bilder
● Video

När inställningarna har ändrats
trycker du på Klar för att bekräfta.
Ljud
Följande ljudinställningar kan uppda‐
teras:
● "Ljudfördelning" (spatialisation):

Ställ in ljudfördelningen i bilen.
● "Bas diskant"/"Atmosfär":

Ställ in ljudalternativ, t.ex. "Neut‐
ralt" eller "Pop-rock", "Klassisk",

"Jazz" (i förekommande fall). Välj
"Manuellt" för att ställa in bas-
och diskantnivåerna manuellt.
Tryck på Klar för att spara änd‐
ringarna.

● "Demo arkamys" (i förekom‐
mande fall):
Välj för att prova Arkamys-läget.

● "Basförstärkning Arkamys":
Slå på/av basförstärkning.

Radio
Följande radioinställningar kan upp‐
dateras:
● slå på/av sökning efter alterna‐

tiva frekvenser (AF)
● slå på/av i-Traffic (trafikprogram‐

information)
● slå på/av programtyp (PtY)
● slå på/av SimulCast
● visa i-announcement-information

(t.ex. väderinformation för områ‐
det, händelseinformation)

● uppdatera listan med sparade ra‐
diostationer

För ytterligare information se
(NAVI 80 IntelliLink) "Radio" 3 47.
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Media
Följande mediainställningar kan upp‐
dateras:
● Repetera (ett spår): slå på/av
● Blanda: På/av-strömställare
● Visa albumomslag: På/av-ström‐

ställare
● Hantera Bluetooth-enheter: Kon‐

figurera
För ytterligare information se
(NAVI 80 Intelligent) "Bluetooth-mu‐
sik" 3 66.
Bilder
Följande fotoinställningar kan uppda‐
teras:
● ställa in visningstid för foton

under en diabildshow ("Fördröj‐
ning diabildshow")

● ställa in övergångseffekter mel‐
lan foton i en diabildshow ("Över‐
gång diabildshow")

● växla från normal till full skärm‐
storlek ("Standarvy")

För ytterligare information se "Visa
bilder" 3 72.

Video
Följande videoinställningar kan upp‐
dateras:
● ställa in visningstyp för videor (i

förekommande fall)
● växla från normal till full skärm‐

storlek
För ytterligare information se "Spela
upp filmer" 3 72.
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Radio

Användning .................................. 47
Stationssökning ........................... 49
Listor för autosparade stationer ... 51
Radio Data System (RDS) ........... 52
Digital Audio Broadcasting .......... 54

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

flexer från olika hinder
● Sändarskugga

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Reglage
De viktigaste knapparna för att kunna
använda radion är:
● RADIO: Aktivera radio, byta frek‐

vensband
● 2 3: stationssökning
● OK: Byt frekvens
● Stationsknapp 1-6: Knappar för

förinställda stationer
● SETUP: Systeminställningar,

automatisk lagring av stationer
● TEXT: Visa radiotextinformation

Aktivera radion
Tryck på RADIO för att växla ljudkäl‐
lan till radio.
Den senast mottagna stationen ställs
in.

Välja våglängdsområde
Tryck flera gånger på RADIO för att
växla mellan tillgängliga band (t.ex.
FM1, FM2, AM).
Stationen du senast valde i det
aktuella våglängdsområdet kommer
att aktiveras.

NAVI 50 IntelliLink - Reglage
Använd pekskärmen för att styra ra‐
dion.
De viktigaste reglagen är:
● FM/AM/DAB (beroende på ver‐

sion): Tryck på S och växla mel‐
lan FM- och AM-bandet.

● l/m: Tryck här för att starta en
automatisk sökning efter nästa/
föregående radiokanal.

● k/l: Tryck här för att växla till
nästa/föregående frekvens i steg
om 0,5.
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Aktivera radion
För att aktivera radion kan du när som
helst trycka på 7 följt av è/
ñRadio på displayen. Den senast
mottagna stationen ställs in.
Följande undermenyer visas:
● Huvudmeny: Radiostation/frek‐

vens visas.
● Lista: Visar en alfabetisk lista

över tillgängliga radiostationer
(max 50 stationer).

Observera!
Radiostationer utan RDS: Endast
frekvensen visas. Dessa stationer
visas i slutet av listan.
● Förval: Visar sparade favoritra‐

diostationer.
● Alternativ:

Följande inställningar kan änd‐
ras, beroende på vilket våg‐
längdsområde du har valt:
● RDS (På/Av)
● TA (På/Av)
● Region (På/Av)
● Nyheter (På/Av)

● AM (På/Av)
● Uppdatera lista (På/Av)

Ytterligare information finns under
(NAVI 50 IntelliLink) "Radiodatasys‐
tem (RDS)" 3 52.

Välja våglängdsområde
Tryck på S bredvid FM/AM/DAB (om
tillgängligt) i det övre vänstra hörnet
av skärmen och välj FM-, AM eller
DAB-bandet.
Stationen du senast valde i det
aktuella våglängdsområdet kommer
att aktiveras.
Observera!
AM-frekvensbandet kan inaktiveras
via menyn Alternativ.

Se "Digital Audio Broadcasting"
3 54.

NAVI 80 IntelliLink - Reglage
Använd pekskärmen för att styra ra‐
dion.

De viktigaste reglagen är:
● FM/AM/DR: Tryck på fliken i övre

vänstra hörnet på skärmen och
växla mellan FM-, AM- och DR-
banden (digital radio).

● Y/Z: Tryck här för att starta en
automatisk sökning efter nästa/
föregående radiokanal.

● </>: Tryck här för att växla till
nästa/föregående frekvens i
steg.

● 4/1: Tryck här för att bläddra ige‐
nom en lista med stationer.

Aktivera radion
För att komma åt radion från startsi‐
dan trycker du på MENY och sedan
på Multimedia följt av Radio på dis‐
playen.
Följande lägen finns:
● Förval:

Visar sparade favoritradiostatio‐
ner.

● Lista:
Visar en alfabetisk lista över till‐
gängliga radiostationer (max
50 stationer).
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Observera!
Radiostationer utan RDS: Endast
frekvensen visas. Dessa stationer
visas i slutet av listan.
● Frekvens:

Sök manuellt eller automatiskt
genom att skanna det valda frek‐
vensområdet.

Välja våglängdsområde
Tryck på FM /AM/ -fliken i det övre
vänstra hörnet på skärmen och växla
mellan frekvensband.
Stationen du senast valde i det
aktuella våglängdsområdet kommer
att aktiveras.

Stationssökning
Automatiskt stationssökning

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Automatiskt stationssökning
Tryck snabbt på 2 eller 3 för att
söka efter nästa station som kan tas
emot på det aktuella våglängdsban‐
det.

Om ingen station hittas fortsätter den
automatiska sökningen tills 2 eller
3 trycks in igen.

NAVI 50 IntelliLink - Automatiskt
stationssökning
Tryck på l eller m på displayen för
att söka efter nästa station som kan
tas emot på det aktuella frekvensban‐
det.
Om ingen station hittas fortsätter den
automatiska sökningen tills l eller
m trycks in igen.

NAVI 80 IntelliLink - Automatiskt
stationssökning
Tryck på Y eller Z på displayen för
att söka efter nästa station som kan
tas emot på det aktuella frekvensban‐
det.
Om ingen station hittas fortsätter den
automatiska sökningen tills Y eller
Z trycks in igen.

Manuell stationssökning

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Manuell stationssökning
Välj önskat frekvensband och håll
sedan in 2 eller 3 för att söka i det
valda frekvensbandet.
Släpp knappen när den önskade frek‐
vensen närmar sig. En automatisk
sökning görs efter nästa mottagbara
station och den spelas upp automat‐
iskt.
Vrid på OK för att stegvis ändra frek‐
vensen.
Sökning efter sparad station
Tack vare detta kan du välja stationer
som du har sparat tidigare.
För att spara en station, välj önskat
frekvensband och station och tryck på
stationsknappen 1-6 tills en ljudsignal
hörs och bekräfta att stationen har
sparats på den aktuella stationsknap‐
pen. 6 stationer per frekvensband kan
sparas.
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Hämta en sparad station
För att hämta en station, välj önskat
frekvensband och tryck kort på
stationsknapp 1-6.
Söka efter radiostationsnamn (endast
FM)
Välj FM-frekvensbandet och markera
stationsnamnet på skärmen med
_ eller 6.
Tryck på 1 eller 4 flera gånger för att
söka efter det önskade stationsnam‐
net manuellt. Frekvensen kan visas
istället om stationsnamnet inte är till‐
gängligt.
Den alfabetiska listan innehåller upp
till 60 FM-stationer med bästa mot‐
tagning. Den här listan kan uppdate‐
ras när som helst. Listor för autospa‐
rade stationer 3 51.

NAVI 50 IntelliLink - Manuell
stationssökning
Välj önskad våglängd och tryck sedan
på k eller l för att växla till nästa/
föregående frekvens i steg om 0,5.
Sökning efter sparad station
Tack vare detta kan du välja stationer
som du har sparat tidigare.

För att spara en station väljer du frek‐
vensband och station och trycker
sedan på Förval för att visa sparade
favoriter.
Tryck och håll på önskad plats. Frek‐
vensen eller namnet på radiostatio‐
nen visas på favoritplatsen, vilket be‐
kräftar att stationen har sparats. (i
indikerar den station som för närva‐
rande spelas.)
Observera!
12 stationer kan lagras per våg‐
längdsområde.

Hämta en sparad station
För att hämta en station väljer du frek‐
vensband och trycker sedan på
Förval för att visa sparade favoriter.
Tryck kort på önskad favoritradiosta‐
tion.
Tryck på k/l för att gå till före‐
gående/nästa sida med favoriter.
Söka efter radiostationsnamn (endast
FM och DAB)
Välj våglängd, FM eller DAB (om det
finns) och tryck sedan på Lista för att
visa en alfabetisk lista över tillgäng‐
liga radiostationer.

Tryck på S eller R för att söka efter
det önskade stationsnamnet
manuellt. Frekvensen kan visas istäl‐
let om stationsnamnet inte är tillgäng‐
ligt. Tryck på ett objekt i listan för att
ta in den valda stationen. (i indikerar
den station som spelas för närva‐
rande).
Den alfabetiska listan innehåller upp
till 50 radiostationer med den bästa
mottagningen. Denna lista kan upp‐
dateras när som helst. Se "Listor för
autosparade stationer" 3 51.

NAVI 80 IntelliLink - Manuell
stationssökning
Välj önskad våglängd och tryck sedan
på < eller > för att växla till nästa/fö‐
regående frekvens i steg.
Sökning efter sparad station
Tack vare detta kan du välja stationer
som du har sparat tidigare.
För att spara en station väljer du frek‐
vensband och station och trycker
sedan på Förval för att visa sparade
favoriter.
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Håll kvar fingret på önskad plats tills
ett pip hörs. Frekvensen eller namnet
på radiostationen visas på favoritplat‐
sen, vilket bekräftar att stationen har
sparats. 6 stationer per frekvensband
kan sparas.
Alternativt kan du välja önskat frek‐
vensband och önskad station sedan
trycka på Frekvens eller Lista. Tryck
på < för att öppna en snabbmeny och
välj sedan Spara som förval. Håll kvar
fingret på önskad plats tills ett pip
hörs.
Hämta en sparad station
För att hämta en station väljer du frek‐
vensband och trycker sedan på
Förval för att visa sparade favoriter.
Tryck kort på önskad favoritradiosta‐
tion.
Söka efter radiostationsnamn (endast
FM)
Välj FM-bandet och tryck sedan på
Lista för att visa en alfabetisk lista
över tillgängliga radiostationer.
Tryck på ↑/4 eller ↓/1 för att söka
efter det önskade stationsnamnet
manuellt. Frekvensen kan visas istäl‐
let om stationsnamnet inte är tillgäng‐
ligt.

Den alfabetiska listan innehåller upp
till 50 radiostationer med den bästa
mottagningen. Denna lista kan upp‐
dateras när som helst. Se "Listor för
autosparade stationer" 3 51.

Listor för autosparade
stationer
Med autospar-funktionen kan man
göra en sökning efter de stationer
som har bäst mottagning i ett våg‐
längdsområde och automatiskt spara
dessa.

Automatisk stationslagring

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB - Spara
stationer automatiskt
FM-våglängdsområdet har en auto‐
sparlista (AST) som kan spara
6 stationer.
När du lyssnar på radion trycker du
ned och håller in RADIO: De
6 stationerna med bäst mottagning
sparas automatiskt på AST.
Observera!
På grund av signalstyrka kan det
hända att färre än 6 stationer sparas.

Hämta en station

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Hämta en station
Välj frekvensband och tryck in
stationsknapp 1-6 kort för att hämta
en sparad station.
För att hämta en station på Listan för
autosparade stationer (AST) medan
du lyssnar på radion trycker du kort på
SETUP för att aktivera läget AST.
Den senast mottagna stationen ställs
in. Tryck kort på stationsknapp 1...6
för att hämta en annan lagrad station
i listan för autosparade stationer.

Uppdatera stationslista manuellt
Stationer går också att spara
manuellt i listorna för autosparade
stationer.
Observera!
Endast tillgänglig vid
NAVI 50 IntelliLink och
NAVI 80 IntelliLink.
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För att uppdatera stationslistorna och
få de senaste listorna aktiverar du sy‐
stemuppdateringen manuellt. Be‐
roende på infotainmentsystemet kan
det hända att ljudet stängs av under
en manuell uppdatering.

NAVI 50 IntelliLink - Uppdatera
stationslista manuellt
Tryck på Alternativ, bläddra ned till
Uppdatera lista, välj sedan Start.
Uppdaterar ... visas på displayen tills
uppdateringen är slutförd.
Observera!
Om DAB är tillgängligt rekommen‐
deras att du uppdaterar listan över
DAB-stationer manuellt när sys‐
temet är på.

NAVI 80 IntelliLink - Uppdatera
stationslista manuellt
På startsidan trycker du på MENY
och sedan på Multimedia följt av
Inställningar på displayen. Välj
Radio och rulla ner till Uppdatera
radiolista.

Välj alternativt (beroende på version)
Multimedia och sedan Radio och välj
något av följande sätt:
● Förval
● Lista
● Frekvens

Tryck sedan på < för att öppna en
snabbmeny och välj sedan
Uppdatera radiolista.

Radio Data System (RDS)
RDS är en FM-stationtjänst som hjäl‐
per dig att hitta önskad station och
garanterar att den tas emot felfritt.

Fördelar med RDS
● Programnamnet på den valda

stationen visas på displayen
istället för dess frekvens.

● Vid en automatisk stationssök‐
ning tar infotainmentsystemet
endast emot RDS-stationer.

● Med AF (Alternative Frequency)
ställer infotainmentsystemet all‐
tid in den sändningsfrekvens som
ger bäst mottagning för den valda
stationen.

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
RDS-funktioner

Ställa in RDS
Tryck på SETUP och vrid på OK för
att komma till menyn RDS. Tryck på
knappen för att välja.
Vrid vridknappen för att välja RDS-
inställning:

Koppla till/från RDS
Tryck på Alternativ på displayen. Föl‐
jande inställningar kan ändras:
Slå på/stäng av RDS-AF genom att
trycka på OK. AF visas på displayen
när RDS är aktivt.

Textinformation (radiotext)
Vissa FM-radiostationer sänder ut
textinformation om det utsända pro‐
grammet (t.ex. låtens namn).
Tryck på SETUP och vrid på OK för
att komma till menyn Radiotexter.
Vrid på vridknappen för att välja
Radio och tryck på knappen för att se
denna information.
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NAVI 50 IntelliLink - RDS-
funktioner

Ställa in RDS
Tryck på Alternativ på displayen. Föl‐
jande inställningar kan ändras:
● RDS (På/Av)

Stäng av den om den inte be‐
hövs.

● TA (På/Av)
Se nedan.

● Region/AF (På/Av)
Se nedan.

● Nyheter (På/Av)
Se nedan.

● AM (På/Av)
Stäng av den om den inte be‐
hövs.

● Uppdatera lista (På/Av)
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Listor för
autosparade stationer" 3 51.

TA (Trafikmeddelanden)
Om trafikmeddelanden  är aktiverade:
● Trafikmeddelanden från vissa

FM-radiostationer (och DAB-sta‐
tioner om det finns) sänds auto‐
matiskt.

● Radio och uppspelning från ex‐
terna ljudkällor avbryts så länge
trafikmeddelandet varar.

Observera!
Automatisk sändning av trafikmed‐
delanden avaktiveras om våg‐
längdsområdet är inställt på AM.

Region/AF
Om RDS-funktionen är aktiverad och
Region/AF är påslaget:
Frekvensen för vissa FM-radiokana‐
ler kan ändras beroende på det geo‐
grafiska området.
Dålig mottagning kan ibland ge upp‐
hov till instabila och oönskade föränd‐
ringar av frekvensen. Slå av Region/
AF vid behov.

Nyheter
Om Nyheter är aktiverat:
● Nyhetsmeddelanden från vissa

FM-radiostationer (och DAB-sta‐
tioner om det finns) sänds auto‐
matiskt.

● Radio och uppspelning från ex‐
terna ljudkällor avbryts så länge
trafikmeddelandet varar.

Textinformation (radiotext)
Vissa FM-radiostationer (och DAB-
stationer om tillgängliga) sänder ut
textinformation om det utsända pro‐
grammet (t.ex. låtens namn).

NAVI 80 IntelliLink - RDS-
funktioner

Ställa in RDS
För att komma åt menyn Radioinställ‐
ningar från startsidan trycker du på
MENY och sedan på Multimedia följt
av Inställningar och sedan på Radio
på displayen.
Tryck på <, beroende på version, för
att öppna en snabbmeny och välj
alternativet "Radioinställningar".
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Följande radioinställningar kan upp‐
dateras:
● slå på/av sökning efter alterna‐

tiva frekvenser (AF)
● slå på/av i-Traffic (trafikprogram‐

information)
● slå på/av programtyp (PtY)
● slå på/av SimulCast
● visa i-announcement-information

(t.ex. väderinformation för områ‐
det, händelseinformation)

● uppdatera listan med sparade ra‐
diostationer

Alternativ frekvens (AF)
Aktivera RDS-AF-funktionen för att
alltid ställa in den bästa sändnings‐
frekvensen för den valda stationen
Dålig mottagning kan ibland ge upp‐
hov till instabila och oönskade föränd‐
ringar av frekvensen. Stäng av RDS-
AF-funktionen vid behov.
I-traffic (trafikprograminformation)
Stationer med radiotjänst för trafikin‐
formation är FM RDS-stationer som
sänder trafiknyheter.

Aktivera I-Traffic för att ta emot trafik‐
meddelanden automatiskt när de
sänds.
Sökning efter programtyp (PtY)
Aktivera PtY för att visa vilken typ av
program (t.ex. nyheter, sport) som
sänds för närvarande
Uppdatera radiolista
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Listor för au‐
tosparade stationer" 3 51.
SimulCast
Slå på SimulCast-funktionen för auto‐
matisk växling från en DR-station (di‐
gital radio) till samma station på FM-
bandet vid en förlust av mottag‐
ningen.
i-announcement
Välj att visa information som väder
och händelser i närheten.

Textinformation (radiotext)
Vissa FM-radiostationer sänder ut
textinformation om det utsända pro‐
grammet (t.ex. låtens namn).
För att kontrollera textinformation när
du befinner dig i valfritt radioläge
(t.ex. Förval, Lista, Frekvens) trycker
du på < för att öppna en snabbmeny

och väljer sedan alternativet textinfor‐
mation genom att t.ex. välja "Visa ra‐
diotext".

Digital Audio Broadcasting
Digital Audio Broadcasting (DAB) är
ett innovativt och universellt sänd‐
ningssystem.

Allmän information
● DAB-stationer visas med pro‐

gramnamnet istället för sänd‐
ningsfrekvensen.

● 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 informa‐
tion inklusive rese- och trafikin‐
formation.

● Så länge som en DAB-mottagare
kan ta emot signalen som skickas
ut av en radiostation (även om
signalen är mycket svag) kan ljud
återges.
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● Ljudet riskerar inte att långsamt
försvinna, vilket annars är typiskt
för mottagning i AM- och FM-ban‐
det. DAB-signalen återges med
konstant ljudvolym.

● 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 är för svag för
att plockas upp av mottagaren
växlar systemet över till samma
program på en annan DAB eller
FM-station.

● Om DAB-signalen studsar mot
naturliga hinder eller byggnader
ökas mottagningskvaliteten för
DAB, till skillnad från AM- och
FM-bandet där mottagningen för‐
sämras betydligt i sådana fall.

