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Introduktion

Tyverisikring

Oplysningerne i denne håndbog er et
supplement til bilens instruktionsbog.
I håndbogen omtales funktioner, der
måske ikke findes i denne bestemte
bil, enten fordi de er tilvalg, eller på
grund af ændringer foretaget efter re‐
daktionens slutning. Se i købspapi‐
rerne for at bekræfte hver enkelt funk‐
tion, der findes i bilen.
Visse beskrivelser, bl.a. af display- og
menufunktioner, gælder muligvis ikke
for denne bil på grund af modelvari‐
ant, landespecifikationer, specialud‐
styr eller tilbehør. I denne håndbog
vises biler med rattet i venstre side.
Biler med rattet i højre side betjenes
på lignende måde.
Håndbogen bør opbevares i bilen
sammen med instruktionsbogen, så
den er let tilgængelig, når der er brug
for den. Ved eventuelt salg af bilen
bør håndbogen blive liggende i bilen.

Tyverisikringen fungerer ved, at ind‐
lære en del af bilens stelnummer
(VIN) i infotainmentsystemet. Info‐
tainmentsystemet vil ikke fungere,
hvis det bliver stjålet eller overført til
en anden bil.

Oversigt over
betjeningsorganer
Oversigt over
betjeningsorganer (med
navigation)

Nærmere oplysninger fremgår af "Na‐
vigationsknapper" under "Brug af na‐
vigationssystemet" 3 53.

Indledning

Oversigt over betjeningsorganer
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1.

Indledning

2.

RADIO BAND (AM eller
FM) ........................................ 22
FAV (Favoritter) .................... 22

3.

Tryk for at vise det aktuelle
sidenummer over
forvalgsknapperne. De
lagrede stationer for hver
liste vises på de
berøringsfølsomme
forvalgsknapper nederst
på displayet.
HDD/DVD/AUX (Kilde) .......... 22

4.

Tryk her for at skifte
lydkilde, f.eks. AM-FMradio, cd/dvd, USB eller AUX.
TUNE/MENU ......................... 22
Drejes for at fremhæve en
funktion. Tryk for at
aktivere den fremhævede
funktion.
Drej for at vælge en
radiostation manuelt.

5.

9BACK ................................. 53

9.

Tryk her for at komme
tilbage til det foregående
skærmbillede i en menu.

Autostore-sider
10. RPT (gentag) ........................ 53

6.

Hvis der trykkes på 9
BACK på en side, hvortil
der er direkte adgang ved
brug af en frontpladeknap
eller en skærmknap på
startsiden, kommer man
tilbage til den foregående menu.
TONE .................................... 19

7.

Tryk her for at åbne lyd‐
menuskærmbilledet for at
indstille bas, mellemtone
og diskant.
CONFIG (konfigurér) ............. 74

8.

Tryk her for at justere
funktioner vedrørende
radio, display, telefon, bil
og klokkeslæt.
R (udstød) ............................ 31
Tryk for at udstøde en disk
fra cd-afpilleren

AS 1–2 (autostore) ................ 22

Tryk for at gentage sidste
vejvisningsmeddelelse.
11. NAV (navigation) ................... 53
Tryk for at vise navigati‐
onskortskærmen eller
skifte mellem et delt kort-/
lydbillede eller et helt kortbillede.
12. ]SEEK eller
SEEK[ (søg nedad/søg
opad) ..................................... 22
Tryk for at komme til
forrige/næste spor.

Indledning
Holdes inde for at komme
hurtigt tilbage/fremad
gennem et spor. Slip
knappen for at genoptage
afspilning med normal
hastighed.
For AM eller FM skal der
trykkes for at søge til den
foregående/næste kraftige
station ................................... 22
13. DEST (destination) ................ 53
Tryk for at planlægge en
rute. Hvis vejvisning er
aktiv, trykkes på knappen
for at åbne Route-menuen.
14. INFO (information) ................ 53
15. VOL/m (lydstyrke/tænd og
sluk) ...................................... 22
Tryk her for at tænde/
slukke for Infotainmentsystemet.
Drej på knappen for at
regulere lydstyrken.

16. r (afspil/pause) ................ 31
Tryk for at starte, holde
pause og genoptage afspilning.
17. oREC .................................... 41
Tryk for at optage en sang
eller alle sange på harddisken.
18. DEL (slet) .............................. 41
Tryk for at slette en sang
eller en liste fra harddisken.
19. TP (trafikradio) ..................... 53
Tryk for at åbne trafikradioen.
20. :(telephone/
lydafbrydelse) ........................ 86
Bluetooth

Oversigt over
betjeningsorganer (uden
navigation)

7

Oversigt over infotainmentsystemet
Bilens infotainmentsystem betjenes
med TUNE/MENU, forvalgsknapper
og andre knapper på frontpladen.
TUNE/MENU knappen kan drejes og
derefter trykkes for at udføre de funk‐
tioner, der er fremhævet på displayet.
Der kan trykkes på forvalgsknap‐
perne for at vælge den ønskede
skærmknapfunktion, som vist på dis‐
playet.
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Indledning

Indledning
1.
2.

; (hjemmeside) ................... 11
SOURCE ............................... 22

3.

Tryk her for at skifte
lydkilde, f.eks. AM-FMradio, cd eller AUX.
( (telefon) ............................ 86

4.

Bluetooth
TUNE/MENU ......................... 22
Drejes for at fremhæve en
funktion. Tryk for at
aktivere den fremhævede
funktion.

5.

9BACK ................................. 53
Tryk her for at komme
tilbage til det foregående
skærmbillede i en menu.

6.

Hvis der trykkes på 9
BACK på en side, hvortil
der er direkte adgang ved
brug af en frontpladeknap
eller en skærmknap på
startsiden, kommer man
tilbage til den foregående menu.
TONE .................................... 19

7.

Tryk her for at åbne lyd‐
menuskærmbilledet for at
indstille bas, mellemtone
og diskant.
CONFIG (konfigurér): ............ 74

8.

Tryk her for at justere
funktioner vedrørende
radio, display, telefon, bil
og klokkeslæt.
R (udstød) ............................ 31

Drej for at vælge en
radiostation manuelt.

Tryk for at udstøde en disk
fra cd-afpilleren

9.

9

]SEEK (søg nedad) ............ 31
Tryk for at komme til
forrige spor.
Holdes inde for at komme
hurtigt tilbage gennem et
spor. Slip knappen for at
genoptage afspilning med
normal hastighed.

For AM eller FM skal der
trykkes for at søge til den
foregående kraftige station . . . 22
10. FAV (favoritsider 1-6): ........... 22
Tryk for at vise det aktuelle
sidenummer over
forvalgsknapperne. De
lagrede stationer for hver
liste vises på de
berøringsfølsomme
forvalgsknapper nederst
på displayet.
11. AS 1–2 .................................. 22
Autostore-sider
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Indledning

12. INFO (information) ................ 22
Tryk for at bladre gennem
et skærmbillede med
lydinformation.
13. VOL/m (lydstyrke/tænd og
sluk) ...................................... 22
Tryk her for at tænde/
slukke for Infotainmentsystemet.
Drej på knappen for at
regulere lydstyrken.
14. r (afspil/pause) ................ 31
Tryk for at starte, holde
pause og genoptage afspilning.
15. TP (trafikradio) ..................... 53
Tryk for at åbne trafikradioen.
16. : (lydafbryder) ...................... 11
17. SEEK[ (søg opad) .............. 31
Tryk for at komme til næste
spor.

Holdes inde for at komme
hurtigt fremad gennem et
spor. Slip knappen for at
genoptage afspilning med
normal hastighed.

Knapper på rattet

For AM eller FM skal der
trykkes for at søge til den
næste kraftige station ........... 22

Hvis bilen har lydbetjeningsknapper
på rattet, kan nogle lydfunktioner ind‐
stilles på rattet.
3 (tryk for at tale): Hvis bilen har
Bluetooth eller et navigationssystem,
kan man ved at trykke her betjene
disse systemer. Bluetooth 3 86.
4 (afslut opkald/afbryd lyd): Tryk
her for at afbryde lyden i bilens højt‐
talere. Tryk igen for at få lyden tilbage.
Hvis bilen har Bluetooth, trykker man
her for at afvise et indgående opkald
eller afslutte et igangværende opkald.

Indledning
d SRCc (drejeorgan): Tryk på d eller
c for at vælge et bølgeområde i ra‐
dioen eller en lydkilde.
Drej d eller c for at vælge henholdsvis
næste eller foregående favoritstation,
cd-spor, spor/kapitel på dvd eller
MP3-spor.
Tryk på SRC for at skifte mellem radio
og cd/dvd.
+ X - (lydstyrke): Tryk på + for at øge
lydstyrken. Tryk på - for at mindske
lydstyrken.

Brug
Oversigt (med navigation)

Håndbogen bør omhyggeligt gen‐
nemlæses for at sætte sig ind i navi‐
gationssystemets funktion.
Systemet omfatter både navigationsog lydfunktioner.

9 Advarsel
Anvendelse af navigationssyste‐
met fritager ikke føreren for sit an‐
svar mht. korrekt og agtpågivende
adfærd i trafikken. De relevante
færdselsregler skal altid følges.
Foretag kun indtastning (f.eks. af
adresser), mens bilen holder stille.
Hvis navigationssystemets anvis‐
ninger er i modstrid med færdsels‐
reglerne, skal færdselsreglerne al‐
tid følges.
Af hensyn til færdselssikkerheden er
det vigtigt, at man holder øje med tra‐
fikken og koncentrerer sig om at køre
bilen. Navigationssystemet har ind‐
byggede funktioner, der har til formål
at hjælpe hermed, idet visse funktio‐
ner er deaktiveret under kørsel. En
funktion der vises med gråt, er ikke
tilgængelig, når bilen er i bevægelse.
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Når bilen er parkeret, er alle funktio‐
ner tilgængelige. Inden man begyn‐
der at køre, bør man gøre følgende:
■ Bliv fortrolig med navigationssyste‐
mets betjening, knapperne på front‐
pladen og de berøringsfølsomme
skærmknapper.
■ Indstil lydanlægget ved at vælge fa‐
voritstationer, foretage toneindstil‐
linger og justere højttalerne.
■ Klargør navigationsfunktionerne,
herunder f.eks. indtastning af en
adresse eller valg af en forudind‐
stillet destination.
■ Indprogrammér telefonnumre, så
de let kan kaldes ved tryk på en en‐
kelt tast eller med en enkelt stem‐
mekommando, hvis navigationssy‐
stemet har telefonfunktion.