● När DAB-mottagning är aktiverad
förblir infotainmentsystemets
FM-mottagare aktiv i bakgrunden
och söker ständigt efter de FM-
stationer som har bäst mottag‐
ning.
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Allmän information
Infotainmentsystemets CD-spelare
kan spela ljud-CD-skivor, MP3-skivor
och även WMA-skivor (beroende på
version).
CD16 BT, CD18 BT: AAC- och WAV-
format kan också spelas upp.

Upplysningar om 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 CD-
skivor. Då kan skivorna fasta i CD-
enheten och förstöra den. Då
krävs ett kostsamt byte av en‐
heten.

● 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
överhuvudtaget.

● Brända CD-R- och CD-RW-ski‐
vor och WMA-filer med DRM (Di‐
gital Rights Management) från
webbmusikaffärer kanske inte
går att spela korrekt eller över hu‐
vud taget.

● För Mixed-Mode cd-skivor (inne‐
håller en kombination av audio
och data, t.ex. MP3) är det bara
ljudspåren som registreras och
spelas upp.

● 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-
RW-skivor på ett korrekt sätt. Se
nedan.

● Undvik att vidröra CD-skivans
spelyta vid byte av skiva.

● Lägg direkt tillbaka CD-skivorna i
fodralet när du tagit ut dem ur
CD-spelaren. På så sätt skyddar
du skivorna från smuts och från
skador.

● Smuts och vätskor på CD-skivor
riskerar att smutsa ner ljudspel‐
arens lins, vilket kan leda till att fel
uppstår.
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● Skydda CD-skivorna mot hög
värme och direkt solljus.

● Följande begränsningar gäller för
MP3/WMA-skivor:
Endast MP3-filer och WMA-filer
kan läsas.
Maximalt djup för mappstruktu‐
ren: 11 nivåer
Maximalt antal MP3- och/eller
WMA-filer som kan sparas:
1000
Endast spellistor i formaten: .m3u
och .pls stöds.
Inmatningarna i spellistorna
måste vara utformade som rela‐
tiva vägar.

● Användningen av MP3- och
WMA-filer är identisk. När en CD-
skiva med WMA-filer laddas
visas MP3-relaterade menyer.

Användning
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Använda CD-spelaren

Starta CD-uppspelning
Slå på infotainmentsystemet (genom
att trycka på m) och sätt i CD-skivan
med den tryckta sidan vänd uppåt i
CD-uttaget tills den dras in: CD-upp‐
spelningen startar automatiskt.
Om det redan finns en CD i enheten
trycker du på MEDIA flera gånger för
att välja önskad ljudkälla: CD-upp‐
spelning startas.
Observera!
Beroende på vilka data som sparats
på CD-eller MP3-skivan visas olika
information om skivan och det
aktuella spåret på displayen.

Välja ett album eller ett spår
Vrid på BROWSE för att välja ett al‐
bum eller ett spår från listan.
Tryck på knappen för att välja.

Hoppa till nästa eller föregående titel
Tryck en eller flera gånger kort på
2 eller 3.

Snabbspolning framåt eller bakåt
Håll in 2 eller 3 för att snabbspola
aktuellt spår framåt eller bakåt.

Upprepa
Tryck och håll ned sifferknappen 1
under uppspelning av CD (från
stationsknapparna 1...6) för att repe‐
tera det aktuella spåret.
RPT visas på displayen när Repetera
är aktivt.
Tryck och håll ned sifferknappen 1
igen för att avaktivera.
RPT visas inte längre på displayen.

Slumpvis uppspelning
Tryck och håll ned sifferknappen 2
under uppspelning av CD (från
stationsknapparna 1...6) för att aktiv‐
era slumpmässig uppspelning.
MIX visas på displayen när slumpvis
uppspelning är aktiv.
Observera!
På en MP3-cd gäller slumpmässig
uppspelning endast för det aktuella
albumet.

Tryck och håll ned sifferknappen 2
igen för att avaktivera.
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MIX visas inte längre på displayen.
Slumpvis uppspelning kan även de‐
aktiveras genom utmatning av CD:n
Observera!
Slumpvis uppspelning deaktiveras
inte när ljudsystemet stängs av eller
om källa byts.

Paus
Tryck kort på m, @ eller både ! och
# samtidigt för att avbryta uppspel‐
ningen av CD/MP3-CD. Tryck igen för
att återuppta uppspelningen.
Pausfunktionen deaktiveras automat‐
iskt när volymen ställs in, ljudkällan
ändras eller automatiska informa‐
tionsmeddelanden matas ut.

Visa extra textinformation (CD-text
eller ID3-tagg)
När du har valt spår eller album, tryck
kortvarigt på TEXT  för att visa textin‐
formation på CD-skivan (t.ex. artis‐
tens namn, albumnamn eller låttitel).
För att visa all textinformation på en
gång trycker du och håller in sifferk‐
nappen TEXT .
Lämna visningsläget genom att
trycka på /.

Ta ut en CD-skiva
Tryck på d: CD-skivan matas ut.
Om CD-skivan inte avlägsnas när den
har matats ut, kommer den automat‐
iskt att dras in igen efter några
sekunder.

NAVI 80 IntelliLink (typ B och C) -
användning av CD-spelare

Starta CD-uppspelning
Slå på infotainmentsystemet (genom
att trycka på m) och sätt i CD-skivan
med den tryckta sidan vänd uppåt i
CD-uttaget tills den dras in: CD-upp‐
spelningen startar automatiskt.
Om det redan finns en CD i enheten
trycker du på MEDIA eller AUDIO
flera gånger för att välja önskad ljud‐
källa: CD-uppspelning startas.
Observera!
Beroende på vilka data som sparats
på CD-eller MP3-skivan visas olika
information om skivan och det
aktuella spåret på displayen.

Välja ett album eller ett spår
Tryck på New selection eller
Current playlist på displayskärmen
eller vrid vridratten i mitten för att välja
album eller spår från listan.

Hoppa till nästa eller föregående titel
Tryck en eller flera gånger kort på
2 eller 3.

Snabbspolning framåt eller bakåt
Håll in 2 eller 3 för att snabbspola
aktuellt spår framåt eller bakåt.

Slumpvis uppspelning
Tryck på < på displayen eller tryck på
Options på den centrala styrenheten
för att komma åt inställningsmenyn,
välj sedan Shuffle för att aktivera.
Observera!
På en CD MP3/WMA gäller den
slumpvisa uppspelningsfunktionen
det aktuella albumet och flyttar
sedan till nästa album.

Paus
Tryck kortvarigt på = på displayen
eller tryck på volymvridknappen, @
eller både ! och # samtidigt för att
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avbryta CD/MP3 CD-uppspelningen.
Tryck igen för att återuppta uppspel‐
ningen.
Pausfunktionen deaktiveras automat‐
iskt när volymen ställs in, ljudkällan
ändras eller automatiska informa‐
tionsmeddelanden matas ut.

Visa extra textinformation (CD-text
eller ID3-tagg)
När du har valt spår eller album,
trycker du och håller in vridknappen i
mitten för att visa textinformation på
CD-skivan (t.ex. artist, albumnamn
eller låttitel).
Lämna visningsläget genom att
trycka på /.

Ta ut en CD-skiva
Tryck på < på displayen och välj
sedan Eject eller tryck på d. CD-ski‐
van matas ut.
Om CD-skivan inte avlägsnas när den
har matats ut, kommer den automat‐
iskt att dras in igen efter några
sekunder.
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Allmän information

Ett AUX-uttag finns för anslutning av
externa ljudkällor.
Observera!
Anslutningen måste alltid vara ren
och torr.

Du kan till exempel ansluta en bärbar
CD-spelare till AUX-ingången med en
3,5 mm teleplugg.

Användning
En ljudkälla som ansluts till AUX-
ingången kan bara drivas via
reglagen på ljudkällan, dvs. inte via

infotainmentsystemet. Välj ett spår di‐
rekt på ljudkällan endast när bilen står
still.

Se upp

Innan du ansluter eller kopplar
från en tillbehörsenhet, t.ex. en
bärbar CD-spelare bör du stänga
av spelaren och infotainment‐
systemet för att undvika kvalitets‐
problem och möjliga skador på ut‐
rustningen.

Vid anslutning via kontaktpluggen
upptäcker systemet ljudkällan auto‐
matiskt. Beroende på inspelningsvo‐
lym kan det förekomma en fördröjning
innan ljudkällan hörs.
Artisten eller spårnamnet visas inte
på displayen.
Observera!
Se till att tillbehörsutrustningen för‐
varas på ett säkert sätt under kör‐
ning. Personerna i bilen skadas av
föremål som kastas omkring vid hård
inbromsning, plötslig riktningsfö‐
rändring eller en olycka.
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R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB-
Använda AUX-ingången
Tryck på MEDIA eller
AUDIO/SOURCE för att byta ljudkälla
till AUX-läge. Slå därefter på den ex‐
terna enheten. AUX visas på dis‐
playen.

AUX-inställningar
Tryck på SETUP flera gånger för att
öppna inställningsmenyn.
Välj AUX IN och vrid på OK tills den
önskade inställningen är markerad:
● HI (300 mV)
● MID (600 mV)
● LO (1200 mV)

NAVI 50 IntelliLink - Använda
AUX-ingången
För att komma åt mediamenyn kan du
när som helst trycka på 7 följt av t/
üMEDIA på displayen.

Tryck på S i övre vänstra hörnet för
att växla mellan externa ljudkällor.
Följande alternativ finns tillgängliga:
● USB: Se (NAVI 50 IntelliLink)

"USB-port" 3 62
● iPod: Se (NAVI 50 IntelliLink)

"USB-port" 3 62.
● BT: Se (NAVI 50 IntelliLink)

"Bluetooth-musik" 3 66.
● Aha: Appen AhaⓇ för smartpho‐

nes (tillgänglig beroende på ver‐
sion).
Se "Användning", ytterligare
(NAVI 50 IntelliLink) i avsnittet
"Introduktion" 3 30.

● AUX: Välj denna meny för att
ändra ljudkälla till AUX-läge och
slå sedan på den externa en‐
heten.

NAVI 80 IntelliLink - Använda
AUX-ingången
Ändra ljudkälla till AUX-läge för att
spela upp innehåll från en ansluten
extern enhet.

För att komma åt mediamenyn från
startsidan kan du trycka på MENY
och sedan på Multimedia följt av
Media på displayen.
Tryck på < för att öppna en pop-up-
meny (beroende på version). Föl‐
jande alternativ finns tillgängliga:
● Uttag för externa enheter: Ändra

ljudkällan till AUX-läge och slå
sedan på den externa enheten.

● USB: Se (NAVI 80 IntelliLink)
"USB-port" 3 62.

● Bluetooth-förbindelse: Se
(NAVI 80 IntelliLink) "Bluetooth-
musik" 3 66.

● CD-spelare: Se
(NAVI 80 IntelliLink) "Använd‐
ning av CD-spelaren" 3 66.

● SD-kort: Funktionen påminner
om CD-spelarens funktion 3 57.
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Allmän information

I infotainmentenheten (eller i mittkon‐
solen) finns det ett USB-uttag M för
anslutning av externa ljudkällor.
Observera!
Anslutningen måste alltid vara ren
och torr.

En MP3-spelare, ett USB-minne eller
en iPod kan anslutas till USB-porten.
Dessa enheter regleras via infotain‐
mentsystemets reglage och menyer.

Upplysningar
MP3-spelare och USB-minnen
● De MP3-spelare och USB-min‐

nen som ansluts måste uppfylla
USB Mass Storage Class-speci‐
fikation (USB MSC).

● Endast MP3-spelare och USB-
minnen med en sektorstorlek på
512 bytes och en klusterstorlek
mindre än eller lika med
32 kbyte i filsystemet FAT32
stöds.

● Hårddiskar (HDD) stöds inte.
● Följande restriktioner gäller för

data lagrade på MP3-spelare
eller USB-minnen:
Endast filer av typen MP3, WMA-
och (beroende på infotainment‐
systemet) ACC kan läsas. WAV-
filer och alla andra komprimerade
filer kan inte spelas upp.
Maximalt djup för mappstruktu‐
ren: 11 nivåer.
Maximalt antal filer som kan spa‐
ras: 1 000 filer.
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NAVI 50 IntelliLink: Minsta re‐
kommenderade lagringskapaci‐
tet för USB-enheten är 4 GB. Re‐
kommenderad maximal lagrings‐
kapacitet är 32 GB.
WMA-filer med DRM (Digital
Rights Management) från webb‐
musikaffärer kan spelas upp fel
eller inte alls.
Användbara format för spellis‐
torna: .m3u, .pls.
Inmatningarna i spellistorna
måste vara utformade som rela‐
tiva vägar.

Uppspelning av sparade
ljudfiler
När enheten är ansluten går det bara
att använda reglagen och menyerna i
infotainmentsystemet för att styra
ljudenheten.

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Spela upp musik via USB-uttaget

MP3-spelare/iPod/USB-enheter
Systemet känner av ljudenheten när
en USB-enhet ansluts och aktuellt
spår visas automatiskt.
Om en ny ljudenhet ansluts spelas
det första spåret i den första mappen
automatiskt. När du ansluter enheten
igen fortsätter spelaren att spela upp
det spår som spelades tidigare.
Beroende på den anslutna ljudenhe‐
ten väljer du en mapp (MP3-spelare,
USB-enhet) eller en spellista (bärbar
digital musikspelare).
Användningen av datakällor anslutna
via USB är i huvudsak densamma
som för en ljud-/MP3-/WMA-CD
3 57.

Välja titel
För att välja spår direkt (och byta
mappar) går du först in på menyn för
ljudenheten genom att trycka på OK
under uppspelningen. Välj spår och
byt mapp genom att vrida och trycka
på knappen.

NAVI 50 IntelliLink - Spela upp
musik via USB-uttaget

MP3-spelare/USB-minnen/iPod
Systemet känner av ljudenheten när
en USB-enhet ansluts och aktuellt
spår visas automatiskt. Enhetstypen
(MP3-spelare/USB-enhet eller iPod)
känns också igen, och det relevanta
läget för ljudkälla (USB eller iPod)
väljs automatiskt.
När menyn t/üMEDIA är aktiv är föl‐
jande undermenyer tillgängliga:
● Huvudmeny/Spelare
● Lista
● Alternativ

Om du vill växla mellan ljudkällor
trycker du på S i övre vänstra hörnet.
Följande alternativ finns tillgängliga:
● USB: Välj denna meny för att

ändra ljudkällan till USB-läge.
Observera!
Under användningen laddas eller bi‐
behålls laddningen i batteriet på den
anslutna USB-enheten.
● iPod: Välj denna meny för att

ändra ljudkällan till iPod-läge.
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● BT: Se (NAVI 50 IntelliLink)
"Spela musik via Bluetooth" -
3 66.

● Aha: Appen AhaⓇ för smartpho‐
nes (tillgänglig beroende på ver‐
sion).
Se "Användning", ytterligare
(NAVI 50 IntelliLink) i avsnittet
"Introduktion" 3 30.

● AUX: Se (NAVI 50 IntelliLink) -
"Användning av aux-ingång"
3 60.

Huvudmeny/Spelare
Tryck här för att visa det aktuella
spåret. På den här skärmen är föl‐
jande alternativ tillgängliga:
● l (Tryck här för att hoppa till fö‐

regående spår, håll in för att
snabbspola bakåt)

● =/l (Tryck här för att pausa/
spela)

● m (Tryck här för att hoppa till
nästa spår, håll in för att snabbs‐
pola framåt)

Lista
Visar en lista över spåren i den
aktuella skivan/mappen. Tryck på ett
visst spår för att spela upp det direkt.
Observera!
Som standard listas albumen i alfa‐
betisk ordning.
Om en USB-enhet är ansluten är alla
mappar på samma nivå i trädstruk‐
turen.

Du kan återgå till föregående nivån i
mappträdstrukturen genom att trycka
på ò.
Alternativ
Tryck här för att visa följande alterna‐
tiv:
● Upprepa (av/spår/mapp/alla)
● Blanda (På/Av)

NAVI 80 IntelliLink - Spela upp
musik via USB-uttaget

MP3-spelare / USB-minnen
Ändra ljudkälla till USB-läge för att
spela upp filer från en ansluten USB-
enhet.

För att komma åt mediamenyn från
startsidan kan du trycka på MENY
och sedan på Multimedia följt av
Media på displayen.
Tryck på < för att öppna en pop-up-
meny (beroende på version). Föl‐
jande alternativ finns tillgängliga:
● USB: Ändra ljudkälla till USB-

läge.
● Uttag för externa enheter: Se

(NAVI 80 IntelliLink) "AUX-
ingång" 3 60.

● Bluetooth-förbindelse: Se
(NAVI 80 IntelliLink) "Spela mu‐
sik via Bluetooth" - 3 66.

● SD-kort
● CD-spelare: Se

(NAVI 80 IntelliLink) "AUX-
ingång" 3 60.

När USB-läget är valt innehåller dis‐
playen följande alternativ:
● t eller v: Flytta till föregående/

nästa spår.
● =: Pausa spår.
● Rullningslist för tid som förflutit:

Bläddra genom spår.
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● Nytt urval: Välj ett annat spår från
den anslutna ljudkällan.

● Aktuell spellista: Gå till listan över
aktuell uppspelning.

● r: Återgå till föregående skärm.
● <: Öppna snabbmenyn för att

ändra ljudkälla eller komma åt
spårinställningarna (t.ex. för att
slå på/av blandning eller upprep‐
ning, visa information om aktuellt
spår och öppna ljudinställningar).

Koppla bort från USB-uttaget
Uppspelningen avbryts omedelbart
när den ljudenheten kopplas bort från
USB-uttaget.
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Allmän information
Externa ljudkällor med Bluetooth-
funktion (t.ex. musikmobiler, MP3-
spelare etc.), med funktion för Blue‐
tooth-musikprotokollet A2DP, kan an‐
slutas trådlöst till infotainment‐
systemet.

Upplysningar
● Infotainmentsystemet ansluter

bara till Bluetooth-enheter med
funktion för A2DP (Advanced Au‐
dio Distribution Profile). Det kan
uppstå anslutningsproblem med
tidigare versioner.

● Bluetooth-enheten måste ha
funktioner för AVRCP (Audio Vi‐
deo Remote Control Profile)
version 1.0 eller högre. Om en‐
heten inte har funktioner för
AVRCP kan bara volymen styras
från infotainmentsystemet.

● Innan du ansluter Bluetooth-en‐
heten till infotainmentsystemet
ska du bekanta dig med dess
bruksanvisning för Bluetooth-
funktioner.

Användning
Förutsättningar
Följande förutsättningar måste upp‐
fyllas för att styra en Bluetooth-akti‐
verad ljudenhet via infotainment‐
systemet:
● Infotainmentsystemets Blue‐

tooth-funktion måste vara aktive‐
rad.
Se "Bluetooth-anslutning" i av‐
snittet "Telefon" 3 111.

● Bluetooth-funktionen hos den ex‐
terna ljudenheten med Blue‐
tooth-stöd måste aktiveras (se
ljudenhetens bruksanvisning).

● Beroende på ljudkälla kan man
behöve ställa in enheten på "syn‐
lig" (se ljudenhetens bruksanvis‐
ning).

● Ljudkällan måste paras och an‐
slutas till infotainmentsystemet.
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R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Spela upp musik via Bluetooth

Bluetooth-anslutning
En anslutning måste ställas in mellan
ljudenheten och infotainment‐
systemet via Bluetooth, dvs. enheten
måste paras ihop med bilen innan
den används.
Se "Bluetooth-anslutning" i avsnittet
"Telefon" 3 111.
● Maximalt 5 ljudenheter kan paras

ihop och sparas i listan med en‐
heter men endast en kan anslu‐
tas åt gången.

● Om enheten har både ljudspelar-
och telefonfunktioner paras båda
funktionerna ihop med systemet.
Parning av en mobiltelefon
3 109.

● Telefonfunktionerna fortsätter att
vara aktiva när ljudspelaren an‐
vänds och ljuduppspelningen av‐
bryts när telefonen används.

Para ihop en extern ljudenhet med
infotainmentsystemet
För att parkoppla ljudenheten trycker
du på TEL och väljer Parkoppla
enhet genom att trycka på OK.
Skärmen Klar att para ihop visas.
Sedan ser du på ljudenheten vilken
Bluetooth-utrustning som finns i när‐
heten av enheten.
Välj My Radio (dvs. systemets namn)
i listan på ljudenheten och skriv in den
parningskod (om sådan krävs) som
visas på infotainmentsystemets dis‐
play med ljudenhetens knappsats.
Observera!
Om ljudenheten inte har någon
skärm anger du standard hoppar‐
ningskoden på enheten och därefter
på infotainmentsystemet. Se bruks‐
anvisningen för denna standardhop‐
parningskod, vanligtvis 0000. Be‐
roende på enheten kan det hända att
hopparningskoden måste anges i
omvänd ordning dvs. först på info‐
tainmentsystemet.