9 Advarsel
Infotainmentsystemet skal bruges
på en sådan måde, at man til enh‐
ver tid er i stand til at køre bilen
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Indledning

sikkert. I tvivlstilfælde skal bilen
standses og infotainmentsystemet
bruges, mens bilen holder stille.
Brug navigationssystemet til føl‐
gende:
■ Ruteplanlægning.
■ Valg af en destination ved hjælp af
de forskellige metoder og valgmu‐
ligheder.
■ Følg navigationsrute og kortvejvis‐
ning med stemmemeddelelser, dog
kun hvis dette ikke strider mod love,
regulativer og de herskende kør‐
selsforhold.
■ Modtagelse af RDS-meddelelser i
radioen.

9 Advarsel
I visse områder er ensrettede veje
og andre gader og indkørsler
(f.eks. fodgængerområder), hvor
det ikke er tilladt at køre ind, ikke
afmærket på kortet. I disse områ‐
der udsender infotainmentsyste‐
met en advarsel, som der skal kvit‐

teres for. Her skal man være sær‐
lig opmærksom på ensrettede ga‐
der, veje og indkørsler, hvor det
ikke er tilladt at køre ind.
Uanset navigationssystemets vejvis‐
ning bør man altid være agtpågi‐
vende og overholde færdselsreglerne
og de anvisninger, man får under
kørslen. Da navigationssystemet gør
brug af kortoplysninger, der ikke om‐
fatter alle trafikale begrænsninger el‐
ler de seneste ændringer af vejene,
vil det muligvis foreslå en vej, der nu
er lukket pga. vejarbejde, eller at man
drejer af, hvor det nu er forbudt ifølge
skilte ved vejkrydset. Vurdér altid, om
det under de nuværende forhold er
sikkert og lovligt at følge systemets
vejvisning.
Når der tændes for navigationssyste‐
met, fremkommer der muligvis et
skærmbillede med oplysninger, der
skal læses og kvitteres for, inden man
kommer til navigationsfunktionerne.
Når man har kvitteret for startoply‐
sningerne, får man adgang til funktio‐
nerne NAV (navigation) og DEST (de‐

stination). Der kan nu indtastes eller
slettes information ligesom andre
funktioner bliver tilgængelige. Se vej‐
ledningen nedenfor i dette afsnit.
For hver 50 gange bilen startes, og
der tændes for navigationssystemet,
vises skærmbilledet Advarsel!. Efter
læsning af advarslen skal Ok vælges,
hvorefter dataene fra kort-dvd'en ind‐
læses. Hvis Ok ikke vælges, er alle
betjeningsknapper tilgængelige, und‐
tagen NAV (navigation) og DEST (de‐
stination).
Ved ibrugtagning kan man indstille
præferencer eller slette information i
systemet ved hjælp af forskellige
valgmuligheder.
NAV (navigationsmenu)
Navigationsmenuen benyttes til at få
adgang til navigationssystemets ind‐
stillinger 3 53.

Indledning
Konfig.-menu

■ Tryk på NAV-knappen for at vise
navigationskortbilledet. Kortet og
bilens aktuelle position vises.

■ Tryk på NAV for at skifte mellem et
delt kort/lyd-billede eller et helt kort‐
billede.

Tryk på CONFIG for at vise Konfig.menu. Menuen Konfig.-menu benyt‐
tes til at ændre indstillingerne for lyd,
navigtationsvisning, telefon, bilens
konfiguration og tidsfunktioner.
Drej på TUNE/MENU-knappen for at
gennemløbe de tilgængelige opsæt‐
ningsfunktioner. Når den ønskede
funktion vises, tryk så på TUNE/
MENU eller tryk på funktionen på dis‐
playet for at vise flere detaljer i funk‐
tionen.
Sprog
For at ændre sproget på displayet
henvises til "Individuelle indstillinger"
i bilens instruktionsbog.
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Følgende sprog kan vælges: engelsk,
fransk, spansk, tysk, italiensk,
svensk, hollandsk, polsk, ungarsk,
tjekkisk, slovakisk, dansk, portugi‐
sisk, norsk, finsk og tyrkisk. Standard‐
sproget er engelsk.
Valg af måleenheder
Vedrørende valg af de måleenheder
(engelske eller internationale enhe‐
der), der vises på displayet, henvises
til "Førerinformationscenter (DIC)" i
instruktionsbogen.
Sletning af personoplysninger
Navigationssystemet kan registrere
og lagre destinationer og personlige
oplysninger, såsom navne og adres‐
ser.
Det anbefales, at disse oplysninger
slettes, når bilen sælges eller bort‐
skaffes:
■ Forrige destination
■ Adressebog, Favoritrute,
forudindstillede destinationer og
musikfiler på harddisken
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Indledning

Lagring af forudindstillede
radiostationer
Der kan lagres op til 36 forudindstil‐
lede stationer.
1. Tryk på VOL/m for at tænde for
systemet.
Hvis der vises et kortbillede, skal
der trykkes på RADIO BAND
knappen.
2. Vælg bølgeområdet.
3. Søg eller indstil på den ønskede
station for at vælge den.
4. Hold en af de forudindstillede
skærmknapper inde i mere end 2
sekunder.
5. Gentag ovenstående for hver sta‐
tion, der skal forudindstilles.
Antallet af sider med forudindstillede
stationer ændres som beskrevet i
"Forudindstillinger for bølgebånd" un‐
der AM-FM-radio 3 22.
Indtastning af en adresse og et
interessepunkt samt lagring af
forudindstillede destinationer
Disse operationer forudsætter, at
gearvælgeren står i P (parkering).

Indlæsning af en adresse
Sådan finder man lettere en by og et
gadenavn:
■ Indtast gadenavnet først i stedet for
bynavnet eller omvendt.
■ Indtast flere eller færre tegn for
henholdsvis at reducere eller ud‐
vide valgmulighederne.
Sådan indstilles en destination ved
indtastning af et gadenavn:
1. Tryk på DEST-knappen.
2. Tryk på Adressepunkt på det be‐
røringsfølsomme display.
3. Gå til gadenavnsfeltet. Indtast ga‐
denavnet. Indtast ikke vejvis‐
ningsoplysninger eller gadetype.
Brug skærmknappen T for at ind‐
sætte et mellemrum mellem
gade- og bynavn. Brug tilbage‐
knappen _ på displayet for at
slette et forkert tegn.
Hvis der er op til 4 mulige navne,
vises en liste over dem. Hvis der
er mere end 4 navne, vises en
tæller med antallet af mulige ga‐
der. Tryk på skærmknappen

Liste for at vise listen og vælge
gaden.
4. Tryk på feltet for landenavn på
displayet for at ændre det. Det sid‐
ste landenavn vises automatisk.
5. Vælg byen på listen, eller indtast
bynavnet.
6. Indtast husnummer. Dette felt
vælges automatisk.
7. Tryk på skærmknappen Ok. På
adresse-skærmbilledet vises den
indtastede adresse.
8. Tryk på skærmknappen Start,
hvis adressen er korrekt. Ruten
beregnes.
9. Vælg rutepræference mht. Hurtig,
Kort eller Nem. Ruten fremhæ‐
ves.
10. Tryk på skærmknappen Start,
hvorefter ruten beregnes.
"Adresseindtastning" under Destina‐
tion 3 64.

Indledning
Indtastning af en speciel destination
(POI)
Sådan indstilles en destination ved
indtastning af et interessepunkt
(POI):
1. Tryk på VOL/m for at tænde for
systemet.
2. Der vises muligvis en advarsel.
Tryk på Ok for at fortsætte.
3. Tryk på DEST-knappen.
4. Tryk på skærmknappen
Seværdigheder.
5. Indtast den konkrete titel for inte‐
ressepunktet på pladsen til POInavn. Hvis der er op til 4 mulige
navne, fremkommer en liste over
dem.
Hvis der er mere end 4, vises en
tæller med et tal, der angiver an‐
tallet af mulige POI-navne. Tryk
på skærmknappen Liste for at
vise listen. Vælg POI.
6. Tryk på skærmknappen Start. Sy‐
stemet beregner nu ruten.

7. Vælg rutepræference mht. Hurtig,
Kort eller Nem. Ruten fremhæ‐
ves.
8. Tryk på skærmknappen Start. Ru‐
ten er nu klar til start.
Destination 3 64.
Lagring af forudindstillede destinatio‐
ner
1. Tryk på VOL/m for at tænde for
systemet.
2. Hvis der fremkommer en advar‐
sel, skal der trykkes på skærm‐
knappen Ok for at komme videre.
3. Tryk på DEST-knappen.
4. Indtast en destination. Destination
3 64.
5. Tryk på Gem på kortbilledet for at
lægge den aktuelle destination i
adressebogen.
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6. Tryk på skærmknappen Redigér,
og tryk derefter på feltet Ændr
navn på displayet. Der fremkom‐
mer nu et alfabetisk tastatur. Ind‐
tast navnet.
7. Hold en af skærmknapperne ne‐
derst på displayet inde, indtil tek‐
sten i knappen ændres.
Det indtastede navn ligger nu i
den pågældende skærmknap for
forudindstillet destination og kan
vælges på skærmbilledet Vælg
destination. Vedr. valg af den som
destination henvises til "Brug af
de lagrede destinationer" neden‐
for.
"Forudindstillet destination" under
Destination 3 64.
Brug af lagrede destinationer
Disse destinationer kan vælges under
kørslen.
1. Tryk på VOL/m for at tænde for
systemet.
2. Der vises muligvis en advarsel.
Tryk på skærmknappen Ok for at
komme videre.
3. Tryk på DEST-knappen.
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Indledning

4. Tryk på en af skærmknapperne
for forudindstillede destinationer.
Systemet beregner nu ruten.
5. Vælg rutepræference mht. Hurtig,
Kort eller Nem. Ruten fremhæ‐
ves.
6. Tryk på skærmknappen Start. Ru‐
ten er nu klar til start.
"Forudindstillet destination" under
Destination 3 64.
Annullering af vejvisning
Vejvisning annulleres ved slutdesti‐
nationen. Sådan annulleres vejvisnin‐
gen, inden man kommer til den ende‐
lige destination:
1. Tryk på DEST-knappen.
2. Tryk på skærmknappen Annullér
vejledning.
3. Tryk på skærmknappen Ja for at
bekræfte annulleringen.

Stemmevejvisning
Sådan justeres lydstyrken for stem‐
mevejvisning:
1. Tryk på CONFIG for at komme til
menu-funktionerne.
2. Drej på TUNE/MENU knappen,
indtil Nav fremkommer.
3. Tryk på TUNE/MENU knappen for
at vælge Nav, eller tryk på skærm‐
knappen Nav for at vise flere valg‐
muligheder for funktionen.
4. Tryk på Stemmekommando.
5. Tryk på Stemmelydstyrke.
6. Tryk på skærmknapperne + eller for at øge/mindske lydstyrken for
stemmemeddelelser.
Brug 3 53.
Rengøring af displayet
Bemærkninger
Ved brug af slibende rengøringsmid‐
ler til rengøring af glasflader risikerer
man at ridse glasset. Til rengøring af
glasset bør der udelukkende bruges
en blød klud. Rengøringsmiddel må
ikke sprøjtes direkte på anlægget.

Midterkonsollen bør ikke tørres af
med en hård klud eller flygtig væske,
da man derved risikerer, at overfla‐
den ridses, eller tegnene på knap‐
perne slettes.

Oversigt (uden navigation)

Af hensyn til færdselssikkerheden er
det vigtigt, at man holder øje med tra‐
fikken og koncentrerer sig om at køre
bilen. Infotainmentsystemet har ind‐
byggede funktioner, der har til formål
at hjælpe hermed, idet visse funktio‐
ner er deaktiveret under kørsel. En
funktion der vises med gråt, er ikke
tilgængelig, når bilen er i bevægelse.
Når bilen er parkeret, er alle funktio‐
ner tilgængelige. Inden man begyn‐
der at køre, bør man gøre følgende:
■ Bliv fortrolig med infotainmentsy‐
stemets betjening, knapperne på
frontpladen og de berøringsføl‐
somme skærmknapper.

Indledning
■ Indstil lydanlægget ved at vælge fa‐
voritstationer, foretage toneindstil‐
linger og justere højttalerne.
■ Indprogrammér telefonnumre, så
de let kan kaldes ved tryk på en en‐
kelt tast eller med en enkelt stem‐
mekommando, hvis bilen har tele‐
fonfunktion.

9 Advarsel
Hvis man fjerner blikket fra vejen
for længe eller for ofte under brug
af navigationssystemet, risikerer
man, at der sker en ulykke, med
dødsfald eller personskader for en
selv og andre til følge. Hav op‐
mærksomheden henvendt på
kørslen, og se ikke for meget på
kortet på navigationsdisplayet.
Brug stemmevejvisning så meget
som muligt.
Infotainmentsystemets
betjeningsknapper
Knapperne på frontpladen benyttes til
at starte primære funktioner under
brug af Infotainment-systemet 3 4.

Berøringsfølsomme skærmknapper
Disse knapper befinder sig på dis‐
playet og fremhæves, når en funktion
er til rådighed. Nogle vippe-skærm‐
knapper er fremhævet, når de er ak‐
tive, og nedtonet, når de ikke er ak‐
tive.
Startsidens funktioner
Forskellige funktioner er deaktiveret,
når bilen er i bevægelse.
Tryk på skærmknappen Now
Playing (spiller nu) for at vise siden for
den aktive lydkilde. De tilgængelige
kilder er AM, FM, CD, USB/iPod og
AUX.
Tryk på skærmknappen Telefon for at
vise hovedsiden for Telefon. Blue‐
tooth 3 86.
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Tryk på skærmknappen for Config for
at vise hovedsiden for Config. På
dette billede kan funktioner som klok‐
keslæt og dato, radio, telefon, bil og
display indstilles.
Tryk på skærmknappen Tone for at
vise hovedsiden for Tone. Tone og
højttalere justeres ved at trykke på
skærmknapperne for at ændre ni‐
veauet for diskant, mellemtone, bas,
fade og balance. Toneindstillinger
3 19.
Tryk på FM-skærmknappen for at
vise hovedsiden for FM og lytte til den
aktuelle FM-station eller den, der
sidst er indstillet på. AM-FM-radio
3 22.
Tryk på AM-skærmknappen for at
vise hovedsiden for AM og lytte til den
aktuelle AM-station eller den, der
sidst er indstillet på. AM-FM-radio
3 22.
Tryk på CD-skærmknappen for at
vise hovedsiden for CD og afspille det
aktuelle eller sidst valgte cd-spor. Cdafspiller 3 31.
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Tryk på USB-skærmknappen for at
vise hovedsiden for USB og afspille
det aktuelle eller sidst valgte spor
3 48.
Tryk på AUX-skærmknappen for at
vælge en eventuel tilsluttet ekstern
enhed. Eksternt udstyr 3 48.
Klokkeslæt- og datoindstillinger
Tryk på skærmknappen klokkeslætog datoindstillinger for at vise me‐
nuen klokkeslæt- og datoindstillinger.
indstil klokkeslæt: Tryk på op- eller
nedpilen for at stille time- og minuttal‐
let på uret frem eller tilbage.
indstil dato: Tryk på op- eller nedpilen
for at vælge den næste henholdsvis
foregående dag.
indstil tidsformat: Tryk på skærm‐
knappen 12 timer for 12-timers for‐
mat, henholdsvis 24 timer for 24-ti‐
mers format.
indstil datoformat: Alt efter region kan
følgende datoformater være til rådig‐
hed: MM/DD/ÅÅÅÅ, DD.MM.ÅÅÅÅ
eller ÅÅÅÅ/MM/DD.
vis digitalt ur: Tryk på Skarm for at slå
uret på displayet Slået til eller Off.

Radioindstilling
Tryk på knappen for Config på start‐
siden eller på CONFIG på frontpladen
for at åbne menuen. Drej på TUNE/
MENU eller berør rullefeltet for at
gennemblade de tilgængelige valg‐
muligheder. Tryk på TUNE/MENU el‐
ler på Radioindstilling for at vise me‐
nuen for radioindstillinger. Tryk på
denne funktion for at ændre de viste
radiooplysninger, forudindstillede si‐
der og Radioindstilling.
Radioindstilling omfatter:
Fartafhængig lydstyrke 3 20.
begyndelseslydstyrke: Tryk her for at
indstille den maksimumslydstyrke,
der skal gælde, selvom der var valgt
en højere lydstyrke, da der blev sluk‐
ket for radioen.
Radiofavoritter: Tryk her for at vælge
Antal radio FAV-sider, der skal bru‐
ges i systemet.
Telefonindstillinger
Bluetooth 3 86.

Bilindstillinger
Se "Individuelle indstillinger" i bilens
instruktionsbog for at få yderligere op‐
lysninger.
Displayindstillinger
Tryk på Config-knappen på startsiden
eller på CONFIG på frontpladen.
Vælg derefter Skærmindstilling på lis‐
ten.
Der kan vises følgende valgmulighe‐
der:
Skærmindstillinger: Tryk her for at
ændre displayets baggrund. Indstillin‐
gen Automatisk tilpasser automatisk
displayets baggrund efter lysforhol‐
dene udenfor.
Displayets lysstyrke ændres ved brug
af kabinelyskontrollen på instrument‐
panelet.
Sprog
Bilen understøtter følgende sprog:
■ Engelsk
■ Spansk
■ Fransk
■ Dansk

Indledning
■ Italiensk
■ Svensk
■ Hollandsk
■ Polsk
■ Ungarsk
■ Tjekkisk
■ Slovakisk
■ Dansk
■ Portugisisk
■ Norsk
■ Finsk
■ Tyrkisk
Drej på TUNE/MENU for at fremhæve
sproget. Tryk på TUNE/MENU for at
vælge sproget. Standardsproget er
engelsk.
Vedrørende ændring af sproget på
displayet henvises til "Individuelle
indstillinger" i bilens instruktionsbog
for yderligere oplysninger.

Valg af måleenheder
Vedrørende valg af de måleenheder
(engelske eller internationale enhe‐
der), der vises på displayet, henvises
til "Førerinformationscenter (DIC)" i
bilens instruktionsbog.

Toneindstillinger
Navigations-lydsystem
Lydindstillinger menuen
Menuen Lydindstillinger åbnes ved at
trykke på knappen TONE.
Lydindstillinger-menuen benyttes til
indstilling af følgende funktioner:
■ Indstilling af tone
■ Justering af højttalere
Indstilling af tone
Sådan foretages toneindstilling på Ly‐
dindstillinger-menuen:
■ Bas: Tryk på + eller - for at ændre
niveauet.
■ Midte (mellemtone): Tryk på + eller
- for at ændre niveauet.
■ Diskant: Tryk på + eller - for at æn‐
dre niveauet.
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Justering af højttalere
Sådan foretages indstilling af højtta‐
lerbalancen på Lydindstillinger-me‐
nuen:
Hold ] inde for at opnå kraftigere lyd
fra højttalerne i venstre side, hen‐
holdsvis [ for at opnå kraftigere lyd
fra højttalerne i højre side. I midter‐
position er lyden afbalanceret mellem
venstre og højre højttalere.
Justering af lyden mellem front- og
baghøjtalerne:
Hold { inde for at opnå kraftigere lyd
fra højttalerne foran, henholdsvis }
for at opnå kraftigere lyd fra højtta‐
lerne bagi. I midterposition er lyden
afbalanceret mellem front- og bag‐
højttalerne.
EQ-indstillinger
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EQ-indstillinger (modforvrængning):
EQ-indstillingerne vælges på me‐
nuen Lydindstillinger. Hvis bilen har
lydsystemet Bose® Energy Efficient
Series, giver EQ mulighed for at
vælge mellem Manuel og Tale indstil‐
linger.

Lydstyrkeindstillinger
Der er forskellige lydstyrkeindstillin‐
ger i menuen Radio
Radio-menuen kan åbnes på føl‐
gende to måder:

Lydsignalindstillinger er en funktion,
der dels hilser føreren velkommen og
dels angiver, hvornår bilen er klar til at
køre.

■ Drej på TUNE/MENU knappen, ind‐
til Radio fremkommer. Tryk på
TUNE/MENU knappen for at vælge
Radio, eller tryk på skærmknappen
Radio for at vise flere valgmulighe‐
der for funktionen.

Lydsignalindstillinger

■ Tryk på CONFIG og derefter på
skærmknappen Radio.
Denne menu giver mulighed for at
ændre indstillingerne for starthilsen.

Lydsignallydstyrke: Funktionens lyd‐
styrke justeres ved at trykke på
skærmknapperne + og -. Lydsignal‐
lydstyrke har et minimumsniveau. Når
lydstyrken er blevet reduceret til un‐
der minimumsniveauet, fremkommer
et pop-op-vindue med teksten Limit
reached (minimum nået).
Det valgte lydniveau kan høres ved at
trykke på skærmknappen Lydsignal‐
lydstyrke.
Lydsignaler kan også ændres ved
hjælp af TUNE/MENU knappen.