Om hopparningen misslyckas återgår
systemet till föregående meny och
motsvarande meddelande visas.
Upprepa förfarandet vid behov.

När hopparningen är slutförd visas ett
bekräftelsemeddelande följt av nam‐
net på den hopparade ljudenheten på
infotainmentsystemets display.
Observera!
När en Bluetooth-anslutning är aktiv
kommer ljudenhetens batteri att lad‐
das ur snabbare om den styrs via
infotainmentsystemet.

Ansluta en ljudenhet
Ljudenheter ansluts automatiskt till
infotainmentsystemet när hoppar‐
ningen har genomförts.
För att ansluta en ljudenhet efter att
den har parkopplats med systemet
eller för att ansluta till en annan par‐
kopplad ljudenhet än den aktuella,
trycker du på TEL och väljer menyn
Välj enhet. Enhetslistan visar de ljud‐
enheter som redan är parade.
Välj önskad enhet i listan och bekräfta
med OK. Ett skärmmeddelande be‐
kräftar anslutningen.
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Koppla från en ljudenhet
För att koppla från en ljudenhet från
infotainmentsystemet trycker du på
TEL (eller knappen SETUP) och väl‐
jer Bluetooth connection (Bluetooth-
anslutning). Välj önskad enhet i en‐
hetslistan och välj Disconnect the
device (koppla bort enhet) och be‐
kräfta genom att vrida och trycka på
OK. Ett skärmmeddelande bekräftar
frånkopplingen.
Om ljudenheten stängs av eller Blue‐
tooth-funktionen avaktiveras på ljud‐
enheten kopplar det även från en‐
heten från infotainmentsystemet.

Att ta bort parningen för en extern
ljudenhet från infotainmentsystemet
Om listan med parade ljudenheter är
full kan en ny enhet endast paras om
en befintlig enhets parning tas bort.
För att ta bort parkopplingen, dvs. ra‐
dera ljudenheten från systemets
minne, tryck på TEL och välj Ta bort
enhet. Välj önskad ljudenhet i listan
och tryck på OK för att bekräfta bort‐
tagningen.

Hantering via infotainmentsystem
När enheten är parad och trådlöst an‐
sluten börjar ljuduppspelningen auto‐
matiskt.
Ljudenheten kan då styras via info‐
tainmentsystemets funktionsknap‐
par, vridrattar och skärmmenyer.
Vilka funktioner som kan styras via
infotainmentsystemet varierar be‐
roende på typ av ljudspelare.
Användningen av ljudenheten när
den är ansluten trådlöst liknar an‐
vändningen av CD-spelaren 3 57.

NAVI 50 IntelliLink - Spela upp
musik via Bluetooth

Bluetooth-anslutning
En anslutning måste ställas in mellan
ljudenheten och infotainment‐
systemet via Bluetooth, dvs. enheten
måste paras ihop med bilen innan
den används.
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Bluetooth-
anslutning" i avsnittet "Telefon"
3 111.
● Maximalt 5 ljudenheter kan par‐

kopplas och sparas i enhetslis‐
tan, men bara en kan vara an‐

sluten i taget (beroende på ver‐
sion kan upp till 8 ljudenheter par‐
kopplas).

● Om enheten har både ljudspelar-
och telefonfunktioner paras båda
funktionerna ihop med systemet.
Parning av en mobiltelefon
3 109.

● Telefonfunktionerna fortsätter att
vara aktiva när ljudspelaren an‐
vänds och ljuduppspelningen av‐
bryts när telefonen används.

Para ihop en extern ljudenhet med
infotainmentsystemet
Om du vill para ihop ljudenheten med
systemet trycker du på 7 följt av
ÿINSTÄLLNINGAR på displayen.
Välj Bluetooth och sedan antingen
Sök efter Bluetooth-enhet eller
Behörighet för externa enheter.
Sök på ljudenheten efter Bluetooth-
enheter i närheten.
Välj infotainmentsystemets namn
(t.ex. MEDIA-NAV) i listan på ljuden‐
heten och skriv (vid behov) in den
parkopplingskod som visas på info‐
tainmentsystemets display med ljud‐
enhetens knappsats.
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Standardparningskoden är 0000. För
att ändra denna kod innan hoppar‐
ningsproceduren startar väljer du Byt
lösenord.
Observera!
Om ljudenheten inte har någon
skärm anger du standard hoppar‐
ningskoden på enheten och därefter
på infotainmentsystemet. Se bruks‐
anvisningen för denna standardhop‐
parningskod, vanligtvis 0000. Be‐
roende på enheten kan det hända att
hopparningskoden måste anges i
omvänd ordning dvs. först på info‐
tainmentsystemet.

Om hopparningen misslyckas kan du
upprepa proceduren vid behov.
Observera!
När en Bluetooth-anslutning är aktiv
kommer ljudenhetens batteri att lad‐
das ur snabbare om den styrs via
infotainmentsystemet.

Ansluta en ljudenhet
Ljudenheter ansluts automatiskt till
infotainmentsystemet när hoppar‐
ningen har genomförts.

Om du vill ändra den ljudenhet som är
ansluten trycker du på 7 följt av
ÿINSTÄLLNINGAR på displayen.
Välj sedan Bluetooth följt av Visa
listan över Bluetooth-enheter. En‐
hetslistan visar de ljudenheter som
redan är parade.
Välj önskad ljudenhet i listan och be‐
kräfta med OK.

Koppla från en ljudenhet
Om ljudenheten stängs av eller Blue‐
tooth-funktionen inaktiveras på ljud‐
enheten kopplas enheten från info‐
tainmentsystemet.

Att ta bort parningen för en extern
ljudenhet från infotainmentsystemet
Om listan med parade ljudenheter är
full kan en ny enhet endast paras om
en befintlig enhets parning tas bort.
För att ta bort en parkoppling, dvs. ta
bort en ljudenhet från systemets
minne, trycker du på 7 följt av
ÿINSTÄLLNINGAR på displayen.
Välj Bluetooth och sedan Visa listan
över Bluetooth-enheter.

Välj önskad ljudenhet från listan och
tryck sedan på ë för att ta bort en‐
heten. Om du vill kan du ta bort alla
enheter i listan genom att trycka på
Alternativ följt av Ta bort alla. Bekräfta
med OK.

Hantering via infotainmentsystem
När enheten är parad och trådlöst an‐
sluten börjar ljuduppspelningen auto‐
matiskt.
Ljudenheten kan sedan styras via in‐
fotainmentsystemets display.
Vilka funktioner som kan styras via
infotainmentsystemet varierar be‐
roende på typ av ljudspelare.
Att använda ljudenheten när den är
trådlöst ansluten fungerar ungefär på
samma sätt som när du spelar upp
sparade ljudfiler via USB-uttaget. Se
"(NAVI 50 IntelliLink) - "Spela musik
via USB-uttaget" i avsnittet "USB-
port" 3 63.
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NAVI 80 IntelliLink - Spela upp
musik via Bluetooth

Bluetooth-anslutning
En anslutning måste ställas in mellan
ljudenheten och infotainment‐
systemet via Bluetooth, dvs. enheten
måste paras ihop med bilen innan
den används.
● Det finns ett maximalt antal ljud‐

enheter som kan paras ihop och
sparas i enhetslistan, men bara
en kan vara ansluten åt gången.

● Om enheten har både ljudspelar-
och telefonfunktioner paras båda
funktionerna ihop med systemet.
Parning av en mobiltelefon
3 109.

● Telefonfunktionerna fortsätter att
vara aktiva när ljudspelaren an‐
vänds och ljuduppspelningen av‐
bryts när telefonen används.

Para ihop en extern ljudenhet med
infotainmentsystemet
På startsidan trycker du på MENY
och sedan på Multimedia följt av
Inställningar på displayen.

Välj Media för att komma åt menyn
Medieinställningar och välj sedan
alternativet "Hantera Bluetooth-
enheter"/"Konfigurera Bluetooth-an‐
slutning".
Hopparningen går till på samma sätt
som med en mobiltelefon. Se
(NAVI 80 IntelliLink) "Bluetooth-an‐
slutning" i avsnittet "Telefon" 3 111.

Ansluta en ljudenhet
Ljudenheter ansluts automatiskt till
infotainmentsystemet när hoppar‐
ningen har genomförts.
Du kan när som helst ändra ljudkällan
till Bluetooth-läge för att spela upp fi‐
ler från en ansluten Bluetooth-enhet.
På startsidan trycker du på MENY
och sedan på Multimedia följt av
Media på displayen.
Tryck på < (för att öppna en pop-up-
meny) beroende på version. Välj
Bluetooth/Bluetooth-anslutning för att
byta ljudkälla för Bluetooth.

Koppla från en ljudenhet
Om ljudenheten stängs av eller Blue‐
tooth-funktionen inaktiveras på ljud‐
enheten kopplas enheten från info‐
tainmentsystemet.

Att ta bort parningen för en extern
ljudenhet från infotainmentsystemet
För att ta bort hopparningen, dvs. ra‐
dera en enhet från systemets minne:
På startsidan trycker du på MENY
och sedan på Multimedia följt av
Inställningar på displayen.
Välj Media för att komma åt menyn
Medieinställningar och välj sedan
alternativet "Hantera Bluetooth-
enheter"/"Konfigurera Bluetooth-an‐
slutning".
Tryck på < för att öppna en snabb‐
meny. Följande alternativ finns till‐
gängliga:
● Deaktivera Bluetooth: Välj för att

deaktivera Bluetooth-funktion i
infotainmentsystemet.

● Ställ in så att TomTom visas: Välj
för att göra infotainmentsystemet
"synligt" för andra Bluetooth-en‐
heter så att de kan paras med
systemet.
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● Koppla bort alla enheter: Välj för
att koppla bort alla för närva‐
rande anslutna enheter från info‐
tainmentsystemet utan att ra‐
dera/ta bort parkopplingen av
dem.

● Radera enhet(er): Välj att koppla
bort en enhet från infotainment‐
systemet.

Borttagningen av parkopplingen går
till på samma sätt som med en bort‐
koppling av en mobiltelefon. Se
(NAVI 80 IntelliLink) "Bluetooth-an‐
slutning" i avsnittet "Telefon" 3 111.

Hantering via infotainmentsystem
När enheten är parad och trådlöst an‐
sluten kan det hända att ljuduppspel‐
ningen börjar automatiskt.
Ljudenheten kan sedan styras via in‐
fotainmentsystemets display.
Vilka funktioner som kan styras via
infotainmentsystemet varierar be‐
roende på typ av ljudspelare.
Att använda ljudenheten när den är
trådlöst ansluten fungerar ungefär på
samma sätt som när du spelar upp
sparade ljudfiler via USB-uttaget. Se

"(NAVI 80 IntelliLink) - "Spela musik
via USB-uttaget" i avsnittet "USB-
port" 3 63.
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Externa enheter

Visa bilder .................................... 72
Spela upp filmer ........................... 72

Visa bilder
NAVI 80 IntelliLink - Visa bilder
För att komma till menyn "Bilder" från
startsidan trycker du på MENY och
sedan på Multimedia följt av Bilder på
displayen.
Observera!
Uppspelning är endast möjlig när
bilen står stilla.

Välj den anslutna källenheten (t.ex.
SD-kort, USB) för att komma åt en‐
skilda foton eller visa ett bildspel med
alla kompatibla foton på enheten.
På displayen kan du använda föl‐
jande alternativ:
● N eller O: Flytta till föregående/

nästa bild.
● Miniatyrer: Växla mellan hels‐

kärm och minimerad vy.
● Nytt urval: Välj en annan bild från

den anslutna källenheten.
● <: Öppna snabbmeny för att

ändra källenhet eller komma åt
fotoinställningarna.
När du visar ett foto eller bildspel
kan du via snabbmenyn även

ange zoomnivå eller visa alla fo‐
ton i miniatyrform.

Fotoinställningar - se
(NAVI 80 IntelliLink) "Systeminställ‐
ningar" 3 42.

Spela upp filmer
NAVI 80 IntelliLink - Spela upp
filmer
För att komma till menyn "Videoklipp"
från startsidan trycker du på MENY
och sedan på Multimedia följt av
Videoklipp på displayen.
Observera!
Uppspelning är endast möjlig när
bilen står stilla.

Välj den anslutna källenheten (t.ex.
SD-kort, USB) för att komma åt en‐
skilda eller alla kompatibla videoklipp
på enheten.
På displayen kan du använda föl‐
jande alternativ:
● t eller v: Gå till föregående/

nästa video.
● =: Pausa video.
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● Rullningslist för tid som förflutit:
Bläddra genom videoklipp.

● Nytt urval: Välj en annan bild från
den anslutna källenheten.

● Helskärm: Växla till helskärms‐
läge.

● r: Återgå till föregående skärm.
● <: Öppna snabbmeny för att

ändra källenhet eller komma åt
videoinställningarna.
Under videouppspelning kan du
också återgå till listan över vi‐
deoklipp via snabbmenyn.

Videoinställningar - se
(NAVI 80 IntelliLink) "Systeminställ‐
ningar" 3 42.
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Allmän information

9 Varning

Navigeringssystemet är ett kom‐
plement till din navigeringsför‐
måga. Kör försiktigt och uppmärk‐
samt.
Om en anvisning från navigerings‐
systemet strider mot trafikreglerna
är det alltid trafikreglerna som gäl‐
ler.

Navigationssystemet vägleder dig till
din destination tillförlitligt utan behov
av fysiska kartor.
Om Trafikinfo tjänsten är tillgänglig i
ditt land eller ditt område tas den
aktuella trafiksituationen också med i
ruttberäkningarna. Systemet tar emot
trafikmeddelanden i det aktuella mot‐
tagningsområdet.
För att få den mest aktuella realtids‐
informationen, abonnera på Live-
tjänsterna.
Observera!
Endast tillgängligt vid
NAVI 80 IntelliLink.

Navigationssystemets funktion
Bilens position och förflyttning regi‐
streras av navigationssystemet med
hjälp av sensorer.
Den tillryggalagda sträckan bestäms
med hjälp av signalen från bilens has‐
tighetsmätare och vridrörelserna i
kurvor genom en gyrosensor (trög‐
hetskompass). Positionsbestäm‐
ningen sker via GPS-satelliter (Global
Positioning System).
Genom att jämföra dessa sensorsig‐
naler med de digitala kartorna på na‐
vigeringssystemet går det att exakt
bestämma bilens position.
Vid användning av bilen för första
gången eller efter en färjetur etc.
självkalibreras systemet. Det är där‐
för normalt om det inte tillhandahåller
en exakt position förrän bilen har
körts en sträcka.
Sedan måladressen eller ett speciellt
mål (nästa bensinstation, hotell etc.)
matats in beräknas den aktuella po‐
sitionen till den valda destinationen.
Ruttvägvisning ges genom röstutmat‐
ning och displayskärmen.
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9 Varning

Områden som enkelriktade gator
och fotgängarområden är inte ut‐
märkta på navigeringssystemets
karta. I sådana områden ger sys‐
temet en varning som du måste
acceptera. Var därför uppmärk‐
sam på enkelriktade gator och
andra vägar och öppningar som
man inte får köra in i.

Observera!
Beroende på vilket infotainmentsys‐
tem du har kan det hända att radio‐
mottagningen avbryts under röst‐
vägledning och innan varje riktnings‐
ändring.

USB-minne (NAVI 50 IntelliLink)
För navigationssystemet krävs ett
USB-minne som bland annat inne‐
håller en digital karta över städer och
vägar i ditt land.
Observera!
Använd ett USB-minne formaterat
för FAT32-format, med minst 4 GB
och maximalt 32 GB lagringskapaci‐
tet.

Efter leveransen av den nya bilen har
man bara 90 dagar på sig att uppda‐
tera den digitala kartan utan kostnad.
När denna tid har förflutit debiteras en
avgift för kartuppdateringar.
Observera!
För att undvika eventuella tekniska
problem bör du endast använda ett
kompatibelt USB-minne vid använd‐
ning och uppdatering av naviga‐
tionssystemet. Sätt inte in USB-min‐
net i någon annan enhet (t.ex. digi‐
talkamera, mobiltelefon, etc.), eller i
någon annan bil.

Programinstallation
För att kunna uppdatera de digitala
kartorna och dra nytta av exklusiva
nedladdningsbara tjänster måste du
skapa ett konto på webbplatsen
opel.naviextras.com och installera
den kostnadsfria programvaran.
Skapa ett konto
Skapa ditt webbkonto via
opel.naviextras.com-webbplatsen.
Välj t.ex. alternativet "Registrera" på
webbplatsen och ange den informa‐
tion som krävs.

Installera programmet
Installera programvaran på din dator
genom att ladda ned den från
opel.naviextras.com.
Följ instruktionerna på skärmen för att
installera programvaran och starta
onlineprogrammet.
Registrering av navigationssystemet
Navigationssystemet måste vara re‐
gistrerat på ditt nya webbkonto.
Sätt i ett tomt USB-minne i naviga‐
tionssystemets USB-uttag. Tryck på
7 och välj sedan yNAVI / ýNav, följt
av Alternativ och sedan
Kartuppdatering.
För att säkerställa att allt innehåll spa‐
ras i navigeringssystemets minne,
väljer du Alternativ och sedan
Uppdatera. Vänta tills uppdateringen
är klar innan du tar ut USB-minnet.
Sätt sedan i USB-minnet i datorns
USB-port när du är ansluten till Inter‐
net. När onlineprogrammet startar
och USB-minnet känns igen visas
systemets (eller programvarans)
namn i programfönstret. Navigerings‐
systemet är nu registrerat på din an‐
vändarprofil.
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När installationen är klar känns USB-
minnet automatiskt igen av navige‐
ringssystemet och onlineprogram‐
met.

Uppdatering av USB-minnet och
navigeringssystemet
Uppdateringar lanseras regelbundet,
t.ex. för kart- och fartkamerarevider‐
ingar.
Observera!
I vissa länder är det olagligt att ladda
ner och aktivera kameravarningsal‐
ternativet och att göra detta kan leda
till åtal.

Dessa uppdateringar är bara tillgäng‐
liga via onlineprogrammets katalog,
som nås via USB-minnet.
Med hjälp av onlineprogrammet kan
du:
● uppdatera navigeringssystemet

(kartor, fartkameror etc.)
● uppgradera till premiuminnehåll

för intressanta platser
● lägga till eller ta bort data
● anpassa systemet

Onlineprogrammets menyer guidar
dig genom dessa åtgärder.

Systemuppdatering
För att få ut så mycket som möjligt av
navigeringssystemet bör du uppda‐
tera det så ofta som möjligt.
Sätt i USB-minnet i navigeringssys‐
temets USB-kontakt. Tillgängliga
uppdateringar på USB-minnet känns
igen av navigeringssystemet och
uppdateringsskärmen visas automat‐
iskt.
Välj Uppdatera för att börja installera
uppdateringarna i navigationssys‐
temet.
Observera!
Navigationssystemet kan startas om
automatiskt under uppdateringspro‐
cessen.
Observera!
Tryck på r för att gå tillbaka till fö‐
regående skärm.

Eller tryck på 7 följt av yNAVI / ýNav,
Alternativ och sedan
Kartuppdatering. Välj sedan
Alternativ följt av Uppdatera för att in‐
stallera uppdateringar på naviga‐
tionssystemet.

Vänta tills uppdateringen är klar innan
du utför någon annan åtgärd eller tar
ut USB-minnet.

SD-kort (NAVI 80 IntelliLink)
Ett SD-kort följer med navigerings‐
systemet och innehåller bland annat
en digital karta över städer och vägar
i ditt land.
Observera!
Efter leveransen av den nya bilen
har man en angiven period på sig att
uppdatera den digitala kartan utan
kostnad. När denna tid har förflutit
debiteras en avgift för kartuppdater‐
ingar. Konsultera en verkstad för att
köpa ett nytt SD-kort med en uppda‐
terad digital karta.
Observera!
För att undvika eventuella tekniska
problem bör du endast använda ett
kompatibelt SD-kort vid användning
av navigationssystemet. Sätt inte in
SD-kortet i någon annan enhet (t.ex.
digitalkamera, mobiltelefon, etc.),
eller i någon annan bil.
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Användning
USB-minne

NAVI 50 IntelliLink
Sätta i USB-minnet
Stäng av navigeringssystemet och
sätt i USB-minnet i USB-porten på in‐
fotainmentsystemets panel. USB-
minnet är ömtåligt, så behandla det
med omsorg.
Ta bort USB-minnet
Stäng av navigeringssystemet och ta
bort USB-minnet från USB-porten på
infotainmentsystemets panel.

SD-kort

NAVI 80 IntelliLink
Sätta in SD-kortet
Stäng av infotainmentsystemet och
sätt in SD-kortet i kortplatsen. SD-
kortet är ömtåligt. Böj det inte.
Se till att SD-kortet sätts i på rätt sätt.
SD-kortet kan behöva sättas i åt olika
håll beroende på var SD-kortplatsen
är placerad i bilen.

Ta ut SD-kortet
För att ta bort SD-kortet från infotain‐
mentsystemet går du till startsidan
och trycker på MENY och sedan
System följt av Ta bort SD-kort på
bildskärmen. SD-kortet kan nu tas ut
på ett säkert sätt.
Tryck på SD-kortet och lossa det
sedan för att ta ut det från sitt fack.
Kortet lossas något så att det går att
dra ut.
Observera!
För att undvika eventuella tekniska
problem bör du endast använda ett
kompatibelt SD-kort vid användning
och uppdatering av navigationssys‐
temet. Sätt inte in SD-kortet i någon
annan enhet (t.ex. digitalkamera,
mobiltelefon, etc.), eller i någon an‐
nan bil.

Aktivering av
navigationssystemet

Slå på
Navigationssystemet slås på auto‐
matiskt när tändningen slås på. I
andra fall trycker du på X.

Det går att använda navigeringssys‐
temet i upp till 20 minuter när tänd‐
ningen är av. Tryck på X för att slå på
navigeringssystemet igen. Systemet
stängs av automatiskt upp till
20 minuter efter den senaste använ‐
daråtgärden.

Slå av
När tändningen är av stängs navige‐
ringssystemet automatiskt av när
förardörren öppnas.
Slå på tändningen och tryck på X för
att stänga av navigeringssystemet.

Växla mellan navigeringssystemets
och infotainmentsystemets menyer
NAVI 50 IntelliLink
När navigeringssystemet är aktivt
trycker du på 7 eller håller ned q/
r på displayen för att återgå till info‐
tainmentsystemets hemmeny.
NAVI 80 IntelliLink
När navigeringssystemet är aktivt
trycker du på r på displayen (en eller
flera gånger) för att återgå till naviga‐
tionssystemets startsida.
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Information på displayen

NAVI 50 IntelliLink (typ A) -
Information på displayen
Menyskärm
För att komma till navigeringsmenyn
trycker du på 7 följt av yNAVI på dis‐
playen.

Navigeringssmenyskärmen inne‐
håller följande menyer och underme‐
nyer:
● Mål

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Inmat‐
ning av mål" 3 89.
● Adress
● Points of Interest

● Historik
● Favoriter
● Sök på kartan
● Koordinat

● Rutt
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Rutt‐
information" och "Redigera res‐
väg" i avsnittet "Guidning"
3 95.
● Skapa rutt/Redigera rutt
● Undvika
● Översikt
● Avbryt rutt
● Alternativa rutter
● Resväg

● Alternativ
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Ställa in
navigeringssystemet" nedan.
● Varningar
● Ruttinställningar
● Kartinställningar
● Kartinställningar
● Koordinatformat

● GPS
● Kartuppdatering

Kartskärm
För att komma till kartan utan guid‐
ning trycker du på 7 följt av
sKARTA på displayen. Se
(NAVI 50 IntelliLink) "Gå igenom kar‐
tan" i avsnittet "Guidning" 3 95.
Tryck var som helst på kartan. Mar‐
kören indikerar den valda positionen.
För att bläddra i kartan drar du mar‐
kören i önskad riktning.
För att komma till kartan med vägled‐
ning trycker du på 7 följt av yNAVI på
displayen och anger ett mål. Se
(NAVI 50 IntelliLink) "Inmatning av
mål" 3 89.
Kartskärmen (med eller utan ruttnavi‐
gering) innehåller följande reglage
och information:
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1. ⇦/⇨: Rotera kartan till vänster/
höger

2. ⇧/⇩: Vy (låg/hög vy)
3. OK (med nedräkningstimer): Be‐

kräfta åtgärder
4. Alternativ-menyn
5. r: Återgå till föregående skärm
6. </]: Ändra skala (zooma in/ut)
7. Kompass (tryck här för att växla

mellan kartlägena 2D/3D)

8. Namn på nästa stora väg eller
vägskyltsinformation i förekom‐
mande fall

9. Aktuell tid
10. Riktning och avstånd till nästa rikt‐

ningsändring
11. Reseinformation, t.ex. beräknad

ankomsttid, total kvarvarande
sträcka

12. Ljudanläggningsinformation
13. K: Aktuell plats
14. Beräknad rutt och riktningsfö‐

rändringar
15. Hemmeny

16. l/lx: Röstvägledning på/av
17. Hastighetsgräns
Korsningsvy
När ruttnavigeringen är aktiv visas en
närbild av korsningen automatiskt in‐
för varje riktningsändring. Systemet
återgår till normalvyn när du har pas‐
serat korsningen.
Motorvägsvy
När ruttnavigeringen är aktiv visas en
3D-vy över korsningen automatiskt
inför varje motorvägsavfart. Systemet
återgår till normalvyn när du har pas‐
serat avfarten.
Observera!
Vid vissa motorvägskorsningar kan
det hända att bara en liten svängpil
visas på kartan.

NAVI 50 IntelliLink (typ B) -
Information på displayen
Menyskärm
För att komma till navigeringsmenyn
trycker du på 7 följt av ýNav.
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Navigeringssmenyskärmen inne‐
håller följande menyer och underme‐
nyer:
● Mål

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Inmat‐
ning av mål" 3 89.
● Adress
● Points of interest
● Historik
● Favoriter
● Sök på kartan
● Koordinat

● Rutt
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Rutt‐
information" och "Redigera res‐

väg" i avsnittet "Guidning"
3 95.
● Skapa rutt/Redigera rutt
● Att undvika
● Översikt
● Avbryt rutt
● Alternativa rutter
● Rutt

● Alternativ
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Ställa in
navigeringssystemet" nedan.
● Varningar
● Ruttinställningar
● Kartinställningar
● Kartinställningar
● Koordinatformat
● GPS
● Kartuppdatering
● Trafik

Kartskärm
För att gå till kartan utan guidning
trycker du på 7 följt av sKarta (om
tillgängligt). Se (NAVI 50 IntelliLink)
"Gå igenom kartan" i avsnittet "Guid‐
ning" 3 95.

Tryck var som helst på kartan. Mar‐
kören indikerar den aktuella positio‐
nen. För att bläddra i kartan drar du
den i önskad riktning. Om du vill
återgå till bilens nuvarande position
trycker du när som helst på =.
För att komma till kartan med vägled‐
ning trycker du på 7 följt av ýNav på
displayen och anger ett mål. Se
(NAVI 50 IntelliLink) "Inmatning av
mål" 3 89.
Tryck var som helst på kartan. Mar‐
kören indikerar den aktuella positio‐
nen. För att bläddra i kartan drar du
den i önskad riktning.
Kartskärmen (med eller utan ruttnavi‐
gering) innehåller följande reglage
och information:
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1. ä/å: Rotera kartan till vänster/
höger

2. â/ã: Vy (låg/hög vy)
3. OK (med nedräkningstimer): Be‐

kräfta åtgärder
4. Menyn Alternativ (för rutt- och kar‐

tinställningar)
5. q: Återgå till föregående skärm
6. ¼/¾: Ändra skala (zooma in/ut)
7. Ô: Kompass (Tryck här för att

växla mellan kartlägena 2D, 3D
och 2D Norr.)

8. Namn på nästa stora väg eller
vägskyltsinformation i förekom‐
mande fall

9. Aktuell tid
10. Riktning och avstånd till nästa rikt‐

ningsändring
11. Reseinformation, t.ex. beräknad

ankomsttid, total kvarvarande
sträcka

12. Ljudsysteminformation (Tryck för
att gå till ljudkälla.)

13. Beräknad rutt och riktningsfö‐
rändringar

14. K: Aktuell plats
15. Hemmeny

16. Ö: Trafikinformation (TMC - Traf‐
fic Message Channel)

17. Hastighetsgräns

18. L: Popup-menyn för inställningar
(se alternativen nedan)

19. Ù/Ú: Röstvägledning på/av
20. ¼/½/¾: Ändra skala (zooma in/

ut)
21. N: Växla mellan kartlägena 2D,

3D och 2D Norr
Korsningsvy
När ruttnavigeringen är aktiv visas en
närbild av korsningen automatiskt in‐
för varje riktningsändring. Systemet
återgår till normalvyn när du har pas‐
serat korsningen.
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Motorvägsvy
När ruttnavigeringen är aktiv visas en
3D-vy över korsningen automatiskt
inför varje motorvägsavfart. Systemet
återgår till normalvyn när du har pas‐
serat avfarten.
Observera!
Vid vissa motorvägskorsningar kan
det hända att bara en liten svängpil
visas på kartan.

NAVI 80 IntelliLink - Information på
displayen
Menyskärm

På startsidan trycker du på MENY följt
av Navigation på displayen för att
komma till navigeringsmenyn.

Navigeringsmenyskärmen innehåller
följande menyer, undermenyer och
reglage:
1. KÖR TILL...

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Inmat‐
ning av mål" 3 89.
● Hem
● Sparade platser
● Adress
● Senaste destinationer
● Lokal sökning/TomTom-

platser
● Intressant plats
● Position på kartan
● Latitud Longitud

2. ÄNDRA RUTT
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Redigera
resväg" i avsnittet "Guidning"
3 95.
● Beräkna alternativ
● Avbryt rutt
● Kör via
● Undvik vägspärrar
● Undvik del av rutt
● Minimera förseningar

3. VISA KARTA
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Gå ige‐
nom kartan" i avsnittet "Guidning"
3 95.
● Använd denna plats för att...
● Hitta
● Ändra kartinformation
● Lägga till sparade platser

4. <: Snabbmeny
5. INSTÄLLNINGAR

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Ställa in
navigeringssystemet" nedan.
● Stäng av röstvägledning
● Ruttplanering
● Visa intressanta platser på

kartan
● Hantera intressanta platser
● Röst
● Ange hemplats
● Hantera sparade platser
● Byt karta
● Byt kartfärg
● Bilsymbol
● Avancerat
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6. NAVIGERINGSTJÄNSTER
Se (NAVI 80 IntelliLink) "LIVE-
tjänster" nedan.
● Trafik
● Fartkameror
● Lokal sökning/TomTom-

platser
● My TomTom live
● Väder

7. RESPLANER
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Redigera
resväg" i avsnittet "Guidning"
3 95.

8. r: Återgå till föregående skärm
Kartskärm
För att komma åt kartskärmen utan
navigation går du till startsidan och
trycker på MENY, och sedan
Navigering följt av Visa karta på dis‐
playen.
Tryck var som helst på kartan. Mar‐
kören indikerar den valda positionen.
För att bläddra i kartan drar du mar‐
kören i önskad riktning.

För att komma åt kartskärmen med
navigation går du till startsidan och
trycker på MENY följt av Navigering
på displayen och anger ett mål. Se
(NAVI 80 IntelliLink) "Inmatning av
mål" 3 89.
Kartskärmen (med eller utan ruttnavi‐
gering) innehåller följande reglage
och information:

1. Hastighetsgräns (lyser rött och
blinkar om hastighetsgränsen
överskrids)

2. o: Ändra skala (zooma in/ut)
3. Namn på nästa stora väg eller

vägskyltsinformation i förekom‐
mande fall

4. ô Kvalitet utomhusluft (be‐
roende på version)

5. g: TelefonInformation
6. Yttertemperatur
7. Klocka
8. Trafikinformation, t.ex. ruttinci‐

denter, mottagningsindikator, tra‐
fikkarta

9. Reseinformation, t.ex. beräknad
ankomsttid, total kvarvarande
sträcka, resestatus (grön/röd
flagga)
Ruttöversikt

10. Kompass (tryck här för att växla
mellan kartlägena 2D/3D)

11. Ändra volym på guidningsinstruk‐
tioner

12. <: Snabbmeny
13. Riktning och avstånd till nästa rikt‐

ningsändring
14. Ljudanläggningsinformation
15. K: Nuvarande plats (markör)

Beräknad rutt och riktningsfö‐
rändringar

16. r: Återgå till föregående skärm
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Körfältsbilder
När ruttnavigeringen är aktiv visas in‐
för varje större vägbyte en 3D-bild av
korsningen automatiskt (med en pil‐
hänvisning och vägskyltar). Systemet
återgår till normalvyn när du har pas‐
serat avfarten.
För information om hur du stänger av
körfältsbildvyn, se
(NAVI 80 IntelliLink) "Avancerade in‐
ställningar" i "Ställa in navigerings‐
systemet" nedan.
Automatisk zoomning
När ruttnavigeringen är aktiv visas en
närbild av korsningen automatiskt in‐
för varje riktningsändring. Systemet
återgår till normalvyn när du har pas‐
serat avfarten.
För information om hur du stänger av
den automatiska zoomfunktionen, se
(NAVI 80 IntelliLink) "Avancerade in‐
ställningar" i "Ställa in navigerings‐
systemet" nedan.

Använda knappsatser på
skärmen

NAVI 50 IntelliLink - Använda
tangentbord på displayen
Peka på displayen för att flytta mar‐
kören och skriva in tecken med både
det alfabetiska och det numeriska
tangentbordet.
● Välj Alternativ för att byta tan‐

gentbord (t.ex. Qwerty, ABC).
● Välj 1^& för att växla till siffror och

symboler.
● Välj ikonen för rullgardinsmeny

ó för att visa en lista med resultat
för den aktuella åtgärden (t.ex.
inmatning av mål).

● Du kan korrigera det du skrivit
med hjälp av tecknet k.

● Tryck på r för att stänga knapp‐
satsen och återgå till föregående
displaybild.

Observera!
När du skriver in något kan vissa
bokstäver och siffror inte väljas (de
är nedtonade) baserat på den infor‐
mation som lagras i navigationssys‐
temet.

NAVI 80 IntelliLink - Använda
tangentbord på displayen
Peka på displayen för att flytta mar‐
kören och skriva in tecken med både
det alfabetiska och det numeriska
tangentbordet.
● Du kan korrigera det du skrivit

med hjälp av tecknet k.
● Tryck på r för att stänga knapp‐

satsen och återgå till föregående
displaybild.

Live-tjänster

NAVI 80 IntelliLink - Live-tjänster
Förutom gratis navigationstjänster
(t.ex. trafikinformation, fasta fartka‐
meror), kan du lägga till extra funk‐
tioner genom att mot betalning pre‐
numerera på LIVE-tjänster.
LIVE-tjänsterna ger ständigt uppda‐
terad trafikinformation med
"HD-Traffic™", uppdateringar och
platser för fasta och mobila fartkame‐
ror, lokal sökning, väderprognos och
information om prenumerationsstatus
för "My TomTom LIVE".
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Observera!
LIVE-tjänster är inte tillgängliga i
vissa länder eller regioner.

På startsidan trycker du på MENY
och sedan på Navigering följt av
Navigeringsservice på displayen.
Följande menyer visas:
● Traffic/HD Traffic

Välj denna meny för att få upp‐
daterad trafikinformation i realtid.

Observera!
Tjänsten HD-trafik kallas Trafik om
inget abonnemang har aktiverats.
● Fartkameror

Visar varningar för och placering
av mobila fartkameror i realtid,
fasta hastighetskameror och
olycksdrabbade vägsträckor.
Du kan inaktivera funktionen via
menyn "Fartkameror" i "LIVE-
tjänster".

Observera!
I vissa länder är det olagligt att ladda
ner och aktivera kameravarningsal‐
ternativet och att göra detta kan leda
till åtal.

● Lokal sökning/TomTom-platser
Med den här tjänsten kan du an‐
vända ett nyckelord för att snabbt
hitta en intressant plats och ange
den som ett mål.

● My TomTom LIVE
Visar sista dagen för prenumera‐
tionstjänster.

● Väder
Väderprognostjänsten ger upp till
5 dagars väderrapporter för din
aktuella position och ditt valda
mål.

Ställa in navigationssystemet

Se NAVI 50 IntelliLink "Ställa in
navigeringssystemet"
Tryck på 7 följt av yNAVI / ýNav och
sedan Alternativ. Via denna meny
kan du kontrollera och uppdatera föl‐
jande kart- och navigeringsinställ‐
ningar:
● Varningar
● Ruttinställningar
● Kartinställningar
● Kartinställningar

● Koordinatformat
● GPS
● Kartuppdatering
● Trafik (Tillgängligt beroende på

version.)
Varningar
Välj Varningar för att komma till föl‐
jande inställningar. (Stäng av om det
inte behövs):
● Varna vid fortkörning (På/Av)
● Hastighetsgräns alltid synlig (På/

Av)
● Varningspunkter (På/Av)
● Förvarningsavstånd (0 m/200 m/

500 m)
Tillgängligt beroende på version.

Varna vid fortkörning: Den digitala
kartan innehåller hastighetsbegräns‐
ningar för vissa vägar. Varningsljud
och/eller visuella varningar ges när
fordonet överskrider hastighetsgrän‐
sen.
Hastighetsgräns alltid synlig: Hastig‐
hetsgränsen för vissa vägar är alltid
synlig på displayen.
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Varningspunkter: När bilen passerar
en varningspunkt (permanent eller
temporär) - dvs. när du kommer in i ett
potentiellt farligt område som kräver
extra försiktighet - utlöses både ljud-
och ljussignaler.
Förvarningsavstånd: Välj på vilket av‐
stånd som meddelanden om var‐
ningspunkterna ska ges.
Observera!
Det kan hända att varningar inte är
tillgängliga för vissa vägar och om‐
råden.

Ruttinställningar
Välj Ruttinställningar för att uppdatera
följande inställningar för ruttberäk‐
ning:
● Ruttplaneringsmetod (Snabb/

Kort/ECO)
● Motorvägar (På/Av)
● Periodavgift (På/Av)
● Vägtull (På/Av)
● Färjor (På/Av)
● Samåkning (På/Av)
● Oasfalterade vägar (På/Av)

Vid behov trycker du på Alternativ och
sedan på Återställ till
standardvärden för att återställa de
olika alternativen fabriksinställning‐
arna.
När kartan visas (ingen ruttnavigering
aktiv) kan du också öppna menyn
Ruttinställningar genom att trycka på
Alternativ.
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Information
på skärmen", "Kartskärm" ovan för
mer information.
Ruttplaneringsmetod: Välj Snabb för
ange den snabbaste vägen till det an‐
givna målet. Denna metod förutsätter
du kör så fort hastighetsgränsen tillå‐
ter på alla vägar.
Välj Kort för att ange den kortaste vä‐
gen och minimera det totala av‐
ståndet till det angivna målet.
Välj Eco för att ange en kompromiss
mellan den snabbaste och kortaste
vägen. Den föreslagna rutten kanske
är kortare än den snabbaste rutten,
men inte så mycket långsammare.
Motorvägar: Inkludera eller exkludera
motorvägar från ruttplanen.

Inaktivera motorvägar t.ex. vid bog‐
sering av fordon, eller när motorväg‐
skörning inte är tillåtet.
Observera!
Följ gällande lagstiftning i det
aktuella landet.

Periodavgift: Inkludera eller exklu‐
dera vägar som kräver att en särskild
avgift erläggs för vissa perioder.
Vägtull: Inkludera eller exkludera vä‐
gar där vägtull måste betalas varje
gång de används.
Färjor: Inkludera eller exkludera vä‐
gar som inbegriper färjor, fartyg och
tåg.
Samåkning: Inkludera eller exkludera
vägar med körfält för samåkning.
Oasfalterade vägar: Inkludera eller
exkludera användning av grusvägar
och andra obelagda vägar.
Kartinställningar
Välj Kartinställningar för att nå föl‐
jande alternativ:
● Visningsläge (3D/2D/2D Norr)

2D Norr är tillgängligt beroende
på version.

● Kartvy (Låg/Normal/Hög)
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● Motorvägsvy (På/Av)
● POI-markörer

När kartan visas (ingen ruttnavigering
aktiv), kan du också öppna menyn
Kartinställningar genom att trycka på
Alternativ.
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Information
på skärmen", "Kartskärm" ovan för
mer information.
Visningsläge: Välj Visningsläge för att
växla kartans standardläge mellan en
2D-vy uppifrån, en 3D-perspektivvy,
och en 2D-vy där norr alltid är uppåt.
Du kan också trycka på kompassen
på kartan för att växla mellan kartlä‐
gena.
Kartvy: Välj Kartvy för att höja eller
sänka kartvyn.
När kartan visas (ingen ruttnavigering
aktiv) kan du också trycka på ⇧/⇩ för
att höja eller sänka kartvyn. De är
nedtonade när maxpositionen har
nåtts.
Motorvägsvy: Välj Motorvägsvy för att
aktivera/inaktivera visning av motor‐
vägsavfarter vid ruttnavigering.