Indledning
Lydsignaler: Tryk her for at slå
Lydsignaler til og fra. Et tjekmærke vi‐
ser, at Lydsignaler er slået til.

af skiftende vejunderlag, kørselsha‐
stigheder eller åbne ruder. Funk‐
tionen virker bedst ved lavere lydstyr‐
keindstillinger, hvor baggrundsstøj ty‐
pisk er højere end lyden fra lydanlæg‐
get.

Begyndelseslydstyrke

Tryk her for at indstille den maksi‐
mumslydstyrke, der skal gælde,
selvom der var valgt en højere lyd‐
styrke, da der blev slukket for radioen.

Fartafhængig lydstyrke

Vælg Off, Lav, Medium eller Høj føl‐
somhed for automatisk at afpasse
lydstyrken med henblik på at mini‐
mere virkningen af uønsket bag‐
grundsstøj, der kan opstå som følge
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AM-FM-radio
AM-FM-radio (med navigation)
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Brug af radioen
Lydkildemenu
VOL/m (lydstyrke/tænd og sluk):
1. Tryk på knappen for at tænde/
slukke for radioen.
2. Drej på knappen for at øge/mind‐
ske lydstyrken. Lydstyrken indstil‐
les for den aktuelle lydkilde, aktiv
stemmevejvisning for navigation,
stemmemeddelelser eller starthil‐
sen.
Lydstyrken kan også justeres ved
hjælp af knapperne på rattet. Knap‐
per på rattet 3 4 for yderligere oplys‐
ninger.
TUNE/MENU: Drej på denne knap for
at skifte radiostation. Nærmere oplys‐
ninger fremgår af "Find en station" ne‐
denfor.
RADIO/BAND: Tryk her for at vælge
AM, FM eller DAB (Digital Audio Bro‐
adcasting).

Lydkilderne kan også vælges ved
hjælp af ratknapperne. Knapper på
rattet 3 4 for yderligere oplysninger.
HDD/DVD/AUX: Tryk her, indtil den
ønskede lydkilde er valgt.
TP (trafikradio): Tryk på TP for at æn‐
dre indstillingen af trafiknyheder i ra‐
dioen.

Hvis lydkilden er aktiv under visning
af kortskærmbilledet, vises indika‐
torknappen herfor øverst på kort‐
skærmbilledet.

Radio
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■ Tryk på CONFIG og derefter på
skærmknappen Radio.

Tryk på lydkildeindikatoren for at vise
skærmbilledet for den aktuelle lyd‐
kilde. Der fremkommer et delt skærm‐
billede med lydkilden i venstre side og
kortet/vejvisningen i højre side. Tryk
på skærmknappen Fuldt kort for at af‐
slutte det delte skærmbillede.
Radio menuen
Radio-menuen kan åbnes på føl‐
gende to måder:

HDD FAV tilstande
■ Drej på TUNE/MENU knappen, ind‐
til Radio fremkommer. Tryk på
TUNE/MENU knappen for at vælge
Radio, eller tryk på skærmknappen
Radio for at vise flere valgmulighe‐
der for funktionen.
Antal radio FAV-sider
Man kan ændre antallet af forvalgssi‐
der på de forskellige bølgebånd un‐
der brug af FAV-knappen. Antallet af
forvalgslister vælges ved at trykke på
1-6.

Vælg kategorierne, som f.eks.
Playliste, Kunstner, Album og Genre,
der skal benyttes som favoritkatego‐
rier i HDD-funktionsmåde.
DivX® VOD
1. Tryk på skærmknappen DivX(R)
VOD for at vise DivX(R) Video on
Demand-menuen.
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2. Tryk på skærmknappen Registre‐
ringskode for at vise Registre‐
ringskode-oplysningerne.
3. Tryk på Deaktiveringsfunktion for
at afregistrere denne enhed.

Find en station
Bølgebåndet vælges som beskrevet
under "Lydkildemenu" i dette afsnit.
Drej på TUNE/MENU for at finde en
radiostation. En forudindstillet station
vælges ved at trykke på den tilsva‐
rende forvalgsknap.
Nærmere oplysninger fremgår ne‐
denfor under "Forudindstillinger for
bølgebånd".
Søg en station
Tryk på ] SEEK eller SEEK [ for at
søge efter en station.

RDS-indstillinger

Søg lokal stationsliste

Til valg af RDS-indstillinger til FM-tu‐
neren.

En liste over lokale stationer i det ak‐
tuelle bånd findes ved at trykke på
TUNE/MENU. Radioen søger efter til‐
gængelige stationer.

Forudindstillinger for bølgebånd
Der kan lagres op til 36 forudindstil‐
lede stationer. Hver side kan inde‐
holde 6 forudindstillede stationer.
Stationerne på en side kan ligge på
forskellige bølgebånd.
Man gennemgår siden ved at trykke
på FAV-knappen. Det aktuelle side‐
nummer vises over forvalgsknap‐
perne. De lagrede stationer for hver
liste vises på forvalgsknapperne ne‐
derst på displayet. Antallet af forud‐
indstillede FAV-lister kan ændres.
Sådan lagres en radiostation på en li‐
ste over forudindstillede stationer.
1. Vælg det ønskede bånd ved at
trykke på RADIO BAND-knappen
fulgt af AM, FM eller DAB.
2. Indstil på stationen.
3. Tryk på FAV for at gennemløbe
listen.

Radio
4. Hold en af forvalgsknapperne
inde i mere end 2 sekunder. Sta‐
tionens frekvens vises på for‐
valgsknappen nederste på dis‐
playet.
5. Gentag ovenstående for hver sta‐
tion på hver side.
Sådan hentes en forudindstillet sta‐
tion fra en FAV-side:
1. Tryk på FAV for at komme til si‐
den.
2. Tryk på forudindstillingsknappen.
Den lagrede station vælges.
Timeshift
Med denne funktion startes optagelse
automatisk under radiolytning.
Dette gør det muligt at afspille ind‐
hold, man ellers er gået glip af.
Timeshift kan lagre op til
20 minutters indhold. Efter
20 minutter fjernes det ældste ind‐
hold, og nyt indhold optages.

Ved at trykke på r (afspil/pause)
under radiolytning kan man opnå en
pause i lyden fra højttaleren. I pausen
fortsætter optagelsen. En status‐
bjælke viser optagelsens længde.
Radiolytningen genoptages fra afbry‐
delsesstedet ved at trykke på r
igen.
Når der slukkes for bilen, eller når der
skiftes station eller lydkilde, ophører
funktionen med at optage.
Inden der slukkes for bilen, kan man
ved at trykke på r holde optage‐
funktionen i gang i endnu
20 minutter. Hvis der stadig er slukket
for bilen efter 20 minutter, ophører op‐
tagefunktionen, og alt indhold går
tabt. Hvis 12 V-batteriets ladetilstand
bliver lav, ophører optagefunktionen,
og alt indhold slettes.
Radio Data System (RDS)
TP (trafikradio): Radioens trafikstati‐
oner er RDS-stationer, der sender tra‐
fiknyheder.
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Sådan aktiveres og deaktiveres
radiotrafikservice
Sådan aktiveres og deaktiveres info‐
tainment-systemets standby-funktion
for trafikmeddelelser:
■ Tryk på TP-knappen. Hvis radioens
trafikfunktion er aktiveret, lyser TP
på displayet.
■ Der modtages kun radiotrafikser‐
vicestationer.
■ Hvis den aktuelle station ikke er en
radiotrafikservicestation, søges der
automatisk efter den næste radio‐
trafikservicestation.
■ Hvis en trafikstation er blevet fun‐
det, lyser TP på displayet.
■ Trafikmeddelelser sendes med den
valgte lydstyrke ved at trykke på
CONFIG og vælge skærmknappen
Nav og derefter skærmknappen
Stemmekommando.
■ Hvis radioens trafikfunktion er akti‐
veret, afbrydes afspilningen af
cd'er, dvd'er og eksterne lydkilder,
så længe trafikmeddelelsen varer.
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Lyt kun til trafikmeddelelser
Aktiver radioens trafikfunktion, og
skru helt ned for Infotainment-syste‐
mets lydstyrke.
EON (Enhanced Other Networks)
Med EON kan du lytte til radioens tra‐
fikmeldinger, selvom den indstillede
radiostation ikke sender sin egen ra‐
diotrafikservice. Hvis der er indstillet
på en sådan station, vises TP på dis‐
playet.
Radio Data System (RDS)
RDS er en tjeneste hos FM-stationer,
der hjælper med at finde den ønskede
station og gøre modtagelsen fejlfri.
RDS-stationer vises med program‐
navn, ikke sendefrekvensen.
Konfiguration af RDS
Sådan åbnes menuen for RDS-konfi‐
gurationen:
1. Tryk på CONFIG-knappen.

2. Vælg Radio og derefter RDSindstillinger.
Aktivering og deaktivering af RDS
Indstil RDS på Slået til eller Off. Der
er følgende fordele ved at aktivere
RDS:
■ På displayet vises programnavnet
for den indstillede station i stedet
for frekvensen.
■ Infotainment-systemet stiller altid
ind på den sendefrekvens, der
modtages bedst, for den indstillede
station ved hjælp af AF (Alternative
Frequency).
■ Afhængigt af destinationer, der
modtages, viser Infotainment-sy‐
stemet den radiotekst, der måtte
være, f.eks. oplysninger om det ak‐
tuelle program.

Aktivering og deaktivering af regiona‐
lisering
RDS skal være aktiveret ved regiona‐
lisering. På visse tidspunkter sender
nogle RDS-stationer regionalt for‐
skellige programmer på forskellige
frekvenser.
1. Indstil Regional på Slået til eller
Off. Kun alternative frekvenser
(AF) med med de samme regio‐
nale programmer vælges.
2. Hvis regionalisering er deaktive‐
ret, vælges alternative frekvenser
for stationerne uden hensyn til re‐
gionalprogrammer.
RDS-rulletekst
Nogle RDS-stationer bruger også lin‐
jerne, der angiver navnet på program‐
met, til yderligere information. Under
denne proces er programnavnet
skjult. Denne yderligere information
skjules ved at indstille "Text Scroll
Freeze" til Slået til.
DAB
Det digitale radiosystem DAB (Digital
Audio Broadcasting) er et universelt
transmissionssystem.