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Information
på skärmen", "Kartskärm" ovan för
mer information.
POI-markörer: Välj l tillsammans
med POI-markörer för att visa en lista
över typer av intressanta platser
(POI).
Använd den här skärmen för att slå
på/av (visa eller dölja på kartan) vissa
typer av POI-markörer på kartan, t.ex.
boende, flygplatser, caféer eller ba‐
rer.
Välj en intressant plats för att öppna
en lista med dess underkategorier
och slå på/av (visa eller dölj) enskilda
underkategorier.
Observera!
Intressanta platser kan bara ses på
kartan när den är inzoomad.

Kartinställningar
Välj Röstinställningar för att ändra
röstvägledningsspråket.
Bläddra i listan över språk genom att
trycka på R/S, välj ett språk och tryck
sedan på OK för att bekräfta valet.

Koordinatformat
Välj Koordinatformat för att ändra for‐
matet på koordinatangivelserna till ett
av följande alternativ:
● DD.DDDDD
● DD MM.MMM
● DD MM SS.S

GPS
Välj GPS för att visa GPS-informa‐
tionen, t.ex. tillgängliga satelliter, var
de finns och deras signalstyrka.
Kartuppdatering
Välj Kartuppdatering för att visa föl‐
jande innehåll på digitala kartor och
den senaste uppdateringsinformatio‐
nen:
● Varningspunkter
● Korsningsvy
● Kartor
● Platser
● Förbehandlat vägnät

Visst innehåll eller hela kartinnehållet
kan uppdateras. Välj ett av alter‐
nativen först eller tryck på Alternativ
och sedan på Uppdatera. Vänta tills
uppdateringen är klar.
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Se "USB-minne" (NAVI 50 IntelliLink)
"Uppdatera USB-minnet och navige‐
ringssystemet" i avsnittet "Allmän in‐
formation" 3 74.
Trafik
Välj Trafik för att ändra följande tra‐
fikinformationsinställning:
● Trafikinfo (på/av)
● Omdirigering
● Händelsetyper

Trafikinfo: Varningar ges för inciden‐
ter längs rutten.
Omdirigering: Spara tid genom att an‐
vända en alternativ rutt när trafik‐
stockning eller en trafikincident finns
längs den aktuella rutten. Välj på/av
tillsammans med "Bekräfta den er‐
bjudna rutten?" enligt behov.
Uppdatera vid behov tidsvärdet för
alternativet "Erbjud omdirigering om
den beräknade rutten sparar mer än:"
(t.ex. 5 minuter) genom att trycka på
k/l.

Händelsetyper: Välj vilken typ av hän‐
delser som ska visas under ruttguid‐
ning t.ex. alla händelser, trafikflöde‐
shändelser, avstängningar och block‐
eringar, olyckor.

Se NAVI 80 IntelliLink Ställa in
navigeringssystemet
För att komma till menyn Navigering‐
sinställningar från startsidan trycker
du på MENY och sedan på
Navigering följt av Inställningar på
displayen. Följande inställnings me‐
nyer visas:
● Stäng av röstvägledning:

Aktivera/inaktivera röstvägled‐
ning under navigeringen.

● Ruttplanering:
Välj en planeringspreferenstyp.
"Snabbaste rutten" rekommen‐
deras. ECO-rutten är utformad
för att spara mest bränsle.
Du kan sedan aktivera/inaktivera
"iQ routes™" efter behov. Med
iQ routes™ kan rutter beräknas
beroende på genomsnittlig trafik‐
mängd under en viss dag och tid,
och även den bästa rutten med

avseende på den faktiska trafik‐
hastigheten.

● Visa intressanta platser på
kartan:
Visa eller dölj kategorier av POI-
markörer på kartan.

● Hantera intressanta platser:
Lägg till, ändra eller ta bort intres‐
santa platser eller POI-katego‐
rier.

● Röst (beroende på version):
Välj syntetisk röst eller en manlig
eller kvinnlig mänsklig röst (för
röstinstruktioner) från den till‐
gängliga listan.
Mänskliga röster ger mer förenk‐
lade röstvägledningsinstruktio‐
ner och kan inte användas till‐
sammans med funktionen Röst‐
igenkänning 3 104.

● Ange hemplats:
Ändra hemadress eller mest an‐
vända måladress.

● Hantera sparade platser:
Ta bort eller ändra namn på spa‐
rade måladresser.
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För att byta namn väljer du en
adress från den lista som visas
och trycker på Byt namn. Skriv
sedan in ett nytt namn. Tryck på
Klar för att bekräfta. För att ta bort
en vald adress trycker du på Ta
bort och bekräftar när du uppma‐
nas att göra det.

● Byt karta:
Om mer än en karta har installe‐
rats på SD-kortet kan du an‐
vända detta alternativ för att
växla mellan sparade kartor. Välj
"Ändra karta" och välj sedan ön‐
skad karta från de tillgängliga
alternativen.

● Byt kartfärg:
Ändra de dag- och nattfärger
som används på navigationskar‐
tan
För hämtade nya färger: Välj ny
färg och ett färgschema och välj
sedan önskad färg från de till‐
gängliga alternativen.

● Bilsymbol:
Ändra bilikonen som används på
3D-navigationskartan.

● Avancerat:
Välj något av följande avance‐
rade alternativ:
● Kartinformation:

Visa/dölj information som
visas på kartan, t.ex. adress‐
nummer före gatunamn, ga‐
tunamn/aktuellt gatunamn,
namn på gatan som kommer
efter aktuell gata.

● Kartbeteende:
Ändra hur kartan beter sig
med hjälp av följande alter‐
nativ:
Visa körfältsbilder (t.ex. vid
motorvägskorsningar), ro‐
tera kartan efter bilens kör‐
riktning (endast 2D-läge),
växla till 3D-läge automatiskt
vid ruttnavigering, zooma

automatiskt (2D-läge, 3D-
läge).

● Trafikkälla:
Välj en trafikinformations‐
källa från den tillgängliga lis‐
tan.

Inmatning av mål
NAVI 50 IntelliLink - Inmatning av
mål

Välja en destination
Tryck på 7 följt av yNAVI / ýNav och
sedan på Mål.
Följande menyalternativ finns till‐
gängliga för att ange ett mål:
● Adress

Ange en adress med hjälp av tan‐
gentbordet.

● Points of Interest
Välj intressanta platser (POI),
t.ex. bensinstationer, restau‐
ranger, parkeringsplatser.

● Historik
Välj från listan över tidigare mål.
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● Favoriter
Välj från en sparad lista med fa‐
voritmål.

● Sök på kartan
Välj ett mål med hjälp av den di‐
gitala kartan.

● Koordinat
Ange målets koordinater.

När ett mål har angetts kan du an‐
tingen vänta 10 sekunder eller trycka
på OK för att starta ruttnavigeringen
direkt.
Ange en adress
Välj Adress och ange hela eller en del
av adressen, t.ex.:
● Land
● Stad eller postnummer
● Gata
● Nummer
● Korsande gata
Observera!
Fullständiga adresser kan endast
anges om de känns igen av naviga‐
tionssystemet.

När du anger en adress för första
gången trycker du på Land och an‐
vänder sedan tangentbordet för att
skriva in landets namn. Du kan också
ikonen för rullgardinsmeny ó och
välja från en lista med förslag på län‐
der.
Observera!
När du skriver in en adress kan vissa
bokstäver och siffror inte väljas (de
är nedtonade) baserat på vilka
adresser som känns igen av naviga‐
tionssystemet.

Gör på samma sätt för att skriva in in‐
formation för Stad eller postnummer,
Gata, Nummer och Korsande gata.
Observera!
Sätt in ett mellanslag efter den första
delen av postnumret när du anger ett
Postnummer.

Adressen lagras automatiskt i minnet
så att den kan väljas senare.
För information om hur du använder
tangentbordet se
(NAVI 50 IntelliLink) "Använda tan‐
gentbord på displayen" i avsnittet
"Användning" 3 77.

Observera!
Nummer och vägkorsning är endast
tillgängliga när en gata har angivits.
När du anger en gata måste du inte
ange vilken typ av väg det rör sig om
(gata, aveny, boulevard etc.).

Välja intressanta platser (POI)
Intressanta platser kan väljas som
mål med hjälp av följande sökalterna‐
tiv:
● Förinställd POI-lista
● POI-kategorier
● Snabb sökning efter intressanta

platser via kartan
Förinställd POI-lista
Välj Points of Interest för att välja i den
förinställda kategorilistan (t.ex. ben‐
sinstation, parkering, restaurang)
över intressanta platser.
POI-kategorier
Välj Points of Interest följt av
Anpassad sökning för att välja i listan
över kategorier och underkategorier.
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Sökningen efter intressanta platser
varierar beroende på den aktuella
situationen:
● Om ruttnavigeringen är aktiv sö‐

ker systemet efter bensinmackar
och restauranger längs vägen
och parkeringsplatser i närheten
av målet.

● Om ruttnavigering inte är aktive‐
rat söker systemet efter intres‐
santa platser i närheten av den
aktuella positionen.

● Om den aktuella positionen är
okänd (dvs ingen GPS-signal)
söker systemet efter intressanta
platser i närheten av den senast
kända positionen.

Följande alternativ finns tillgängliga:
● I en stad/förort

Sök efter en intressant plats i en
vald stad/förort (listan med sök‐
resultatet sorteras efter avstånd
från centrum).

● Längs rutt
Sök efter en intressant plats
längs den aktuella rutten (listan
med sökresultatet sorteras efter
hur lång omväg som krävs).

● I närheten av min position
Sök efter en intressant plats i när‐
heten av den aktuella positionen
(listan med sökresultatet sorteras
efter avstånd från denna posit‐
ion).

● Omkring målet/I närheten av
målet
Sök efter en intressant plats i när‐
heten av målet för den aktuella
rutten (listan med sökresultatet
sorteras efter avstånd från må‐
let).

När en lista över intressanta platser
visas kan de sorteras eller visas på
kartan. Tryck på Alternativ för att visa
följande:
● Sortera efter datum
● Sortera efter avstånd
● Sortera efter omväg (om ruttna‐

vigering är aktiv)
● Visa alla på kartan

Snabbsökning efter intressanta plat‐
ser
Tryck var som helst på kartan. Mar‐
kören indikerar den valda positionen.
För att bläddra i kartan drar du mar‐
kören i önskad riktning.
Tryck på Alternativ följt av Intressanta
platser i närheten av markören för att
visa namn på närliggande intressanta
platser och deras avstånd från den
valda positionen på kartan.
Du kan också trycka på Sök och an‐
vända tangentbordet för att söka efter
målets namn.
Välja från föregående lista över mål
Välj Historik för att visa en lista över
tidigare angivna mål.
För att sortera listan trycker du på
Alternativ för att visa följande:
● Sortera efter datum
● Sortera efter avstånd
● Radera alla

Du kan också trycka på Sök och an‐
vända tangentbordet för att söka efter
målets namn.
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Välja från favoritlistan
Välj Favoriter för att se en lista över
sparade favoritmål.
När listan över favoriter visas kan de
sorteras eller visas på kartan. Tryck
på Alternativ för att visa följande:
● Sortera efter datum
● Sortera efter avstånd
● Visa alla på kartan
● Radera alla

Du kan också trycka på Sök och an‐
vända tangentbordet för att söka efter
en favorit med hjälp av dess namn.
Välj ett mål med hjälp av kartan
Välj Hitta på karta för att starta en
sökning efter ett mål genom att
bläddra på kartan.
Tryck var som helst på kartan. Mar‐
kören indikerar den valda positionen.
För att bläddra i kartan drar du mar‐
kören i önskad riktning.
Tryck på OK för att välja en position
som mål.
Ange målets koordinater
Välj Koordinat för att starta en sök‐
ning efter en destination genom att
ange dess koordinater.

Om du vill ändra formatet på koordi‐
naterna trycker du på Alternativ och
väljer något av följande:
● Latitud/Longitud

Värden kan anges i något av föl‐
jande format:
● Decimalgrader
● Grader och decimalminuter
● Grader, minuter och deci‐

malsekunder
● UTM (Universal Transverse Mer‐

cator)

Bekräfta destinationen
När ett mål har valts visas rutten på
kartan. Tryck på OK och ange den
som en Ny rutt.
Om ruttvägledningen är aktiv kan må‐
let ställas in som en vägpunkt längs
rutten.

Lägga till och spara en favorit
När ett mål har valts trycker du på
Alternativ för att visa följande:
● Lägg till i favoriter: Spara målet i

favoritlistan.

● Aktuell trafik: Ger information om
trafikhändelser (beroende på
version).
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Trafikin‐
formation" i avsnittet "Guidning"
3 95.

● Info/Nyheter: Visar information
(t.ex. adress) för den valda in‐
tressanta platsen (POI).
Visar platsen (adressen) för den
valda positionen, GPS-koordina‐
terna (latitud/longitud) och i till‐
ämpliga fall även telefonnumret
till en vald intressant plats.

● Tillbaka till bilen: Återgå till bilens
aktuella position.

Innan du sparar en favorit du ändra
dess namn med hjälp av tangentbor‐
det.
För information om hur du använder
tangentbordet se
(NAVI 50 IntelliLink) "Använda tan‐
gentbord på displayen" i avsnittet
"Användning" 3 77.
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Ta bort en favorit
När en favorit har valts trycker du på
Alternativ innan du startar guid‐
ningen, följt av Ta bort favorit och be‐
kräftar borttagning.
För att ta bort alla favoritmål väljer du
menyn Mål, sedan Favoriter följt av
Alternativ, sedan Ta bort alla och be‐
kräfta borttagning.

NAVI 80 IntelliLink - Inmatning av
mål

Välja en destination
På startsidan trycker du på MENY
och sedan på Navigering följt av Kör
till... på displayen.
Välj ett mål bland följande alternativ
på displayen:
● Hem
● Sparade platser
● Adress
● Senaste destinationer
● Lokal sökning/TomTom-platser
● Intressant plats
● Punkt på kartan
● Latitud Longitud

Hem
Visar dig vägen till din hemadress.
För att spara din hemadress går du till
startsidan och trycker på MENY och
sedan på Navigering följt av
Inställningar på displayen.
Välj Ange hemposition och ange en
adress.
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Ställa in na‐
vigeringssystemet" i avsnittet "An‐
vändning" 3 77.
Sparade platser
Välj från en lista över tidigare sparade
mål.
Om du vill radera eller byta namn på
sparade mål går du till startsidan och
trycker på MENY och sedan på
Navigering följt av Inställningar på
displayen.
Välj sedan Hantera sparade platser
och uppdatera de valda målen efter
behov.
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Ställa in na‐
vigeringssystemet" i avsnittet "An‐
vändning" 3 77.

Adress
Skriv in hela eller delar av en adress
med hjälp av tangentbordet, t.ex.:
● Land
● Postnummer
● Ort/stad
● Gata
● Gatunummer
Observera!
Fullständiga adresser kan endast
anges om de känns igen av naviga‐
tionssystemet.

När du anger en adress för första
gången frågar systemet efter vilket
land den ligger i. Använd tangentbor‐
det för att skriva in landets namn.
Förslag kan komma att visas på dis‐
playen medan du skriver. Tryck för att
välja ett mål som visas i displayen,
eller tryck på Lista för att visa hela lis‐
tan för den aktuella delen av adres‐
sen.
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Observera!
När du skriver in en adress kan vissa
bokstäver och siffror inte väljas (de
är nedtonade) baserat på vilka
adresser som känns igen av naviga‐
tionssystemet.

Gör på samma sätt för att skriva in ett
Postnummer eller ange information
om Stad/ort, Gatan och Nummer.
Observera!
Sätt in ett mellanslag efter den första
delen av postnumret när du anger ett
Postnummer.

Adressen lagras automatiskt i minnet
så att den kan väljas senare.
För information om hur du använder
tangentbordet se
(NAVI 80 IntelliLink) "Använda tan‐
gentbord på displayen" i avsnittet
"Användning" 3 77.
Senaste destinationer
Välj från en lista över tidigare mål som
har sparats automatiskt.
Lokal sökning/TomTom-platser
Välj en närliggande intressant plats
genom att ange nyckelord med hjälp
av tangentbordet.

Observera!
Denna funktion är endast tillgänglig
via prenumeration på betalda LIVE-
tjänster.
För ytterligare information, se
(NAVI 80 IntelliLink) "LIVE-tjänster"
i avsnittet "Användning" 3 77.

Intressant plats
Intressanta platser kan väljas som
mål med hjälp av följande sökalterna‐
tiv:
● POI-kategorier:

Välj en POI-kategori (t.ex. ben‐
sinstation, restaurang, parker‐
ing), välj sedan ett sökområde
(t.ex. Intressanta platser i
närheten, Intressanta platser i
staden, Intressanta platser
hemma.
Ange ett stadsnamn och tryck på
Klar för att bekräfta valet.

● POI-namn:
Ange namnet på en intressant
plats och välj att påbörja en sök‐
ning.

Punkt på kartan
Välj ett mål med hjälp av den digitala
kartan.
För att bläddra i kartan drar du mar‐
kören i önskad riktning och bekräftar
positionen som mål.
Latitud Longitud
Ange målets koordinater.

Bekräfta destinationen
När ett mål har valts visas rutten på
kartan och en ruttöversikt finns på fli‐
ken y.
Tryck på LIVE-fliken för att visa trafik‐
information i realtid. För ytterligare in‐
formation, se (NAVI 80 IntelliLink)
"LIVE-tjänster" i avsnittet "Använd‐
ning" 3 77.
Tryck på Klar för att bekräfta rutten.

Lägga till och spara en favorit
Lägga till sparade platser
På startsidan trycker du på MENY
och sedan på Navigering följt av Kör
till... på displayen.
Välj Senaste destinationer och välj ett
mål från den lista som visas.
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Tryck på < (för att öppna en snabb‐
meny) och välj sedan Lägg till i
sparade platser. Namnge målet med
hjälp av tangentbordet och tryck
sedan på Nästa.
Systemet frågar nu om den sparade
adressen bör anges som hemadress.
Välj Ja eller Nej. Ett meddelande
visas som bekräftar att adressen har
sparats.
Lägg till favorit
På startsidan trycker du på f för att
öppna favoritmenyn och väljer
Navigering.
För att ställa in ett sparat mål som fa‐
vorit trycker du på < (för att öppna en
snabbmeny) och sedan på Lägg till
favorit.
Välj i listan som visas för att lägga till
ett sparat mål till favoriterna.
För ytterligare information, se
(NAVI 80 IntelliLink) "Favoriter" i av‐
snittet "Inledning" 3 30.

Ta bort en favorit
På startsidan trycker du på f för att
öppna favoritmenyn och väljer
Navigering.

Tryck på < och välj Ta bort alla
favoriter eller välj en favorit i listan
som visas och tryck sedan på Ta bort
en favorit. Ett bekräftelsemeddelande
visas. Tryck på Ta bort för att be‐
kräfta.
För ytterligare information, se
(NAVI 80 IntelliLink) "Favoriter" i av‐
snittet "Inledning" 3 30.

Guidning
Ruttinformation

NAVI 50 IntelliLink - Ruttinformation
För att visa rutten innan guidningen
börjar trycker du på 7 följt av yNAVI /
ýNav och därefter Rutt när ett mål har
angetts.
För information om de olika meto‐
derna att ange ett mål se
(NAVI 50 IntelliLink) "Inmatning av
mål" 3 89.

Följande alternativ finns tillgängliga:
● Redigera rutt

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Redi‐
gera resväg" nedan.

● Undvikande/att undvika
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Redi‐
gera resväg" nedan.

● Översikt
Se nedan.

● Avbryt rutt
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Inaktiv‐
era guidning" nedan.

● Alternativa rutter
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Redi‐
gera resväg" nedan.

● Resväg/Rutt
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Redi‐
gera resväg" nedan.

Översikt
När skärmen Rutt visas trycker du på
Översikt för att få en detaljerad plan
för den aktuella rutten och rutten i få‐
gelperspektiv på kartan.
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Detta menyalternativ innehåller föl‐
jande information:
● målets namn och/eller adress
● total tid för rutten
● ruttens sträcka
● särskilda platser och delsträckor

(t.ex. avgiftsbelagda vägar, mo‐
torvägar etc.)

● alternativa rutter (t.ex. korta,
snabba, ekonomiska)

När skärmen Överblick visas trycker
du på Alternativ för att komma åt föl‐
jande undermenyer:
● Alternativa rutter

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Redi‐
gera resväg" nedan.

● Resväg
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Redi‐
gera resväg" nedan.

● Ruttinställningar
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Ställa in
navigeringssystemet" 3 77.

● Simulera navigation
Se nedan.

Observera!
Du kan också komma åt dessa al‐
ternativ under ruttnavigeringen
genom att trycka på området "Re‐
seinformation" (t.ex. beräknad an‐
komsttid, totalt återstående avstånd)
på skärmen.
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Information
på displayen" i avsnittet "Använd‐
ning" 3 77.

Simulera navigation
Denna funktion gör att du kan se en
snabb bild av den föreslagna rutten.
Följande alternativ finns tillgängliga:
r : Starta eller pausa rutt‐

simulering
f : Gå till föregående ma‐

növer
e : Gå till nästa manöver
1x / 4x / 8x : Öka hastigheten på

ruttsimuleringen
r / q : Återgå till föregående

skärm

NAVI 80 IntelliLink - Ruttinformation
Om du vill visa rutten innan guid‐
ningen börjar trycker du på < (för att
öppna en snabbmeny) och väljer
sedan Ruttinformation när ett mål har
angetts.
Följande alternativ finns tillgängliga:
● Visa instruktioner:

Visar ruttplanen.
Följande information visas:
● pilar för riktningsändring
● vägtyper
● vägnamn
● avstånd före vägskäl (km/mi‐

les)
● Visa ruttkartan:

Visa en karta över rutten.
● Visa ruttdemo:

Visa en demonstration av rutten.
● Ruttöversikt:

Återgå till föregående skärm.
Information om restid, avstånd
och typ av resa visas. Se
(NAVI 80 IntelliLink)
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"IQ routes™" i avsnittet "Inmat‐
ning av mål" 3 89.

● Visa mål:
Visar ändringar i riktningen som
bilder.

● Visa trafik för rutt:
Visar en översikt över alla trafik‐
incidenter som påverkar den
aktuella resan, med detaljerad in‐
formation om varje incident.
Om du prenumererar på LIVE-
tjänster ger "Live"-fliken en mer
detaljerad översikt av resan (t.ex.
trafikförseningar, fasta och mo‐
bila fartkameror).
För ytterligare information, se
(NAVI 80 IntelliLink) "LIVE-tjäns‐
ter" i avsnittet "Användning"
3 77.

Redigera resväg

NAVI 50 IntelliLink - Redigera resväg
Denna funktion gör det möjligt att se
och ändra ruttplanen till det angivna
målet.

Du kan visa detta när som helst
genom att trycka på 7 följt av yNAVI /
ýNav och sedan på Rutt. Välj
Resväg/Rutt.
Följande information visas:
● pilar för riktningsändring
● vägnummer
● avstånd före en riktningsändring

Tryck på Alternativ för att ändra och
sortera ruttens information.
Följande alternativ finns tillgängliga:
● Sammanfattning

Visar varje vägpunkt och målet,
inklusive avstånd till vägpunk‐
terna, tid kvar till nästa vägpunkt
och ankomsttid.

● Normal
Visar varje manöver, med namn
på gatan eller orten, avstånd och
ruttavsnittsnummer.
Med det här alternativet visas
också information om vägskyltar,
åtkomst- och manöverbegräns‐

ningar, varningar och information
om systempreferenser.

● Väglista
Visar endast ruttens viktigaste
delsträckor med hjälp av väg‐
namn/vägnummer.
Med detta alternativ visas även
längden på varje delsträcka, tid
kvar till nästa delsträcka, an‐
komsttid och genomsnittlig rikt‐
ning.

Du kan också ändra alternativa res‐
vägar/rutter genom att trycka på fliken
"Riktning och avstånd till nästa rikt‐
ningsändring" på skärmen under rutt‐
navigering. Tryck på Alternativ för att
ändra och sortera ruttens information.
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Information
på displayen" i avsnittet "Använd‐
ning" 3 77.
Redigera rutt
Om du vill redigera rutten genom att
ändra listan över vägpunkter trycker
du på 7 följt av yNAVI / ýNav, Rutt
och sedan Redigera rutt på dis‐
playen.
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Följande alternativ finns tillgängliga:
Överst < : Lägg till vägpunkt
Underst < : Lägga till nytt mål
ë : Ta bort mål
y : Ändra ruttens startad‐

ress (tillgängligt be‐
roende på version)

Om du vill ändra ordning på vägpunk‐
terna i listan trycker du på Alternativ
följt av Ändra ordning och flyttar
sedan vägpunkterna uppåt/nedåt.
För information om de olika meto‐
derna att ange ett mål se
(NAVI 50 IntelliLink) "Inmatning av
mål" 3 89.
Undvika
För att redigera rutten så att vissa om‐
råden undviks trycker du på 7 följt av
yNAVI / ýNav, Rutt och sedan
Undvikande/att undvika på skärmen.
Välj ett avsnitt som du vill undvika i
listan på displayen. Det avsnitt som
ska undvikas är markerat i rött.
Bekräfta den nya rutten genom att
trycka på OK.

Alternativa rutter
För att ändra ruttplaneringsmetod
trycker du på 7 följt av yNAVI / ýNav,
Rutt och sedan på Alternativa vägar
på displayen.
Följande alternativ är tillgängliga, vart
och ett med ett avstånd och beräknad
tid:
● snabb
● kort
● eco (miljövänligast)

Välj ett av alternativen och bekräfta
den nya rutten genom att trycka på
r.
För ytterligare information, se
(NAVI 50 IntelliLink) "Ställa in navige‐
ringssystemet" i avsnittet "Använd‐
ning" 3 77.

NAVI 80 IntelliLink - Redigera resväg
Du kan planera resor i förväg genom
att välja startpunkt och mål.
På startsidan trycker du på MENY
och sedan på Navigation följt av Rutt
på displayen.

Välj en utgångspunkt på samma sätt
som du anger ett mål. Se
(NAVI 80 IntelliLink) "Inmatning av
mål" 3 89. Välj sedan ett mål och typ
av rutt och bekräfta sedan.
Systemet planerar rutten och du kan
nu se information om den.
Ändra rutt
Om du vill ändra rutten när ruttnavi‐
gering är aktiv går du till startsidan
och trycker på MENY och sedan på
Navigering följt av Ändra rutt på dis‐
playen.
Följande alternativ finns tillgängliga:
● Beräkna alternativ
● Avbryt rutt
● Kör via
● Undvik vägspärrar
● Undvik del av rutt
● Minimera förseningar

Beräkna alternativ
Välj denna meny för att beräkna en
alternativ rutt till målet.
Avbryt rutt
Välj denna meny för att stoppa den
aktuella ruttnavigeringen.
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För att starta om ruttnavigeringen
trycker du på Kör till.. följt av Senaste
mål på displayen och väljer rutten
igen.
Kör via (vägpunkter)
Välj denna meny för att ändra den be‐
räknade rutten till ditt mål så att den
går via en viss plats (vägpunkt).
Platsen som ska ingå i rutten anges
på samma sätt som du anger ett mål.
Välj från samma lista med alternativ,
t.ex. "Adress", "Sparade platser", "In‐
tressanta platser", "Position på kar‐
tan".
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Inmatning av
mål" 3 89.
Undvik vägspärrar
Välj detta alternativ om en vägspärr
för närvarande inte indikeras av tra‐
fikinformationstjänsten.
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Trafikin‐
formation" nedan.
Välj avståndet (i meter) på den väg‐
sträcka som ska undvikas, t.ex.
"100m", "500m", "2000m", "5000m".
Rutten beräknas på nytt så att den
angivna sträckan undviks.

Undvik del av rutt
Välj detta alternativ för att undvika en
del av rutten. Välj den väg som ska
undvikas på listan med vägar längs
rutten.
Minimera förseningar
Välj detta alternativ för att planera rut‐
ten med utgångspunkt från den se‐
naste trafikinformationen.

Deaktivering av vägvisningen

NAVI 50 IntelliLink - Inaktivera
guidning
För att avbryta en pågående guidning
trycker du på 7 följt av yNAVI / ýNav,
Rutt och sedan Avbryt rutt på dis‐
playen.

NAVI 80 IntelliLink - Inaktivera
guidning
För att avbryta en pågående ruttnavi‐
gering trycker du på < följt av Ta bort
rutt på displayen.

Bläddra på kartan

NAVI 50 IntelliLink - Bläddra på
kartan
För att komma åt kartan kan du när
som helst trycka på 7 följt av
sKARTA på displayen.
Tryck var som helst på kartan. Mar‐
kören indikerar den valda positionen.
För att bläddra i kartan drar du mar‐
kören i önskad riktning.
För ytterligare åtgärder, se
(NAVI 50 IntelliLink) "Kartskärm" i av‐
snittet "Användning" 3 77.
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Alternativmenyn
När kartskärmen visas trycker du på
Alternativ för att visa följande:
● Ruttinställningar:

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Ställa in
navigeringssystemet" i avsnittet
"Användning" 3 77.

● Kartinställningar:
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Ställa in
navigeringssystemet" i avsnittet
"Användning" 3 77.

● Var är jag?:
Se (NAVI 50 IntelliLink) "HJÄLP!"
nedan.

NAVI 80 IntelliLink - Bläddra på
kartan
För att komma åt kartskärmen utan
navigation går du till startsidan och
trycker på MENY, och sedan
Navigering följt av Visa karta på dis‐
playen.
Tryck var som helst på kartan. Mar‐
kören indikerar den valda positionen.
För att bläddra i kartan drar du mar‐
kören i önskad riktning.

När kartskärmen visas trycker du på
< för att öppna en snabbmeny med
följande alternativ:
● Använd denna plats för att...
● Hitta
● Ändra kartinformation
● Lägga till sparade platser

Använd denna plats för att...
Välj det här alternativet för att utföra
någon av följande åtgärder:
● centrera kartan enligt bilens pos‐

ition
● navigera till en punkt på kartan
● söka efter en punkt på kartan
● lägga till en punkt på kartan till

favoriterna
● lägga till en punkt på kartan i lis‐

tan över intressanta platser
● korrigera fordonets position

Hitta
Välj det här alternativet för att cen‐
trera kartan på:
● ditt hem
● en sparad adress
● en adress

● ett tidigare mål
● en lokal sökning
● en intressant plats
● fordonets position
● en koordinat (latitud/longitud)

Ändra kartinformation
Välj detta alternativ för att slå på/av
följande kartinställningar:
● trafik
● namn
● intressanta platser (POI)
● satellitbild som kartbakgrund
● GPS-koordinater

Lägga till sparade platser
Välj det här alternativet för att lägga
till den aktuella positionen på kartan
som ett sparat resmål. Använd
knappsatsen för att ange ett namn
eller bekräfta det föreslagna namnet.
För information om hur du använder
tangentbordet se
(NAVI 80 IntelliLink) "Använda
tangentbord på displayen" i avsnittet
"Användning" 3 77.
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Hjälp!

NAVI 50 IntelliLink - Hjälp!
När kartskärmen visas trycker du på
Alternativ följt av Var är jag? för att
kontrollera användbar information om
den aktuella platsen och söka efter
intressanta platser (POI) i närheten.
För att komma åt kartan kan du när
som helst trycka på 7 följt av
sKARTA.
Var är jag?
Detta menyalternativ innehåller föl‐
jande information:
● aktuell plats (adress)
● latitud
● longitud
● höjd
● GPS-status

Tryck på Alternativ för att visa föl‐
jande alternativ:
● Lägg till favoriter

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Inmat‐
ning av mål" och "Lägg till och

spara en favorit" för ytterligare in‐
formation 3 89.

● Landsinformation: Se "Landsin‐
formation" nedan.

Landsinformation
Denna funktion gör det möjligt att kon‐
trollera information och lagstiftning
som gäller den aktuella platsen.
När skärmen Var är jag? visas trycker
du på  Alternativ följt av
Landsinformation på displayen.
Detta menyalternativ innehåller föl‐
jande information:
● hastighetsgränser
● landsnummer (t.ex. +49)
● nödnummer (t.ex. 112)
● rättsliga bestämmelser, t.ex.:

● krav på fordonsutrustning,
t.ex. varningstriangel, för‐
bandslåda, brandsläckare,
reservlampor, varseljacka
etc.

● strålkastarlagstiftning
● maximal promillehalt
● lagstiftning om snökedjor
● lagstiftning om vinterdäck

Hjälp i närheten
Med denna funktion kan du söka efter
hjälp i närheten av den aktuella plat‐
sen.
När skärmen Var är jag? visas trycker
du på Hjälp i närheten på displayen.
Detta menyalternativ innehåller föl‐
jande information:
● Bilreparatörer i närheten (verk‐

städer)
● Sjukvård i närheten (sjukhus och

räddningstjänst)
● Polis i närheten (polisstationer)
● Bensinstationer/verkstäder i

närheten
Välj ett alternativ för att komma åt en
lista över intressanta platser (POI) i
närheten.
För information om intressanta plat‐
ser (POI) se (NAVI 50 IntelliLink) "In‐
matning av mål" 3 89.
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Trafikinformation

NAVI 50 IntelliLink - Trafikinformation
Beroende på version kan aktuell
trafikinformation hämtas från lokala
källor. Information tillhandahålls för
aktuell rutt eller aktuell fordonsposi‐
tion.
Under guidning trycker du på
Alternativ och väljer sedan Aktuell
trafik eller trycker på trafikikonen Ö
på kartan. Trafikincidenter längs rut‐
ten och beräknade fördröjningstider
visas.
Följande alternativ finns tillgängliga:
● Händelselista: Välj för att ändra

inställningar för händelsevisning.
● Erbjud omväg: Skapa en alterna‐

tiv rutt till det valda målet.
● Alternativ: Trafikalternativ.

Du kan visa dessa trafikalternativ när
som helst genom att trycka på 7 följt
av yNAVI / ýNav och sedan
Alternativ. Välj sedan ÖTrafik.
Tryck på q för att gå tillbaka till guid‐
ningen.

NAVI 80 IntelliLink - Trafikinformation
Tillåter att aktuell trafikinformation tas
emot från lokala källor.
Tryck på MENY och sedan på
Navigation följt av
Navigationstjänster på hemsidan.
Välj sedan TrafikHD Traffic på dis‐
playen.
Navigeringssystemet indikerar trafik‐
incidenter genom röstmeddelanden,
trafikinformationsfältet och genom att
visa symboler på kartan.
Se "Symbolöversikt" 3 103.
Systemet tar emot uppdateringar ca.
var 15:e minut och trafikincidenter
visas endast på större vägar.
Tjänsten Trafik kallas HD-trafik om en
prenumeration på LIVE-tjänster har
aktiverats. Med HD-trafik tas uppda‐
teringar emot cirka var tredje minut
och trafikincidenter visas även på
mindre vägar.
För ytterligare information, se
(NAVI 80 IntelliLink) "LIVE-tjänster" i
avsnittet "Användning" 3 77.

Beroende på aktuell trafiksituation
kan trafikinformationsfältet innehålla
följande uppgifter:
● stora förseningar på rutten

(anges i minuter)
● okänd eller obestämd situation

(grå)
● långsam trafik (orange)
● trafikstockning (röd)
● stillastående trafik eller avstängd

väg (mörkröd)
● avstånd till nästa incident (i km/

miles)
För att hantera trafikinformations‐
tjänsten väljer du något av följande
alternativ:
● Minimera förseningar

Ändra rutten baserat på den se‐
naste trafikinformationen.

● Visa trafik för rutt
Visar en lista över alla trafikinci‐
denter längs den aktuella rutten.
Tryck på incidentikonerna för mer
detaljerad information.
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● Upptäck karta
Välj denna meny för att utforska
kartan och håll dig uppdaterad
om trafiksituationen i området.
Kartan visar den senast sökta
platsen. Tryck på incidentiko‐
nerna för mer detaljerad informa‐
tion.

● Läs upp trafikinformation under
rutten
Aktiverar röstvägledning för
trafikinformation.

Inställningar av trafiktjänsten
Välj Trafikinställningar och markera
kryssrutan bredvid de önskade in‐
ställningarna (t.ex. Minimera förse‐
ningar automatiskt efter varje trafik‐
uppdatering) och välj Klar för att be‐
kräfta.

Symbolöversikt
L : Olycka

M : Köbildning

G : En eller flera filer stängda

F : Väg stängd

N : Trafikincident

E : Vägarbete

J : Kraftigt regn

C : Snö

B : Kraftig vind, storm

K : Dimma

I : Is
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Röstigenkänning

Allmän information ..................... 104
Styra navigeringen ..................... 105
Telefonstyrning .......................... 106

Allmän information
Med röstigenkänningsfunktionen kan
du styra vissa funktioner med din röst.
För att se till att samtal i bilen inte
startar oönskade samtal till sparade
kontakter måste röstigenkännings‐
funktionen först aktiveras via 5 på
rattreglagen.
Översikt över kontrollelementen 3 6.

NAVI 50 IntelliLink
Handsfree-telefonsystemets rösti‐
genkänningsfunktion är tillgängligt
beroende på version och gör att du
kan styra vissa funktioner hos en
kompatibel smartphone via röstkom‐
mandon.
Se "Telefonstyrning" i det här avsnit‐
tet 3 106.
För att bekräfta att en parkopplad och
ansluten telefon är kompatibel med
röstigenkänningsfunktionen trycker
du på 7 följt av ÿInställning på dis‐
playen.

Välj sedan Bluetooth följt av Visa
listan över Bluetooth-enheter. Listan
visar de parkopplade enheterna och
om telefonen är kompatibel visas 5
bredvid namnet på telefonen.
Observera!
Om detta stöds används det språk
som din smartphone är inställd på
för infotainmentsystemets röstigen‐
känning.

Navigationssystemet kan också an‐
vändas med hjälp av röststyrning. Se
"Styra navigeringen" i det här avsnit‐
tet 3 105.

Förutsättningar
Följande förutsättningar måste vara
uppfyllda:
● Infotainmentsystemets Blue‐

tooth-funktion måste vara aktive‐
rad.
Se "Bluetooth-anslutning" i av‐
snittet "Telefon" 3 111.

● Telefonens Bluetooth-funktion
måste vara aktiverad och tele‐
fonen måste ha en 3G-, 4G- eller
wifi-anslutning. (Se telefonens
bruksanvisning).
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● För vissa smartphones kan du
behöva ställa in enheten på "syn‐
lig" (se telefonens bruksanvis‐
ning).

● Din smartphone måste ha parats
ihop med och anslutits till info‐
tainmentsystemet.

Hjälp
Information och hjälp med att aktivera
och använda röststyrning får du om
du trycker på 7 följt av ÿInställning
och sedan Bluetooth på displayen.
Välj Smartphone i listan (tryck på S/
R för att söka i listan) och l för att
öppna hjälpen.
En serie skärmar visas som förklarar
hur du använder röstigenkännings‐
funktionen samt ger information om
följande:
● slå på/av med rattreglagen
● kompatibla telefoner
● användningsmetoder
● tillgängliga funktioner och be‐

skrivningar
● användningsvillkor

NAVI 80 IntelliLink
Med röstigenkänningsfunktionen kan
du styra vissa funktioner med din röst,
t.ex:
● Navigation

Se "Styra navigeringen" i det här
avsnittet 3 105.

● Telefon
Se "Telefonstyrning" i det här av‐
snittet 3 106.

Tryck på 5 på rattstångsreglagen för
att öppna huvudmenyn för
Röststyrning. Säg namnet på den
meny som du vill komma åt efter to‐
nen.
När funktionen är aktiverad visas hu‐
vudmenyn Röstigenkänning och rös‐
tigenkänningsindikatorn i det övre
högra hörnet visar systemstatus och
optimeringsnivåer:
Grön : optimal röstigenkänning
Orange : bra röstigenkänning
Röd : medelmåttig röstigenkän‐

ning

Mikrofon é : Systemet är redo att ta
emot ett röstkom‐
mando

Högtalare
l

: Röstinstruktioner ges
för närvarande av sys‐
temet

Laddnings‐
ikon

: Data håller på att lä‐
sas in

Styra navigeringen
NAVI 50 IntelliLink

Aktivering av röstigenkänning
Aktivera röstigenkänning under navi‐
gering:
Tryck på 5 på rattreglagen. 5 visas
tillsammans med information om ljud‐
systemet längst ned till höger på dis‐
playen.
Observera!
Den ljudkälla som spelas upp av‐
bryts när röstigenkänningsfunkt‐
ionen används.