Radio
DAB-stationerne angives med pro‐
gramnavnet frem for sendefrekven‐
sen.
Generel information
■ Med DAB kan der sendes flere ra‐
dioprogrammer (tjenester) på en
enkelt frekvens.
■ Ud over digitale lydtjenester af høj
kvalitet kan DAB også sende data i
tilknytning til programmer samt en
masse andre datatjenester herun‐
der rejse- og trafikinformation.
■ Gengivelse af lyden er sikret, så
længe en givet DAB-modtager kan
opsamle det signal, der sendes ud
af en station (selvom signalet er
meget svagt).
■ Den svækkelse af lyden, som er ty‐
pisk for AM- og FM-modtagelse,
forekommer ikke; DAB-signalet
gengives med konstant lydstyrke.
■ Hvis DAB-signalet er for svagt til at
blive fortolket af modtageren, afbry‐
des modtagelsen helt. Dette kan
undgås ved at aktivere Servicelink
DAB og/eller Servicelink FM. Se
"Konfigurering af DAB" nedenfor.

■ Interferens, der skyldes stationer
på nærliggende frekvenser (hvilket
er typisk for modtagelse af AM og
FM), forekommer ikke i forbindelse
med DAB.
■ Hvis DAB-signalet reflekteres af
naturlige forhindringer eller bygnin‐
ger, forbedres kvaliteten for modta‐
gelse af DAB, hvorimod modta‐
gelse af AM eller FM forringes be‐
tydeligt i sådanne tilfælde.
■ Radioen kan også modtage DAB+
og DMB-Audio.
Konfigurering af DAB
1. Tryk på CONFIG-knappen.
2. Vælg Radio og derefter DAB.
Følgende funktioner kan vælges på
konfigurationsmenuen:
■ Servicelink DAB: Med denne funk‐
tion aktiveret skiftes der over til en
anden tjeneste i det aktive DAB-en‐
semble (hvis tilgængeligt), når
DAB-signalet er for svagt til at
kunne fortolkes af modtageren.
■ Servicelink FM: Med denne funk‐
tion aktiveret skiftes der over til en
tilsvarende FM-station i det aktive
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DAB-tjeneste (hvis tilgængeligt),
når DAB-signalet er for svagt til at
kunne fortolkes af modtageren.
■ Dynamisk lydadaption: Når denne
funktion er aktiveret, reduceres
DAB-signalets dynamiske række‐
vidde. Dette betyder, at niveauet for
høje lyde reduceres, mens dette
ikke er tilfældet for stille lyde. Derfor
kan infotainment-systemets lyd‐
styrke øges til et punkt, hvor de
stille lyde kan høres, uden at de
høje lyde bliver for kraftige.
■ Frekvensbånd: Når denne funktion
er valgt, kan de DAB-bølgebånd,
der skal modtages af Infotainmentsystemet, defineres.
DAB-meddelelser
Ud over musikprogrammer sender
mange DAB-stationer forskellige
meddelelseskategorier. Når der skal
sendes meddelelser, afbrydes den
aktuelle radioudsendelse og afspil‐
ningen af den eventuelle cd/mp3.
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Sådan vælges flere meddelelseska‐
tegorier på samme tid:
1. Vælg DAB-meddelelser.
2. Aktivér de ønskede meddelelses‐
kategorier.

AM-FM-radio (uden navigation)
Brug af radioen
Lydkilde
VOL/m (lydstyrke/tænd og sluk):
1. Tryk på knappen for at tænde/
slukke for radioen.
2. Drej på knappen for at øge/mind‐
ske lydstyrken for den aktive lyd‐
kilde (dvs. den aktuelle lydkilde,
aktiv stemmevejvisning for navi‐
gation eller trafikmeddelelser).
Lydstyrken kan også justeres ved
hjælp af knapperne på rattet. Knap‐
per på rattet 3 4.
For at komme til radioens hovedside
skal man enten trykke på SOURCE
på frontpladen, skærmknappen Now
Playing (spiller nu) eller en af lyd‐
skærmknapperne på startsiden.

På lydhovedsiden trykkes på flere
gange på knappen Source (lydkilde)
for at vise og gennemløbe de tilgæn‐
gelige lydkilder (AM, FM, CD, USB/
iPod og AUX).

Find en station

Bølgebåndet vælges som beskrevet
under "Lydkilde" ovenfor i dette afsnit.
Drej på TUNE/MENU for at finde en
radiostation. En forudindstillet station
vælges ved at røre ved FAV-knappen
og vælge en af forvalgsknapperne.
Søg en station
Tryk på t eller v for at søge efter
en station.
AM
1. Tryk på skærmknappen s AM på
startsiden, eller vælg AM på popop-menuen for lydkilder for at vise
AM hovedsiden.
2. På skærmbilledet AM trykker man
på skærmknappen Menu for at
vise AM-stationerne.
3. Vælg den ønskede option. Stati‐
onslisten opdateres ved at berøre
Opdatér.

FM
1. Tryk på skærmknappen s FM på
startsiden, eller vælg FM på popop-menuen for lydkilder for at vise
FM hovedsiden.
2. På skærmbilledet FM vælges
skærmknappen Menu for at vise
FM-stationerne.
3. Vælg den ønskede option. Stati‐
onslisten opdateres ved at berøre
Opdatér.
Skift af lydkilde
Man skifter lydkilde på en af lydho‐
vedsiderne (AM, FM, CD, USB/iPod
eller AUX) ved at trykke på
SOURCE på frontpladen eller på
skærmknappen Source (kilde), hvor‐
efter der fremkommer en pop-op-liste
over tilgængelige lydkilder. Tryk flere
gange på SOURCE på frontpladen
for at skifte til den ønskede lydkilde.
Lagring af forudindstillede
radiostationer
Der er flere metoder til lagring af for‐
udindstillede stationer.

Radio
Der kan lagres op til 36 forudindstil‐
lede stationer. AM og FM kan blan‐
des.
1. Der vælges fra hovedsiden for
AM eller FM ved at dreje knappen
TUNE/MENU, dernæst holdes
knappen inde på en af forvalgs‐
knapperne i bunden af skærmen.
Efter nogle sekunder høres et bip,
og de nye forudindstillingsoplys‐
ninger vises på den pågældende
skærmknap.
2. Vælg en forvalgsknap inde for at
lagre den aktuelle station. Efter
nogle sekunder høres et bip, og
de nye forudindstillingsoplysnin‐
ger vises på et lille pop-op-display
nederst på skærmen.
3. Gentag ovenstående for hver sta‐
tion, der skal forudindstilles.
Nærmere oplysninger om ændring af
antallet af sider med forudindstillede
stationer fremgår af "Forudindstillin‐
ger for bølgebånd" nedenfor.

Hentning af en forudindstillet station
Sådan hentes en forudindstillet sta‐
tion fra en FAV-side:
■ Tryk på FAV på frontpladen for at
vise FAV pop-op'en. Vælg den øn‐
skede station på pop-op-listen.
■ Tryk på skærmknappen FAV på
øverste linje for at vises forvalgspop-op'en, der fremkommer ne‐
derst på siden. Tryk på en af for‐
valgsknapperne på displayet for at
komme til den valgte forudindstil‐
lede station.
■ På hovedsiden for AM eller FM væl‐
ges en af forvalgsknapperne på
displayet for at komme til den valgte
forudindstillede station.
Forudindstillinger for bølgebånd
Hver side kan indeholde 6 forudind‐
stillede stationer. Stationerne på en
side kan ligge på forskellige bølge‐
bånd.
Siderne gennemløbes ved at trykke
på FAV på frontpladen eller ved at
vælge skærmknappen FAV på øver‐
ste linje. Det aktuelle sidenummer vi‐
ses over forvalgsknapperne. De lag‐
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rede stationer for hver FAV-side vises
på forvalgsknapperne nederst på dis‐
playet. Antallet af FAV-sider der vi‐
ses, kan ændres i Radioindstilling på
Konfig.-menu.
Digital Audio Broadcasting (DAB)
DAB er til rådighed for nogle statio‐
ner, hvilket angives ved, at stations‐
navnet, ikke frekvensen, vises.
Trafikradio (TP)
Trafikstationer er RDS-stationer, der
sender trafiknyheder. Tryk på TPknappen for at få adgang til dem.

Radiomodtagelse
Under normal radiomodtagelse kan
der forekomme frekvens- og atmo‐
sfæriske forstyrrelser, hvis f.eks. mo‐
biltelefonopladere, tilbehør i bilen el‐
ler eksterne elektroniske enheder til‐
sluttes bilens tilbehørsstikkontakt. I
givet fald bør det pågældende udstyr
frakobles stikkontakten.
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FM

FM-signaler har kun en rækkevidde
på omkring 16-65 km. Selvom ra‐
dioen har et indbygget elektronisk
kredsløb, der automatisk reducerer
eventuel interferens, kan der alligevel
forekomme atmosfæriske forstyrrel‐
ser, især i nærheden af høje bygnin‐
ger eller bakker, således at lyden sti‐
ger og falder.

AM

Rækkevidden for de fleste AM-statio‐
ner er større end for FM, især om nat‐
ten. Den større rækkevidde kan be‐
virke, at stationernes frekvenser gri‐
ber forstyrrende ind i hinanden. At‐
mosfæriske forstyrrelser kan f.eks.
forekomme, når stormvejr eller høj‐
spændingsledninger fremkalder for‐
styrrelser i radiomodtagelsen. I givet
fald kan man f.eks. prøve at reducere
radioens diskantniveau.

Brug af mobiltelefon

Ved brug af mobiltelefon risikerer
man at fremkalde forstyrrelser i bilens
radio.

Multibåndsantenne
Multibåndsantennen befinder sig på
bilens tag. Antennen anvendes til AM/
FM-radio og GPS (det globale positi‐
onssystem), hvis bilen har disse funk‐
tioner. For at give god modtagelse
skal antennen holdes fri for forhindrin‐
ger. Hvis bilen har soltag, og det er
åbent, kan modtagelsen af AM/FMradio og GPS blive påvirket.

Diversity antennesystem

FM-antennen er et skjult, selvindstil‐
leligt system. Det optimerer FM-sig‐
nalet i forhold til bilens position og ra‐
diostationen. Der kræves ingen ved‐
ligeholdelse eller justeringer.
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Cd-afspiller
Afspilleren kan bruges til både cd'er
og MP3'er.
Med tændingen slået til sættes en cd
i åbningen med etiketten opad. Den
trækkes ind i apparatet, og afspilnin‐
gen begynder.
Bilen skal være i P (parkering) for at
kunne vise video.
Systemet kan afspille følgende for‐
mater:
■ De fleste lyd-cd'er
■ CD-R
■ CD-RW
■ MP3 eller ubeskyttede WMA-for‐
mater
Ved afspilning af en disk, der kan op‐
tages på, kan lydkvaliteten være re‐
duceret pga. diskens kvalitet, optage‐
metoden, kvaliteten af musikken/vi‐
deoen der er indspillet, eller den
måde disken er håndteret på.
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Beskadigelse af cd-afspilleren und‐
gås som følger:
■ Undlad at bruge ridsede eller be‐
skadigede diske.
■ Sæt ikke etiketter på diske. Etiket‐
ter kan sidde fast i apparatet.
■ Sæt kun én disk i ad gangen.
■ Hold isætningsåbningen fri for
fremmedlegemer, væsker og af‐
fald.
Hvis der er brug for en beskrivende
etiket, prøv da at skrive oven på dis‐
ken med en mærkepen.

Isætning og udtagning af diske

Isætning:
1. Slå tændingen til.
2. Sæt en disk ind i åbningen. Appa‐
ratet trækker den helt ind. Hvis
disken er beskadiget eller isættes
forkert, opstår der en fejl, og dis‐
ken udstødes.
Når disken er blevet isat, afspilles den
automatisk.
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Disken udstødes fra apparatet ved at
trykke på R. Hvis disken ikke fjernes
inden kort tid, trækkes den automa‐
tisk ind i apparatet igen.

Afspilning af en lyd-cd
1. Tryk på skærmknappen s CD på
startsiden, eller vælg CD på popop-menuen for lydkilder for at vise
CD hovedsiden.
2. På skærmbilledet CD trykker man
på skærmknappen Menu for at
vise menuen.
3. Tryk for at vælge det ønskede
punkt.
På CD hovedsiden vises et spornum‐
mer ved begyndelsen af hvert spor.
Oplysninger om sang, kunstner og al‐
bum vises, når de er til rådighed. En
cd afspilles ved brug af følgende be‐
tjeningsknapper:
r (afspil/pause): Tryk her for at
starte, holde pause eller genoptage
afspilning.

]SEEK (søg nedad):
■ Tryk for at komme til starten af det
aktuelle eller foregående spor. Hvis
sporet har spillet i mindre end
5 sekunder, kommer man til det
foregående spor. Hvis det har spil‐
let i mere end 5 sekunder, afspilles
det fra begyndelsen igen.
■ Hold knappen inde for at komme
hurtigt tilbage gennem sporet. Slip
knappen for at genoptage afspil‐
ning med normal hastighed. Der vi‐
ses forløbet tid.
SEEK [ (søg opad):
■ Tryk for at komme til næste spor.
■ Holdes inde for hurtigt gennemløb
af et spor. Slip knappen for at gen‐
optage afspilning med normal
hastighed. Der vises forløbet tid.
TUNE/MENU:
Drej knappen mod højre eller venstre
for at vælge det næste henholdsvis
det foregående spor. Tryk på denne
knap for at vælge listen. Hvis der væl‐
ges et spor på menuen, afspilles det,
og skærmbilledet CD vises igen.

Fejlmeddelelser

Hvis der vises Disc Read Error (disklæsefejl), og/eller cd'en udstødes,
kan der være følgende årsager hertil:
■ Cd'en har et ugyldigt eller ukendt
format.
■ Cd'en er fra en forkert region.
■ Cd'en er meget varm. Forsøg igen,
når dens temperatur er blevet nor‐
mal.
■ Vejen er meget ujævn. Forsøg
igen, når vejen er blevet jævnere.
■ Cd'en er snavset, ridset, våd eller
vender den forkerte side opad.
■ Meget stor luftfugtighed. Forsøg
igen senere.
■ Et problem i forbindelse med bræn‐
ding af cd'en.
■ Etiketten sidder fast i afspilleren.
Hvis cd'en af andre årsager ikke spil‐
ler rigtigt, kan man prøve med en, der
vides at fungere korrekt.
Hvis den eventuelle fejl vedvarer, bør
den lokale forhandler kontaktes.
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Cd/dvd-afspiller
Cd/dvd-afspiller (med
navigation)

Afspilleren kan bruges til cd, MP3 og
dvd-lyd samt til afspilning af videodvd'er.
Med tændingen slået til sættes en cd/
dvd i åbningen med etiketten opad.
Den trækkes ind i apparatet, og af‐
spilningen begynder. Under afspilnin‐
gen kan navigationssystemet bruges.
Bilen skal være i P (parkering) for at
kunne vise video.
Dvd-afspilleren kan kun bruges til
dvd'er med den rette regionskode,
som er trykt på omslaget på de fleste
dvd'er.
Systemet kan afspille følgende for‐
mater:
■ De fleste lyd-cd'er
■ CD-R
■ CD-RW
■ MP3 eller ubeskyttede WMA-for‐
mater
■ DVD-Video

■ DVD-Audio
■ DVD-R/RW
■ DVD+R/RW
Ved afspilning af en disk, der kan op‐
tages på, kan lydkvaliteten være re‐
duceret pga. diskens kvalitet, optage‐
metoden, kvaliteten af musikken/vi‐
deoen der er indspillet, eller den
måde disken er håndteret på.
Der kan forekomme hoppen, vanske‐
lighed med at optage spor, med at
finde spor/kapitler eller med isætning
og udtagning. I givet fald bør disken
undersøges for skader, eller man kan
prøve en disk, der vides at være i or‐
den.
Beskadigelse af cd/dvd-afspilleren
undgås som følger:
■ Undlad at bruge ridsede eller be‐
skadigede diske.
■ Sæt ikke etiketter på diske. Etiket‐
ter kan sidde fast i apparatet.
■ Sæt kun én disk i ad gangen.
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■ Hold isætningsåbningen fri for
fremmedlegemer, væsker og af‐
fald.
■ Brug en mærkepen til mærkning af
disken ovenpå.
Isætning og udtagning af diske
Isætning:
1. Slå tændingen til.
2. Sæt en disk i åbningen med eti‐
ketten opad. Apparatet trækker
den helt ind. Hvis disken er be‐
skadiget eller isættes forkert, op‐
står der en fejl, og disken udstø‐
des.
Når disken er blevet isat, afspilles den
automatisk.
Disken udstødes fra apparatet ved at
trykke på R.
Afspilning af en cd/dvd
Cd'en skal være isat for at kunne
vælge den som lydkilde.
Når cd'en er isat, vises disk-ikonen.
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Der er to måder at afspille en cd/dvd
på:
■ Isæt disken, hvorefter afspilningen
begynder automatisk.
■ Tryk på HDD/DVD/AUX og derefter
på skærmknappen disc.
Afspilning af en lyd-cd

Der vises et spornummer ved begyn‐
delsen af hvert spor. Oplysninger om
sang, kunstner og album vises, når de
er til rådighed.
En cd afspilles ved brug af følgende
betjeningsknapper:
r (afspil/pause): Benyttes til at
starte, holde pause eller genoptage
afspilning.

SEEK[:
■ Tryk for at komme til næste spor.
■ Holdes inde for hurtigt gennemløb
af et spor. Slip knappen for at gen‐
optage afspilning med normal
hastighed. Der vises forløbet tid.
]SEEK:
■ Tryk for at komme til starten af det
aktuelle eller foregående spor. Hvis
sporet har spillet i mindre end
5 sekunder, kommer man til det
foregående spor. Hvis det har spil‐
let i mere end 5 sekunder, afspilles
det fra begyndelsen igen.
■ Hold knappen inde for at komme
hurtigt tilbage gennem sporet. Slip
knappen for at genoptage afspil‐
ning med normal hastighed. Der vi‐
ses forløbet tid.
TUNE/MENU: Drej knappen til højre
eller venstre for at vise sporlisten.
Drej den igen for at gennemgå listen.
Tryk på denne knap for at vælge et
spor. Det valgte spor afspilles, og
skærmbilledet CD vises.

CD-menu

Tryk på skærmknappen CD-menu for
at vise CD-menu.
Shuffle: Tryk her for at afspille spo‐
rene i vilkårlig rækkefølge. Tryk igen
for at afslutte funktionen. Et tjek‐
mærke viser, at shuffle er valgt.
Nummerliste: Tryk her for at vise lis‐
ten over spor på cd'en. Vælg et spor
på listen. Det valgte spor afspilles, og
skærmbilledet CD fremkommer.
Afspilning af en lyd- og video-dvd
For at kunne se en dvd-videoe skal
gearvælgeren stå i P (parkering), eller
parkeringsbremsen skal være aktive‐
ret.
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Når dvd'en er blevet isat, vises men‐
upunkterne på dvd-displayet. Efter
ca. 10 sekunder tidsudkobles menu‐
punkterne, og der vises et helt dis‐
playbillede. Man får menubilledet til‐
bage ved at trykke et vilkårligt sted på
navigationsbilledet eller på en af
knapperne FAV, HDD/DVD/AUX eller
9 BACK.
Dvd-funktionerne betjenes ved hjælp
af forvalgstasterne eller skærmknap‐
perne. Der er to sider med dvd-valg‐
muligheder. Man kommer til den an‐
den side ved at trykke på pil-skærm‐
knappen i nederste højre hjørne af
displayet. Kun de fremhævede funk‐
tioner er tilgængelige. Nogle menu‐
punkter er kun tilgængelige, når dis‐
ken ikke er under afspilning.

Dvd-valgmuligheder
Fuld skærm:
1. Tryk her for at skjule dvd-valgmu‐
lighederne og vise det fulde video‐
billede.
2. Kilde-skærmknapperne vises
over videobilledet ved at trykke et
vilkårligt sted på navigationsbille‐
det eller på en af knapperne FAV,
HDD/DVD/AUX eller 9 BACK.
Markør:
Tryk her for at åbne menuen Markør.
Ved hjælp af pilene og andre markør‐
punkter kan man navigere gennem
dvd-menuens valgmuligheder.
Markør-menuens punkter er kun til‐
gængelige, hvis dvd'en har en menu.
k, R, l, S (pilknapper): Disse
skærmknapper benyttes til at navi‐
gere i dvd-menuen.
r (afspil/pause): Benyttes til at
starte, holde pause eller genoptage
afspilning.
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SEEK[:
1. Tryk for at komme til næste kapi‐
tel.
2. Tryk flere gange for at fortsætte
med at gå fremad gennem disken.
3. Holdes inde for hurtigt gennemløb
af en disk. Når hurtigt fremløb er
aktivt, ændres hastigheden ved at
trykke igen. Der vises forløbet tid.
]SEEK:
1. Tryk for at komme til starten af det
aktuelle eller foregående kapitel.
Hvis kapitlet har spillet i mindre
end 5 sekunder, kommer man til
det foregående kapitel. Hvis ka‐
pitlet har spillet længere end
5 sekunder, starter det aktuelle
kapitel igen. Hvis der trykkes
mere end én gang, fortsættes til‐
bageløbet gennem dvd'en.
2. Holdes inde for at komme hurtigt
tilbage gennem disken. Når hur‐
tigt tilbageløb er aktivt, ændres
hastigheden ved at trykke igen.
Der vises forløbet tid.
3. Afspilning genoptages ved at
trykke på r.
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TUNE/MENU: Tryk på ] SEEK eller
SEEK [ for at komme til henholdsvis
næste eller foregående kapitel. Man
kan også skifte kapitel ved at dreje på
TUNE/MENU efter at have rørt ved
displayet.
Stop:
1. Tryk på displayet for at vise de til‐
gængelige knapper. Tryk på stop‐
knappen for at standse dvd'en.
2. Afspilning genoptages, hvor den
standsede, ved at trykke på r.
3. Dvd'en startes fra begyndelsen
ved at trykke på r.
9 Shuffle:
1. Tryk her for at afspille sporene i
vilkårlig rækkefølge.
2. Tryk igen for afspilning i række‐
følge. Denne knap er tilgængelig
for dvd-lyddiske.
Hovedmenu: Tryk her for at vise den
første menu på dvd'en. Om denne
funktion er til rådighed, afhænger af
dvd'en.