En guide för röstkommandon
(NAVI 50 IntelliLink) finns under
"Hjälp" i avsnittet "Allmän informa‐
tion" 3 104.
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NAVI 80 IntelliLink

Aktivering av röstigenkänning
Aktivera röstigenkänningen:
Tryck på 5 på rattstångsreglagen för
att öppna huvudmenyn för
Röststyrning.
Efter tonen säger du "Mål" för att ange
en ny adress. Säg "Adress" följt av en
fullständig adress (gata, husnummer
och ort).
På skärmen visas nu den adress som
systemet har uppfattat. Bekräfta må‐
let för att starta ruttnavigeringen.
Alternativt kan du efter tonen säga
"Senaste mål" för att visa en lista över
de senaste mål som angivits och
sedan välja önskat mål.
För ytterligare information, se
(NAVI 80 IntelliLink) "Inmatning av
mål" i avsnittet "Navigation" 3 89.

Telefonstyrning
NAVI 50 IntelliLink

Aktivering av röstigenkänning
Aktivera röstigenkänningen:

Tryck på 5 på rattreglagen för att
öppna smartphone-menyn. En signal
hörs och 5 visas på displayen, vilket
indikerar aktivering.
Tryck på 5 för att använda röstigen‐
känning på displayen (eller tryck på
5).
Observera!
Radio- och Mediafunktioner kan inte
användas samtidigt som röstigen‐
känningsfunktionen används.

För att avaktivera trycker du och hål‐
ler ned 5 på displayen (eller tryck på
5).
En guide för röstkommandon
(NAVI 50 IntelliLink) finns under
"Hjälp" i avsnittet "Allmän informa‐
tion" 3 104.

NAVI 80 IntelliLink

Aktivering av röstigenkänning
Aktivera röstigenkänningen:
Tryck på 5 på rattstångsreglagen för
att öppna huvudmenyn för
Röststyrning.

Efter tonen säger du "Telefon" för att
visa telefonmenyn. Säg namnet på en
sparad kontakt eller ett telefonnum‐
mer. Den önskade kontakten visas i
teckenfönstret när den uppfattas av
systemet.
Säg "Ring upp" för att börja ringa
numret.
Säg "Ta bort" för att avbryta inmat‐
ningen och försöka igen.
Du kan också ringa ett samtal direkt
från huvudmenyn Röststyrning
genom att trycka på 5 och säga nam‐
net på en sparad kontakt eller ett te‐
lefonnummer.
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Telefon

Allmän information ..................... 107
Anslutning .................................. 109
Bluetooth-anslutning .................. 111
Nödsamtal .................................. 115
Användning ................................ 115
Mobiltelefoner och
CB-radioutrustning .................... 121

Allmän information
Handsfree-telefonsystemet gör att du
kan föra mobiltelefonsamtal med
hjälp av bilens mikrofon och högta‐
lare. Du kan dessutom använda de
viktigaste funktionerna i mobiltele‐
fonen med hjälp av bilens infotain‐
mentsystem.
För att handsfree-telefonsystemet
ska kunna användas måste mobil‐
telefonen vara ansluten via
Bluetooth.
Alla handsfree-telefonportalens funk‐
tioner stöds inte av alla mobiltele‐
foner. Vilka telefonfunktioner som kan
användas beror på den aktuella mo‐
biltelefonsmodellen och mobilnäts‐
leverantören. Se mobiltelefonens
bruksanvisning eller kontakta din nät‐
verksleverantör.

Viktiga anvisningar för
användning och trafiksäkerhet

9 Varning

Att använda handsfree-systemet
medan du kör kan vara farligt då
det avleder din koncentration
medan du ringer. Parkera bilen in‐
nan du börjar använda handsfree-
systemet.
Följ gällande lagstiftning i det
aktuella landet.
Följ också de bestämmelser som
gäller specifikt för vissa områden.
Stäng alltid av mobiltelefonen om
användning av mobiltelefoner är
förbjuden, om mobiltelefonen ger
upphov till störningar eller om far‐
liga situationer kan uppstå.

9 Varning

Mobiltelefoner påverkar din miljö.
Därför har säkerhetsanvisningar
utarbetats som du bör bekanta dig
med inan du använder telefonen.
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Bluetooth
Telefonportalen är certifierad av Blue‐
tooth Special Interest Group (SIG).
Mer information om specifikationen
finns på Internetadressen
http://www.bluetooth.com

Telefonreglage
Reglage på infotainmentsystemet
eller ratten:
● 6TEL

- eller -
● TEL

- eller -
● yTELEFON på 7 hemmenys‐

kärmen (NAVI 50 IntelliLink)
- eller -
TELEFON på HUVUD-menys‐
kärmen (NAVI 80 IntelliLink)
Tryck för att öppna menyn Phone
(telefon).

Reglage på ratten:
● 7, 8: Ta emot samtal, avsluta/

avvisa samtal.

- eller -
● MODE/OK: Ringa samtal, av‐

sluta/avvisa samtal, bekräfta en
åtgärd.

● 5: Aktivera/avaktivera röstigen‐
känning.

Beroende på infotainmentsystemet
kan vissa funktioner i handsfree-tele‐
fonsystemet också styras via röst‐
igenkänning 3 106.

Visa skärmfunktion

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB –
Använda displayen
● För att flytta uppåt/nedåt på

skärmen: Vrid OK.
● För att bekräfta åtgärder: Tryck

på OK.
● För att avbryta åtgärder (och

återgå till föregående meny):
Tryck på /.

NAVI 50 IntelliLink – Använda
displayen
För att komma åt telefonens menys‐
kärm trycker du på 7 följt av
ytelefon på displayen.

Följande undermenyer finns:
● Telefonbok
● Samtalslistor
● Ring

För att växla mellan undermenyerna
trycker du på S i övre vänstra hörnet.
● För att flytta uppåt/nedåt på

skärmen: Tryck på R eller S.
● För att bekräfta åtgärder: Tryck

på OK.
● För att avbryta åtgärder (och

återgå till föregående meny/
startskärm): Tryck på r/7.

NAVI 80 IntelliLink – Använda
displayen
För att komma till menyn "Telefon"
från startsidan trycker du på MENY
följt av Telefon på displayen.
Följande undermenyer finns:
● Telefonbok
● Samtalsloggar
● Ringa upp ett nummer
● Telefonsvarare
● Inställningar
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● För att flytta uppåt/nedåt på
skärmen: Tryck på 4 eller 1.

● För att avbryta åtgärder
(och/eller återgå till föregående
meny): Tryck på r.

● Om du vill öppna en snabbmeny
(t.ex. för att lägga till kontakter i
en favoritlista): Tryck på <

Observera!
Du kommer åt dina favoriter när som
helst genom att trycka på f på start‐
sidan.

Använda knappsatser på
skärmen

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Använda tangentbord på skärmen
För att flytta inom eller ange tecken på
den numeriska knappsatsen som
visas på displayen: Vrid och tryck på
OK.
Du kan korrigera det du skrivit med
hjälp av tecknet ←.
Tryck på / för att stänga knappsat‐
sen och återgå till föregående dis‐
playbild.

NAVI 50 IntelliLink,
NAVI 80 IntelliLink - Använda
tangentbord på displayen
Flytta i och ange tecken på det nume‐
riska tangentbordet, gör rätt val
genom att peka på displayen.
Du kan korrigera det du skrivit med
hjälp av tecknet k.
Tryck på r för att stänga knappsat‐
sen och återgå till föregående dis‐
playbild.

Anslutning
En mobiltelefon måste anslutas till
handsfree-telefonsystemet för att
kontrollera dess funktioner via info‐
tainmentsystemet.
Ingen telefon kan anslutas till sys‐
temet om den inte först har parats. Se
avsnittet Bluetooth-anslutning
(3 111) för parning av en mobiltele‐
fon med handsfree-telefonsystemet
via Bluetooth.
När tändningen slås på söker hands‐
free-telefonsystemet efter anslutna
telefoner i närheten. Bluetooth måste
vara aktiverat på mobiltelefonen för
att den ska kännas igen av hands‐

free-telefonsystemet. Sökningen fort‐
sätter tills en parad telefon hittas. Ett
skärmmeddelande indikerar att tele‐
fonen är ansluten.
Observera!
När en Bluetooth-anslutning är aktiv
laddar handsfree-telefonsystemet ur
mobiltelefonbatteriet snabbare.

Automatisk anslutning
För att din telefon ska ansluta auto‐
matiskt när systemet slås på kan det
vara nödvändigt att aktivera den auto‐
matiska Bluetooth-anslutningsfunk‐
tionen på din mobiltelefon. Se mobil‐
telefonens bruksanvisning.
Observera!
Vid återanslutning till en parkopplad
telefon, eller när
2 parkopplade telefoner befinner sig
inom handsfree-telefonsystemets
räckvidd ansluts beroende på info‐
tainmentsystem antingen den priori‐
terade telefonen (om prioritering
finns) eller den sist anslutna tele‐
fonen, även om den här telefonen är
utanför bilen, men inom handsfree-
telefonsystemets räckvidd.
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Om ett samtal redan pågår under den
automatiska anslutningen växlas
samtalet automatiskt till bilens mikro‐
fon och högtalare.
Om anslutningen avbryts:
● Kontrollera att telefonen är på‐

slagen
● Kontrollera att telefonens batteri

inte är urladdat
● Kontrollera om telefonen redan

har parats ihop med systemet
Bluetooth-funktionen på mobiltele‐
fonen och handsfree-telefonsystemet
måste vara aktiva och mobiltelefonen
måste vara konfigurerad för att god‐
känna en begäran om systemanslut‐
ning.

Manuell anslutning

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Manuell anslutning
För att byta den telefon som är an‐
sluten till handsfree-telefonsystemet,
tryck på TEL och välj menyn Välj
enhet. Enhetslistan visar de telefoner
som redan är parade.

Välj önskad telefon i listan och be‐
kräfta med OK. Ett skärmmeddelande
bekräftar telefonanslutningen.

NAVI 50 IntelliLink - Manuell
anslutning
För att byta telefon som är ansluten
till handsfree-telefonsystemet trycker
du på 7 följt av ÿ och sedan
Bluetooth på displayen (eller välj
Telefon från startsidan).
Sedan väljer du Visa listan över
Bluetooth-enheter. Enhetslistan visar
de telefoner som redan är parade.
Välj önskad telefon i listan och be‐
kräfta genom att trycka på OK. Be‐
roende på version visas J tillsam‐
mans med den valda telefonen för att
indikera anslutning.

NAVI 80 IntelliLink - Manuell
anslutning
För att ändra vilken telefon som ska
vara ansluten till handsfree-telefon‐
systemet går du till startsidan och
trycker på MENY och sedan på
Telefon följt av Inställningar på dis‐
playen.

Välj sedan Hantera enheter. Enhets‐
listan visar de telefoner som redan är
parade. Välj önskad telefon i listan.

Koppla bort en telefon
Om telefonnumret slås av kopplas
telefonen automatiskt bort från
handsfree-telefonsystemet.
Om ett samtal redan pågår under
frånkopplingen växlas samtalet auto‐
matiskt till mobiltelefonen.

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Koppla bort en telefon
För att koppla från en telefon från info‐
tainmentsystemet trycker du på TEL
(eller SETUP) och väljer Bluetooth
connection (Bluetooth-anslutning).
Välj önskad enhet i enhetslistan och
välj Disconnect the device (koppla
bort enhet) och bekräfta genom att
vrida och trycka på OK. Ett skärm‐
meddelande bekräftar att telefonen
kopplats från.
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NAVI 50 IntelliLink - Ta bort
parkoppling av en telefon
För att koppla från en telefon från info‐
tainmentsystemet trycker du be‐
roende på version på 7 följt av
ÿINSTÄLLNINGAR och därefter på
Bluetooth på skärmen (eller väljer
yTelefon från startskärmen).
Välj sedan Visa listan över Bluetooth-
enheter och tryck på den anslutna
telefonen i listan för att koppla från
den. I visas bredvid telefonen för att
indikera att den är frånkopplad.

NAVI 80 IntelliLink -Ta bort
parkoppling av en telefon
Om du vill koppla bort en telefon från
infotainmentsystemet går du till start‐
sidan och trycker på MENY och
sedan på Telefon följt av
Inställningar på displayen.
Välj sedan Hantera enheter. Välj den
anslutna telefonen i den lista som
visas för att koppla från den.

Definiering av den prioriterade
telefonen

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Definiering av den prioriterade
telefonen
Den telefon som har prioritet är den
som anslöts sist.
När tändningen slås på söker hands‐
free-systemet först efter den priorite‐
rade telefonen. Sökningen fortsätter
tills en parad telefon hittas.

Bluetooth-anslutning
Bluetooth är en radiostandard för att
trådlöst kunna ansluta t.ex. en telefon
till en annan enhet.
Information som kontaktlistor och
samtalslistor kan överföras från
mobiltelefonen. Denna funktion kan
dock inskränkas beroende på telefon‐
modell.

Förutsättningar
Följande förutsättningar måste upp‐
fyllas för att styra en Bluetooth-akti‐
verad mobiltelefon via infotainment‐
systemet:
● Infotainmentsystemets Blue‐

tooth-funktion måste vara aktive‐
rad.

● Bluetooth-funktionen måste vara
aktiverad på Bluetooth-mobiltele‐
fonen. (Se bruksanvisningen för
mobiltelefonen.)

● För vissa mobiltelefoner kan du
behöva ställa in enheten på "syn‐
lig" (se mobiltelefonens bruksan‐
visning).

● Mobiltelefonen måste ha parats
ihop med och anslutits till info‐
tainmentsystemet.
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Aktivera infotainmentsystemets
Bluetooth-funktion

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Aktivera Bluetooth
För att infotainmentsystemet ska
kunna känna igen och styra en Blue‐
tooth-mobiltelefon måste Bluetooth-
funktionen först aktiveras. Avaktivera
funktionen om den inte behövs.
Tryck på TEL och välj Bluetooth
genom att vrida och trycka på OK.
Välj PÅ eller AV och bekräfta genom
att trycka på knappen.

NAVI 50 IntelliLink - Aktivera
Bluetooth
Tryck på 7 följt av
ÿINSTÄLLNINGAR på displayen.
Välj Bluetooth för att visa följande al‐
ternativ:
● Visa listan över Bluetooth-

enheter
● Sök efter Bluetooth-enhet
● Behörighet för externa enheter

● Ändra lösenord
● Smarttelefon

Tillgängligt beroende på version.
För att få hjälp med att aktivera
och använda röststyrning - se
"Röstigenkänning" 3 104).

När Bluetooth visas kan Bluetooth-
aktiverade enheter kopplas ihop med
infotainmentsystemet.

NAVI 80 IntelliLink - Aktivera
Bluetooth
För att komma till menyn Telefonin‐
ställningar från startsidan trycker du
på MENY och sedan på Telefon följt
av Inställningar på displayen.
Följande alternativ visas:
● Hantera enheter
● Ljudnivåer
● Telefonsvarare
● Aktivera/inaktivera Bluetooth
● Hämta telefondata automatiskt

(På/Av)
Tryck på Aktivera Bluetooth för att
kryssa i rutan ☑ bredvid. Bluetooth-
aktiverade enheter kan nu kopplas
ihop med infotainmentsystemet.

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Telefonin‐
ställningar" i avsnittet "Användning"
för ytterligare information 3 115.

Parning av mobiltelefonen med
handsfree-systemet
För att använda ditt handsfree-tele‐
fonsystem måste en anslutning upp‐
rättas mellan mobiltelefonen och sys‐
temet via Bluetooth, dvs. mobiltele‐
fonen måste paras med bilen innan
den används. För att det ska fungera
måste mobiltelefonen ha stöd för
Bluetooth. Se bruksanvisningarna för
mobiltelefonen.
För att upprätta en Bluetooth-anslut‐
ning måste handsfree-telefonsyste‐
met vara inkopplat och Bluetooth vara
aktiverat i mobiltelefonen.
Observera!
Om en annan telefon ansluts auto‐
matiskt under en ny hopparnings‐
procedur kopplas den från automat‐
iskt för att möjliggöra den nya hop‐
parningsproceduren.

Parning gör det möjligt för handsfree-
telefonsystemet att känna igen och
spara en mobiltelefon i enhetslistan.
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Maximalt 5 mobiltelefoner kan paras
ihop och sparas i listan med enheter
men endast en kan anslutas åt
gången.
Observera!
Beroende på vilken version av
NAVI 50 IntelliLink du har kan maxi‐
malt 8 mobiltelefoner parkopplas
med systemet.

När hopparningen är klar visas ett
meddelande med namnet på den
hopparade telefonen på infotainment‐
systems skärm och telefonen ansluts
automatiskt till handsfree-telefonsys‐
temet. Mobiltelefonen kan sedan
styras via infotainmentsystemets reg‐
lage.
Observera!
När en Bluetooth-anslutning är aktiv
laddar handsfree-telefonsystemet ur
mobiltelefonbatteriet snabbare.

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Ansluta mobiltelefon
För att para ihop en telefon med
handsfree-systemet trycker du på
TEL och väljer Parkoppla enhet
genom att vrida och trycka på OK.
Skärmen Klar att para ihop visas.
På mobiltelefonen ser du vilken Blue‐
tooth-utrustning som finns i närheten
av enheten.
Välj My Radio (dvs. handsfree-tele‐
fonsystemets namn) i listan på mobil‐
telefonen och skriv in den parnings‐
kod som visas på infotainmentsys‐
temets display med mobiltelefonens
knappsats.
Om hopparningen misslyckas återgår
systemet till föregående meny och
motsvarande meddelande visas.
Upprepa förfarandet vid behov.

NAVI 50 IntelliLink - Para en
mobiltelefon
Tryck på 7 följt av
ÿINSTÄLLNINGAR på displayen.
Välj Bluetooth och sedan antingen
Sök efter Bluetooth-enhet eller
Behörighet för externa enheter.

Från menyskärmen Telefon kan du
också trycka på y på displayen.
På mobiltelefonen ser du vilken Blue‐
tooth-utrustning som finns i närheten
av enheten.
Välj handsfree-telefonsystemets
namn (t.ex. MEDIA-NAV) i listan på
mobiltelefonen och skriv (vid behov)
in den parkopplingskod som visas på
infotainmentsystemets display med
mobiltelefonens knappsats.
Observera!
Parkopplingskoden kanske endast
visas på infotainmentsystemets dis‐
play under en begränsad tid.

Standardparningskoden är 0000. För
att ändra denna kod innan hoppar‐
ningsproceduren startar väljer du Byt
lösenord.
Om hopparningen misslyckas kan du
upprepa proceduren vid behov.

NAVI 80 IntelliLink - Para en
mobiltelefon
För att komma till menyn Telefonin‐
ställningar från startsidan trycker du
på MENY och sedan på Telefon följt
av Inställningar på displayen.
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Välj Hantera enheter från listan över
alternativ. Ett meddelande visas på
skärmen där du blir tillfrågad om du
vill skapa en Bluetooth-anslutning
mellan enheten och infotainment‐
systemet. Välj Ja för att fortsätta. Info‐
tainmentsystemet börjar söka efter
Bluetooth-utrustning i närheten och
visar en lista över enheter.
Välj din enhet från den lista som
visas. Beroende på telefonmodell ska
du nu bekräfta begäran om hoppar‐
ning eller ange parningskoden på
mobiltelefonens knappsats för att
para ihop den med infotainment‐
systemet.
Om du vill para ihop ytterligare en‐
heter går du till skärmen Hantera
enheter, tryck sedan på < för att
öppna en snabbmeny och välj Lägg
till för att para ihop ytterligare enheter
på samma sätt.
Om hopparningen misslyckas kan du
upprepa proceduren vid behov.

Ta bort parningen av
mobiltelefonen från
handsfree-systemet
Om listan med parade telefoner är full
kan en ny telefon endast paras om en
befintlig telefons parning tas bort.
Observera!
Om du tar bort hopparningen för en
telefon försvinner alla nedladdade
kontakter och samtalshistorik från
handsfreesystemets telefonbok.

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Borttagning av en mobiltelefons
hopparning
För att ta bort parkopplingen, dvs. ra‐
dera telefonen från handsfree-syste‐
mets minne, trycker du på TEL och
väljer Ta bort enhet.
Välj önskad telefon i enhetslistan och
tryck på OK för att bekräfta borttag‐
ningen.

NAVI 50 IntelliLink - Ta bort
parkoppling av en mobiltelefon
För att ta bort en parkoppling, dvs. ta
bort en telefon från handsfreesystem‐
ets minne, trycker du på 7 följt av
ÿINSTÄLLNINGAR på displayen.
Välj Bluetooth och sedan Visa listan
över Bluetooth-enheter.
Välj önskad telefon från enhetslistan
och tryck sedan på ë för att ta bort
enheten. Om du vill kan du ta bort alla
enheter i listan genom att trycka på
Alternativ följt av Ta bort alla. Bekräfta
genom att trycka på OK.