Menu: Tryk her for at vises menuen
for den del af dvd'en, der er under af‐
spilning. Om denne funktion er til rå‐
dighed, afhænger dvd'en og findes
ikke for lyd-dvd'er.
Tastatur: Tryk her for at vise og gen‐
nemsøge kapitel-, spor- eller menun‐
ummer-billedet. På tasturet indtastes
titel/kapitelnummer eller gruppe/spor‐
nummer.
Søg: Tryk her for at søge efter en titel.
Vinkel: Tryk her for at indstille dvd'ens
visningsvinkel, alt efter dvd'en, mens
den afspilles. Tryk gentagne gange
for at gennemløbe de forskellige vin‐
kler.
Lyd: Tryk her for at ændre audio‐
strømmen og det sprog der høres,
mens dvd'en afspilles. Tryk gentagne
gange for at gennemløbe de tilgæn‐
gelige audiostrømme/sprog, alt efter
dvd'en.
Undertitel: Tryk her, mens dvd'en af‐
spilles, for at vise/skjule undertekster
eller for at skifte sprog i undertek‐
sterne. Tryk gentagne gange for at

gennemløbe de tilgængelige sprog
og for at skjule undertekster, alt efter
dvd'en der afspilles.
PanScan: Tryk her for at justere wi‐
descreen-film, så de tilpasses dvddisplayets format. Tryk på skærm‐
knappen for at vælge PanScan.
Fejlmeddelelser
Hvis der vises Disc Read Error (disklæsefejl), og/eller cd'en udstødes,
kan der være følgende årsager hertil:
■ Cd'en har et ugyldigt eller ukendt
format.
■ Cd'en er fra en forkert region.
■ Cd'en er meget varm. Forsøg igen,
når dens temperatur er blevet nor‐
mal.
■ Vejen er meget ujævn. Forsøg
igen, når vejen er blevet jævnere.
■ Cd'en er snavset, ridset, våd eller
vender den forkerte side opad.
■ Meget stor luftfugtighed. Forsøg
igen senere.
■ Et problem i forbindelse med bræn‐
ding af cd'en.
■ Etiketten sidder fast i afspilleren.
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Hvis cd'en/dvd'en af andre årsager
ikke spiller rigtigt, kan man prøve med
en, der vides at fungere korrekt.
Hvis den eventuelle fejl vedvarer, bør
den lokale forhandler kontaktes.

MP3
MP3-formater

Der er retningslinjer der skal følges
for oprettelse af en MP3-cd, ellers vil
den muligvis ikke spille rigtigt.
Retningslinjerne er følgende:
■ Samplingfrekvenser: 8 kHz, 16
kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz,
44,1 kHz og 48 kHz.
■ Understøttede bithastigheder: 8,
16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96,
112, 128, 144, 160, 192, 224, 256
og 320 kbps.
■ Det maksimale antal mapper er 255
med et maksimalt hieraki på 8 map‐
per.
■ Maksimalt 1024 filer på en cd.

■ Optaget på en CD-R eller CD-RW
med en kapacitet på maks. 700 MB.
■ Dataene vedrørende kunstner/al‐
bum/sangtitler/genre kræver, at
cd'en skannes fuldstændigt, inden
musiknavigatoren arbejder med
disse menuer. Cd-skanning sker
ikke, mens cd'en afspilles.

Afspilning af en MP3-cd (uden
navigation)

Når en MP3 er sat i afspilleren, vises
MP3.
Hvis der er sat en cd i apparatet, og
man lytter til en anden lydkilde, skal
der trykkes på SOURCE for at skifte
lydkilde. Hver gang et spor begynder
at spille, fremkommer der et spor‐
nummer på displayet.
r (afspil/pause): Tryk her for at
starte, holde pause eller genoptage
afspilning af en isat cd.
SEEK [ (næste/fremad):
1. Tryk for at komme til næste spor.
2. Tryk igen for at fortsætte med at
gå fremad gennem cd'en.

37

3. Hold knappen inde for hurtigt gen‐
nemløb af afspilningen.
4. Slip knappen for at genoptage af‐
spilning med normal hastighed.
Der vises forløbet tid.
] SEEK (foregående/bagud):
1. Tryk for at komme til starten af det
aktuelle eller foregående spor.
Hvis sporet har spillet i mindre end
5 sekunder, kommer man til det
foregående spor. Hvis det har
spillet i mere end 5 sekunder, star‐
ter det aktuelle spor igen.
2. Tryk igen for at fortsætte med at
gå bagud gennem cd'en.
3. Hold denne knap inde for at
komme hurtigt tilbage gennem af‐
spilningen.
4. Slip knappen for at genoptage af‐
spilning med normal hastighed.
Der vises forløbet tid.
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TUNE/MENU:
1. Drej knappen til højre eller venstre
for at vise sporlisten.
2. Drej den igen for at gennemgå lis‐
ten.
3. Tryk på TUNE/MENU for at vælge
spor. Det valgte spor afspilles, og
skærmbilledet CD vises.
MP3 musikmenu
Tryk på skærmknappen Menu, mens
den lydkilde er aktiv, for at åbne me‐
nuen.
Tryk på en af følgende knapper på
MP3-menuen:
Shuffle: Tryk her for at afspille spo‐
rene i vilkårlig rækkefølge. Tryk igen
for at afslutte funktionen.
Playlister: Tryk her for at vise playli‐
sterne på disken. Vælg en playliste
for at vise alle sange på playlisten.
Der går muligvis et stykke tid, inden
listen vises. Vælg en sang på listen
for at starte afspilningen.
Kunstnere: Tryk her for at vise listen
over kunstnere på disken. Vælg et
kunstnernavn for at vise en liste over

alle sange af den pågældende kunst‐
ner. Der går muligvis et stykke tid, in‐
den listen vises. Vælg en sang på lis‐
ten for at starte afspilningen.
Albums: Tryk her for at vise alle album
på disken. Vælg et album for at vise
alle sange på albummet. Der går mu‐
ligvis et stykke tid, inden listen vises.
Vælg en sang på listen for at starte
afspilningen.
Nummerliste: Tryk her for at vise en
liste over alle sange på disken. San‐
gene vises i den orden, de ligger på
disken. Der går muligvis et stykke tid,
inden listen vises. Start afspilning ved
at vælge en vælge en sang på listen.
Genrer: Tryk her for at vise genrerne.
Vælg en genre for at vise en liste over
alle sange i den pågældende genre.
Vælg en sang på listen for at starte
afspilningen.
Mapper/playlister: Tryk her for at
åbne en mappeliste for at finde filerne
i mappestrukturen.

Rodkatalog
Rodkataloget behandles som en
mappe. Man kommer først til alle filer
direkte under rodkataloget, inden
man kommer til eventuelle rodkata‐
logmapper.
Tomme mapper
Hvis et rodkatalog eller en mappe er
tom eller kun indeholder mapper,
kommer man videre til næste mappe
i filstrukturen, der indeholder en kom‐
primeret lydfil. Tomme mapper vises
ikke og er ikke nummereret.
Ingen mappe
Når cd'en kun indeholder komprime‐
rede lydfiler uden nogen mapper eller
playlister, ligger alle filer i rodmappen.
Filsystem og navngivning
Sangtitler, kunstnere, album og gen‐
rer tages fra filens ID3-mærke og vi‐
ses kun, hvis de findes på mærket.
Hvis sangtitlen ikke findes i ID3-mær‐
ket, vises filnavnet som spornavn.
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Forprogrammerede playlister
Radioen genkender forprogramme‐
rede playlister, dog er der ingen mu‐
lighed for redigering. Sådanne playli‐
ster behandles som særlige mapper,
der indeholder komprimerede lydfiler.

Afspilning af en MP3-cd og dvd
(med navigation)

Når en MP3 er sat i afspilleren, vises
MP3.

Hvis der sat en cd i apparatet, men
der vises et kort-skærmbillede eller
lyttes til en anden lydkilde, skal der
trykkes på HDD/DVD/AUX for at
skifte til cd som lydkilde. Hver gang et
spor begynder at spille, fremkommer
der et spornummer på displayet.
Afspilning af en disk:

r (afspil/pause): Benyttes til at
starte, holde pause eller genoptage
afspilning af en isat disk.
SEEK[:
1. Tryk for at komme til næste spor.
2. Tryk igen for at fortsætte med at
gå fremad gennem cd'en.
3. Hold knappen inde for hurtigt gen‐
nemløb af afspilningen.
4. Slip knappen for at genoptage af‐
spilning med normal hastighed.
Der vises forløbet tid.
]SEEK:
1. Tryk for at komme til starten af det
aktuelle eller foregående spor.
Hvis sporet har spillet i mindre end
5 sekunder, kommer man til det
foregående spor. Hvis det har
spillet i mere end 5 sekunder, star‐
ter det aktuelle spor igen.
2. Tryk igen for at fortsætte med at
gå bagud gennem cd'en.
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3. Hold denne knap inde for at
komme hurtigt tilbage gennem af‐
spilningen.
4. Slip knappen for at genoptage af‐
spilning med normal hastighed.
Der vises forløbet tid.
TUNE/MENU:
1. Drej knappen til højre eller venstre
for at vise sporlisten.
2. Drej den igen for at gennemgå lis‐
ten.
3. Tryk på TUNE/MENU for at vælge
spor. Det valgte spor afspilles, og
skærmbilledet CD vises.
MP3 Music Menu
På disklyds-skærmbilledet trykkes på
skærmknappen DISC eller på TUNE/
MENU på frontpladen for at vise Disk
musikmenu.
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Tryk på en af kategoriknapperne på
Disk musikmenu for at vise det tilsva‐
rende kategoribillede:
Shuffle: Tryk her for at afspille spo‐
rene i vilkårlig rækkefølge.
■ Mapper/playlister
Tryk her for at vise mapperne på
disken. Vælg en mappe for at vise
listen over alle sange i mappen.
Vælg en sang på listen, hvorefter
den begynder at spille.
■ Nummerliste
Tryk her for at vise en liste over alle
sange på disken. Vælg en sang på
listen, hvorefter den begynder at
spille. Sangene vises på basis af
den cd-brændings-applikations‐
mappe og filstruktur, der er an‐
vendt.