NAVI 80 IntelliLink - Ta bort
parkoppling av en mobiltelefon
För att ta bort en hopparning, dvs. ra‐
dera telefonen från handsfree-syste‐
mets minne, går du till skärmen
Hantera enheter.
På startsidan trycker du på MENY
och sedan på Telefon följt av
Inställningar på displayen.
Välj Hantera enheter. Tryck sedan på
< för att öppna en snabbmeny, väljTa
bort och ta bort den valda enheten
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 bara kan ringa och
ta emot mobiltelefonsamtal om du
är i ett område med täckning med
tillräckligt stark signal.
Vid vissa förhållanden kan nöd‐
samtal inte göras på alla mobilte‐
lefonnätverk. Det finns även en
risk att nödsamtal inte kan ringas
när vissa nätverkstjänster och/

eller telefonfunktioner är aktiva.
Kontakta nätverksoperatören för
mer information.
Nödsamtalsnumret varierar be‐
roende på land och område. Kon‐
trollera i förhand vilket nödnum‐
mer som används i det aktuella
landet eller i det aktuella området.

Ring larmnumret (se "Användning"
3 115) för att upprätta en telefonför‐
bindelse med larmcentralen.
Svara när servicepersonalen ställer
frågor om nödsituationen.

9 Varning

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

NAVI 50 IntelliLink
För att visa nödnumret för den plats
du befinner dig på trycker du på 7 följt
av sKARTA (tillgängligt beroende på
version) på displayen.
Tryck på Alternativ och sedan på Var
är jag?.

När skärmen Var är jag? visas trycker
du på Alternativ följt av
Landsinformation på skärmen: Nöd‐
nummer (t.ex. 112) visas på dis‐
playen.

Användning
Inledning
När en Bluetooth-anslutning har
ställts in mellan din mobiltelefon och
handsfree-telefonsystemet kan vissa
funktioner i din mobiltelefon styras via
Infotainment-systemreglagen eller
displayen.
Det går då att t.ex. importera kontak‐
terna och telefonnumren i din mobil‐
telefon till handsfree-telefonsyste‐
met.
Efter anslutningen överförs mobilte‐
lefondata till handsfree-telefonsyste‐
met. Detta kan dröja ett litet tag be‐
roende på mobiltelefonmodell. Under
denna tid är användningen av mobil‐
telefonen via infotainmentsystemet
begränsad.
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Observera!
Alla mobiltelefoner stöder inte
handsfree-telefonsystemets funk‐
tioner. Därför kan det förekomma av‐
vikelser från det beskrivna funktions‐
utbudet.

Telefonmeny
För att visa Phone (telefon)-menyn:
● tryck på 6TEL

- eller -
● tryck på TEL

- eller -
● tryck på 7 följt av yPhone

(telefon) på displayen
(NAVI 50 IntelliLink)
På hemsidan trycker du på
MENY följt av Telefon på dis‐
playen (NAVI 80 IntelliLink)

Volymkontroll

R15 BT, R16 BT USB, CD16 BT,
CD18 BT USB - Volymkontroll
För att ändra samtalsvolymen under
ett samtal vrider du på m, eller trycker
på ! eller # (på rattstångsreglagen).

NAVI 50 IntelliLink - Volymkontroll
Under ett samtal trycker du på  ] eller
< på infotainmentenheten för att
ändra samtalsvolymen.
Eller tryck på  ! eller # (på rattregla‐
gen).

NAVI 80 IntelliLink - Volymkontroll
Under ett samtal vrider du på X på
infotainmentenheten för att ändra
samtalsvolymen.
Eller tryck på  ! eller # (på rattregla‐
gen).

Ringa upp ett telefonnumer
Det finns fler alternativ för uppring‐
ning av telefonnummer, t.ex. uppring‐
ning av en kontakt från telefonboken
eller från en samtalslogg. Nummer
kan även slås manuellt.

Ange telefonnummer manuellt

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB - Ange
ett nummer manuellt
Med menyn Phone (telefon) visad
väljer du Ring från listan.

Ange önskat nummer med siffertang‐
entbordet (3 107) och välj 7 för att
börja ringa.
För att ringa upp det senast slagna
numret trycker du och håller in TEL.

NAVI 50 IntelliLink - Ange ett nummer
manuellt
När menyn yPhone (telefon) visas
trycker du på S i övre vänstra hörnet
och väljer Ring upp i listan.
Ange önskat nummer med det nume‐
riska tangentbordet och välj y för
ringa upp.
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Använda
tangentbord på displayen" i avsnittet
"Allmän information" 3 107.
Du kan korrigera det du skrivit med
hjälp av tecknet k. Håll in k för att
ta bort alla nummer på en gång.

NAVI 80 IntelliLink - Ange ett nummer
manuellt
På startsidan trycker du på MENY
och sedan på Telefon följt av Slå ett
nummer på displayen
Ange önskat nummer med det nume‐
riska tangentbordet och tryck på Ring
upp för att ringa upp.
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Du kan korrigera det du skrivit med
hjälp av tecknet k.

Telefonbok
Telefonboken innehåller kontaktlistor
som endast är tillgängliga för den
aktuella bilanvändaren. Av sekretes‐
skäl kan nerladdade kontaktlistor
endast visas när motsvarande telefon
är ansluten.

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Telefonbok
När mobiltelefonen har parats ihop
med infotainmentsystemet laddas
kontaktlistan i mobiltelefonen ned till
bilens handsfree-telefonsystem.
För att ringa ett nummer från telefon‐
boken när menyn Phone (telefon)
visas väljer du Telefonbok och anger
den önskade kontakten i den alfabe‐
tiska listan. Tryck på OK för att ringa
upp.

NAVI 50 IntelliLink - Telefonbok
När mobiltelefonen har parats ihop
med infotainmentsystemet laddas
kontaktlistan i mobiltelefonen ned till
bilens handsfree-telefonsystem.

När menyn yPhone (telefon) visas
trycker du på S i övre vänstra hörnet
och väljer Telefonbok från listan.
För att ringa upp ett nummer från tele‐
fonboken väljer du önskad kontakt i
listan.
Du kan också trycka på Sök efter
namn i displayen, skriv sedan in nam‐
net på den önskade kontakten med
tangentbordet.
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Använda
tangentbord på displayen" i avsnittet
"Allmän information" 3 107.

NAVI 80 IntelliLink - Telefonbok
När mobiltelefonen har parats ihop
med infotainmentsystemet laddas
kontaktlistan i mobiltelefonen ned till
bilens handsfree-telefonsystem.
Observera!
Datadelning måste godkännas på
telefonen. Se mobiltelefonens
bruksanvisning eller kontakta din
nätverksleverantör.
Funktionen "Hämta telefondata
automatiskt" måste också vara akti‐
verad i Infotainmentsystemets meny

för telefoninställningar. Se
(NAVI 80 IntelliLink) "Telefoninställ‐
ningar" nedan.

På startsidan trycker du på MENY
och sedan på Telefon följt av
Telefonbok på displayen
För att ringa upp ett nummer från tele‐
fonboken väljer du önskad kontakt i
listan. Om en kontakt har flera spa‐
rade nummer väljer du rätt nummer
när du blir ombedd att göra det.
När telefonen har parats ihop med
infotainmentsystemet kan systemet
uppdateras med de senaste kontak‐
terna i din mobiltelefon. Tryck på < för
att öppna en snabbmeny och välj
Uppdatera telefonuppgifter. Om du
behöver kan du välja Hjälp från
snabbmenyn för att få hjälp.
För att lägga till en kontakt i listan över
favoriter trycker du på < och väljer
Lägg till en kontakt på favoritsidan.
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Observera!
Du kommer åt dina favoriter när som
helst genom att trycka på f på start‐
sidan.

För ytterligare information, se
(NAVI 80 IntelliLink) "Favoriter" i av‐
snittet "Inledning" 3 30.

Samtalslistor

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Samtalslistor
För att ringa ett nummer från samtals‐
historiklistorna (t.ex. ringda nummer,
mottagna samtal, missade samtal),
välj aktuellt alternativ, t.ex. Senaste
samtal i menyn Samtalslistor. Välj ön‐
skad kontakt tryck på OK för att starta
uppringningen.

NAVI 50 IntelliLink - Samtalslistor
När du har anslutit mobiltelefonen till
infotainmentsystemet överförs listan
över uppringda nummer, mottagna
samtal och missade samtal i mobil‐
telefonen automatiskt till handsfree-
telefonsystemet.

När menyn yPhone (telefon) visas
trycker du på S i övre vänstra hörnet
och väljer Samtalslistor från listan.
För att ringa ett nummer från samtals‐
historiklistorna kan du välja något av
följande alternativ på displayen:
● yAlla: Visar en lista över alla

samtal i nedanstående listor.
● ú: Uppringda nummer.
● ù: Mottagna samtal.
● û: Missade samtal.
Observera!
Antalet missade samtal visas till‐
sammans med symbolen.

De senaste samtalen visas överst.
Välj önskad kontakt från den valda lis‐
tan för att starta uppringningen.

NAVI 80 IntelliLink - Samtalslistor
När du har anslutit mobiltelefonen till
infotainmentsystemet överförs listan
över uppringda nummer, mottagna
samtal och missade samtal i mobil‐
telefonen automatiskt till handsfree-
telefonsystemet.

Observera!
Datadelning måste godkännas på
telefonen. Se mobiltelefonens
bruksanvisning eller kontakta din
nätverksleverantör.
Funktionen "Hämta telefondata
automatiskt" måste också vara akti‐
verad i Infotainmentsystemets meny
för telefoninställningar. Se
(NAVI 80 IntelliLink) "Telefoninställ‐
ningar" nedan.

På startsidan trycker du på MENY
och sedan på Telefon följt av
Samtalsloggar på displayen.
För att ringa ett nummer från samtals‐
historiklistorna kan du välja något av
följande alternativ på displayen:
● Alla: Visar en lista över alla sam‐

tal i nedanstående listor.
● ù: Mottagna samtal.
● þ: Missade samtal.
● ú: Uppringda nummer.

De senaste samtalen visas överst. Du
kan också trycka på 4 eller 1 för att
flytta uppåt/nedåt på displayen.
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Välj önskad kontakt från den valda
samtalslistan för att starta uppring‐
ningen.
Observera!
Tryck vid behov på < (för att öppna
en popup-meny) och välj Uppdatera
telefonuppgifter för att uppdatera
samtalslistorna.

Röstbrevlåda

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Röstbrevlåda
För att lyssna på meddelanden i
mobiltelefonens röstbrevlåda via Info‐
tainmentsystemet när telefonen är
ansluten väljer du menyn Voicemail
box (röstbrevlåda).

NAVI 80 IntelliLink - Röstbrevlåda
För att lyssna på meddelanden i
mobiltelefonens röstbrevlåda via Info‐
tainmentsystemet när telefonen är
ansluten går du till startsidan och
trycker på MENY och sedan på
Telefon följt av Röstbrevlåda på dis‐
playen.

Konfigurationsskärmen visas om
röstbrevlådan inte är konfigurerad.
Ange numret med det numeriska tan‐
gentbordet och bekräfta.

Ta emot samtal

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB - Ta
emot samtal
Ta emot samtal, beroende på for‐
donskonfiguration:
● Tryck kort på 7 (på rattstångs‐

reglagen).
● Välj ikonen 7 på displayen

(genom att vrida och trycka på
OK).

Avvisa samtal, beroende på fordons‐
konfiguration:
● Tryck och håll ned 8 (på ratts‐

tångsreglagen).
● Välj ikonen } på displayen

(genom att vrida och trycka på
OK).

När du tar emot ett samtal kan numret
för den som ringer visas på infotain‐
mentsystemets display. Om numret
är sparat i systemminnet visas nam‐

net istället. Om numret inte kan visas
kommer meddelandet Private
number (privat nummer) upp.

NAVI 50 IntelliLink - Ta emot samtal
För att ta emot ett samtal:
● Tryck på Acceptera/Ta emot på

displayen.
● Tryck kort på 7 (på rattstångs‐

reglagen).
Avvisa samtalet:
● Tryck på Avvisa/Avslå på dis‐

playen.
● Tryck och håll ned 8 (på ratts‐

tångsreglagen).
När du tar emot ett samtal kan numret
för den som ringer visas på infotain‐
mentsystemets display. Om numret
är sparat i systemminnet visas nam‐
net istället. Om systemet inte kan visa
numret visas meddelandet Okänd/
Okänt nummer.

NAVI 80 IntelliLink - Ta emot samtal
För att ta emot ett samtal:
● tryck på Svara på displayen
● tryck kort på 7 (på rattstångsreg‐

lagen)
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Avvisa samtalet:
● tryck på Avvisa på displayen
● tryck och håll ned 8 (på ratts‐

tångsreglagen)
När du tar emot ett samtal kan numret
för den som ringer visas på infotain‐
mentsystemets display. Om numret
är sparat i systemminnet visas nam‐
net istället. Om numret inte kan visas
kommer meddelandet Okänt
nummer upp.

Funktioner under telefonsamtal

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Funktioner under ett telefonsamtal
Förutom volymkontroll är olika funk‐
tioner tillgängliga under samtal, inklu‐
sive:
● föra över samtalet till mobiltele‐

fonen
● använda tangentbordet
● avsluta samtalet

Vrid och tryck på OK för att välja och
bekräfta.

Föra över samtalet från handsfree-te‐
lefonsystemet till mobiltelefonen
genom att välja mobiltelefonalternati‐
vet på displayen. En del mobiltele‐
foner kan kopplas bort från hands‐
free-telefonsystemet under omkopp‐
lingen till detta läge.
Ett nummer kan dessutom matas in
på sifferknappsatsen (3 107) t.ex. för
att kontrollera en röstserver som en
röstbrevlåda. Välj displayalternativet
#123 för att öppna sifferknappsatsen.
Se "Voicemail box (röstbrevlåda)" för
ytterligare information.
Avsluta samtalet, beroende på for‐
donskonfiguration:
● tryck kort på 8
● tryck på TEL
● välj ikonen } på displayen

NAVI 50 IntelliLink - Funktioner under
ett telefonsamtal
Förutom volymkontroll är olika funk‐
tioner tillgängliga under samtal, inklu‐
sive:
● }: Avsluta samtal
● n: Slå av bilens mikrofonen
● é: Slå på bilens mikrofon

● m/m3: överför samtal till mobil‐
telefon

● J3: överför samtal till bilens
mikrofon och högtalare

● 7: Gå tillbaka till föregående
(t.ex. Navigering eller startskärm)

NAVI 80 IntelliLink - Funktioner under
ett telefonsamtal
Förutom volymkontroll är olika funk‐
tioner tillgängliga under samtal, inklu‐
sive:
● Parkera samtalet: Tryck på < (för

att öppna snabbmenyn) och välj
sedan Parkera. Tryck på
Fortsätt för att återuppta samta‐
let.

● Överföra samtal till mobiltele‐
fonen: Tryck på < (för att öppna
snabbmenyn) och välj sedan
Handenhet.
I vissa fall kan det hända att tele‐
fonen kopplas från infotainment‐
systemet när ett samtal ska över‐
föras.
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● Avsluta samtalet: Tryck på
Avsluta samtal.

● Återgå till föregående meny:
Tryck på r.

Telefoninställningar

NAVI 50 IntelliLink -
Telefoninställningar
Återställ standardtelefoninställningar
För att komma åt inställningsmenyn
kan du när som helst trycka på 7 följt
av ÿINSTÄLLNINGAR på displayen.
Välj System följt av
Fabriksinställningar och sedan
Telefon för att återställa telefonens in‐
ställningar till standardvärden. Be‐
kräfta genom att trycka på OK.
Visa programversion
För att komma åt inställningsmenyn
kan du när som helst trycka på 7 följt
av ÿINSTÄLLNINGAR på displayen.
Välj System följt av Systemversion för
att visa programvaruversionen.

NAVI 80 IntelliLink -
Telefoninställningar
På startsidan trycker du på MENY
och sedan på Telefon följt av
Inställningar på displayen.
Välj bland följande alternativ på dis‐
playen:
● Hantera enheter:

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Para en
mobiltelefon" i avsnittet "Blue‐
tooth-anslutning" 3 111.

● Ljudnivåer:
Här ställer du in handsfreesys‐
temets samtalsvolym och rings‐
ignal.

● Röstbrevlåda:
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Röst‐
brevlåda" ovan.

● Aktivera Bluetooth på/av:
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Aktivera
Bluetooth" i avsnittet "Bluetooth-
anslutning" 3 111.

● Hämta telefondata automatiskt:
Tryck här för att kryssa i rutan ☑
bredvid.

När du parar ihop och/eller an‐
sluter mobiltelefonen till infotain‐
mentsystemet kan mobiltelefon‐
ens kontaktlista och samtalslistor
hämtas till handsfree-telefonsys‐
temet.
Datadelning måste också god‐
kännas på telefonen. Se mobil‐
telefonens bruksanvisning eller
kontakta din nätverksleverantör.

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.



122 Telefon

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 för
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.

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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Allmän information 4, 56, 60, 62,

66, 74, 104, 107
Ange en adress............................ 89
Ange telefonnummer manuellt. . . 115
Ansluta en ljudenhet..................... 66
Ansluta telefon............................ 109
Anslutning............................. 60, 109
Använda AUX-ingången............... 60
Använda displayen....................... 30
Användning.. 30, 47, 57, 60, 66,

77, 115
Användning av infotainment‐

systemet.................................... 30
Användning av instruktionsboken... 4
Appen AhaⓇ................................ 30
Audio-inställningar.................. 39, 57
Audiospelare................................. 30
Automatisk stationslagring............ 51
Automatisk telefonanslutning..... 109
Automatiskt samtal väntar.......... 115
Automatiskt stationssökning......... 49

Automatisk zoomning................... 77
AUX-ingång.................................. 60

B
Backkamera.................................. 30
Backkameravy, inställningar......... 30
Bakre AV...................................... 39
Balance......................................... 39
Bass.............................................. 39
Behörighet för externa enheter... 111
Bilder............................................ 72
Bildinställningar............................ 30
Bildspel......................................... 77
Bildvisare...................................... 77
Bluetooth.................................... 107
Bluetooth-anslutning............. 66, 111
Bluetooth-musik............................ 66
Bläddra på kartan......................... 95
Borttagning av en mobiltelefons

hopparning.............................. 111
Brevlåda..................................... 115
Bruksanvisning för telefonen...... 121
Byte av batterier........................... 77
Byt hemposition............................ 77
Bärbara CD-spelare...................... 60

C
CD-displayen................................ 57
CD-spelare............................. 56, 57
CD-text......................................... 57
CD-återgivning.............................. 57



125

D
DAB.............................................. 54
Deaktivering av vägvisningen....... 95
Definiering av den prioriterade

telefonen................................. 109
Digital Audio Broadcasting........... 54
Display.......................................... 30
Displayinformation........................ 57
Driftmode...................................... 30

E
Eco coaching................................ 30
Eco Driving................................... 30

F
Fader............................................ 39
Fartkameror.................................. 77
Favoriter....................................... 30

Media........................................ 30
Navigation................................. 30
Telefon...................................... 30
Tjänster..................................... 30

Favoritmål..................................... 89
Fordonsinformation....................... 30
Foton............................................ 72
Frekvensbandsval........................ 47
Frånkopplingsautomatik............... 30
Funktioner under telefonsamtal. . 115
Färddator...................................... 30
Förbered rutten i förväg................ 89

G
GPS (Global Positioning System). 74
Guidade turer................................ 77
Guidning ...................................... 95

H
Handsfree-telefonsystem............ 115
Hastighetsberoende volym........... 41
HD Traffic..................................... 77
Hemadress................................... 89
Hemposition.................................. 77
Hjälp!.................................... 95, 104
Hämta en sparad station.............. 49
Hämta en station.......................... 51

I
i-Announcement........................... 52
ID3-taggar..................................... 57
Inavaktivera Bluetooth-

funktionen............................... 111
Information på displayen.............. 77
Infotainmentreglage...................... 30
Infotainmentsystem

Slå på/stänga av....................... 30
Inmatning av mål ......................... 89
Installationsanvisningar för

telefonen................................. 121
Instrumentpanelens reglage........... 6
Inställningar.................................. 30
Inställningar för datadelning......... 30
Inställning av ljudvolym................. 30

Inställning av tid............................ 30
Intressanta platser (POI).............. 89
iPod........................................ 62, 63

J
Justering volym km/h.................... 41

K
Kartor............................................ 74
Kartskärm..................................... 77
Klocka............................... 30, 42, 77
Knappsatser på displayen.... 77, 107
Kompass....................................... 77
Koordinater............................. 77, 89
Koppla bort en telefon................ 109
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