■ Kunstnere
Tryk her for at vise listen over
kunstnere på cd'en. Vælg et kunst‐
nernavn for at vise en liste over alle
sange af den pågældende kunst‐
ner. Vælg den ønskede sang på lis‐
ten, hvorefter den begynder at
spille.
■ Albums
Tryk her for at vise alle album på
disken. Vælg et album for at vise
alle sange på albummet. Vælg en
sang på listen, hvorefter den be‐
gynder at spille.
■ Genrer
Tryk her for at vise alle genrer på
disken. Vælg en genre for at vise en
liste over alle sange i den pågæl‐
dende genre. Vælg en sang på lis‐
ten, hvorefter den begynder at
spille.
■ Nummerliste
Tryk her for at vise en liste over alle
sange på disken. Vælg en sang på
listen, hvorefter den begynder at
spille. Sangene vises i alfabetisk

orden, baseret på sangtitlens ID3mærke, hvis det findes.
Mapper
Rodkatalog
Rodkataloget behandles som en
mappe. Man kommer først til alle filer
direkte under rodkataloget, inden
man kommer til eventuelle rodkata‐
logmapper.
Tomt katalog eller tom mappe
Hvis et rodkatalog eller en mappe er
tom eller kun indeholder mapper,
kommer man videre til næste mappe
i filstrukturen, der indeholder en kom‐
primeret lydfil. Tomme mapper vises
ikke og er ikke nummereret.
Ingen mappe
Når cd'en kun indeholder komprime‐
rede lydfiler uden nogen mapper eller
playlister, ligger alle filer under rod‐
mappen.
Filsystem og navngivning
Den viste sangtitel er taget fra filens
ID3-mærke. Hvis sangtitlen ikke fin‐
des i ID3-mærket, vises filnavnet som
spornavn.
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Forprogrammerede playlister
Radioen genkender forprogramme‐
rede playlister, dog er der ingen mu‐
lighed for redigering. Sådanne playli‐
ster behandles som særlige mapper,
der indeholder komprimerede lydfiler.

For optimal optagelsesfunktion bør
man sikre sig, at cd'en er ren og ube‐
skadiget; ellers bliver optagelsen af
sporet muligvis ufuldstændig.
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2. Tryk på o REC-knappen.
3. Der vises en bekræftelse.

Harddiskenhed
Harddiskenhed (HDD) (med
navigation)

Med en harddiskenhed (HDD) kan
der optages sange.
Følgende formater understøttes af
harddisken:
■ MP3
■ MP3-Pro
■ WMA
■ Audible.com
■ M4A
Sange kan optages fra en cd-afspiller
eller en masselagerenhed tilsluttet
med et USB-stik.

Sådan vælges harddiskens lydkilde:
Tryk på HDD/DVD/AUX og gennem‐
løb de tilgængelige lydkilder indtil
HDD-lydkilderne vises. Alternativt
tryk én gang på HDD/DVD/AUX og
derefter på lydkildeknappen HDD.
Optagelse fra en cd til harddisken
Optagelseshastigheden er højere,
hvis man lytter til en anden lydkilde,
mens der optages.
Sådan optages alle spor fra cd'en:
1. Isæt en cd eller tryk på HDD/DVD/
AUX, indtil skærmbilledet DISC
fremkommer.

4. Vælg Alle numre for at optage alle
spor. Der vises en statusbjælke.
Sådan optages udvalgte spor fra
cd'en:
1. Isæt en cd eller tryk på HDD/DVD/
AUX, indtil skærmbilledet DISC
fremkommer.
2. Tryk på ] SEEK eller SEEK
[ eller Disk musikmenu for at
vælge en sang til optagelse.
3. Tryk på o REC-knappen.
4. Der vises en bekræftelse.
5. Fremhæv sangens navn for at op‐
tage. Der vises en statusbjælke.
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Optagelse fra en USB-enhed til
harddisken
Sådan kopieres alle spor fra USB-en‐
heden:
1. Tilslut en USB-enhed eller tryk på
HDD/DVD/AUX, indtil skærmbille‐
det DISC viser USB-billedet.
2. Tryk på o REC-knappen.
3. Der vises en bekræftelse.
4. Vælg Alle numre for at kopiere alle
spor. Der vises en statusbjælke.
Sådan optages udvalgte spor:
1. Tilslut en USB-enhed eller tryk på
HDD/DVD/AUX, indtil skærmbille‐
det DISC viser USB-billedet.
2. Brug ] SEEK eller SEEK [ eller
HDD-menu for at vælge en sang
til optagelse.
3. Tryk på o REC-knappen.
4. Der vises en bekræftelse.
5. Fremhæv sangens navn for at op‐
tage. Der vises en statusbjælke.

Duplikeret indhold
Når optagefunktionen starter, kontrol‐
lerer systemet, at indholdet ikke fin‐
des på harddisken i forvejen. Hvis
hele cd'ens indhold findes på harddi‐
sken, optages indholdet ikke.
Hvis det konstateres, at noget eller in‐
tet af indholdet findes på harddisken,
kopieres kun det manglende indhold.
Hvis de samme filer optages fra USB
og cd, er det muligt at have duplike‐
rede spor.
Udstødning af cd
Hvis cd'en udstødes, inden optage‐
processen er færdig, lagres kun spor
der er optaget i hele deres udstræk‐
ning, på harddisken. Ufuldstændige
spor kasseres.
Strømforsyningstilstand
Hvis der slukkes for systemet under
optagelse fra cd eller USB, ophører
processen. Når der tændes for ra‐
dioen igen, genoptages optagepro‐
cessen ikke automatisk.

Afspilning af indhold på harddisken

Mens HDD-lydkilden er aktiv, be‐
tjenes harddiskens funktioner ved
hjælp af følgende knapper eller berø‐
ringsfølsomme knapper:
r (afspil/pause): Tryk for at starte,
holde pause eller genoptage afspil‐
ning af den aktuelle mediekilde.
SEEK[:
1. Tryk for at komme til næste spor.
2. Hold knappen inde for hurtigt gen‐
nemløb af afspilningen.
3. Slip knappen for at genoptage af‐
spilning med normal hastighed.
Der vises forløbet tid.
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]SEEK:
1. Tryk for at komme til starten af det
aktuelle eller foregående spor.
Hvis sporet har spillet i mindre end
5 sekunder, afspilles det fore‐
gående spor. Hvis det har spillet i
mere end 5 sekunder, starter det
aktuelle spor igen.
2. Hold denne knap inde for at
komme hurtigt tilbage gennem af‐
spilningen.
3. Slip knappen for at genoptage af‐
spilning med normal hastighed.
Der vises forløbet tid.
TUNE/MENU:
1. Drej knappen mod højre eller ven‐
stre for at vise Alle numre.
2. Drej den igen for at gennemgå lis‐
ten.
3. Tryk på knappen TUNE/MENU for
at vælge sangen. Den valgte sang
afspilles, og skærmbilledet CD vi‐
ses.

DEL (Slet):
1. Vælg sangen der skal slettes, på
skærmbilledet HDD-menu.
2. Tryk på DEL-knappen.
En hel liste af Kunstnere, Albums eller
Genrer slettes ved at vælge katego‐
rien på skærmbilledet HDD-menu.
Tryk på DEL-knappen.
HDD-menu
På skærmbilledet HDD trykkes på
skærmknappen HDD-menu på HDDskærmbilledet for at vise HDD-menu.

Tryk på en af følgende knapper på
HDD-menu:
Shuffle: Tryk her for at afspille spo‐
rene i vilkårlig rækkefølge.
Lignende numre:
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Tryk her for at bruge musikgenken‐
delses-teknologien Gracenote® og til‐
hørende data for at opstille en liste
over sange, der ligner den aktuelle
sang. Vælg en sang på listen.
Denne funktion er kun til rådighed
med sange optaget på harddisken fra
lyd-cd, ikke mp3 eller andre kompri‐
merede lydkilder.
Ved optagelse af cd'er på harddisken
er der muligvis forsinkelser med op‐
bygning af listen, indtil alle filerne er
blevet komprimeret.
Playlister:
1. Tryk her for at vise playlisterne på
harddisken.
2. Vælg en playliste for at se alle
sange på playlisten.
3. Vælg en sang på listen. Derefter
vises Playliste-tilstand.

44

Audio-afspillere

Kunstnere:
1. Tryk her for at vise kunstnerne på
harddisken.
2. Vælg en kunstner for at vise en li‐
ste over alle sange af den pågæl‐
dende kunstner.
3. Vælg en sang på listen. Derefter
vises Kunstner-tilstand.
Albums:
1. Tryk her for at vise alle album på
harddisken.
2. Vælg et album for at vise alle
sange på albummet.
3. Vælg en sang på listen. Derefter
vises Album-tilstand.
Alle numre:
1. Tryk her for at vise en liste over
alle sange på harddisken.
2. Vælg en sang på listen. Derefter
vises Alle numre-tilstand.

Genrer:
1. Tryk her for at vise genrerne på
harddisken.
2. Vælg en genre for at vise en liste
over alle sange i den pågældende
genre.
3. Vælg en sang på listen. Derefter
vises Genre-tilstand.
Recently saved (nyligt gemt):
Tryk her for at vise en liste over de 50
sange, der senest er gemt på harddi‐
sken. Når en sang er valgt, vises
Senest gemt-tilstand.
Lagring af favoritter på harddisken
Under afspilning fra harddisken kan
den aktuelle sang gemmes i en for‐
udindstillet kategori som følger:
1. Tryk på FAV-knappen, indtil den
rette FAV playlistekategori vises.
2. Hold en af forvalgsknapperne ne‐
derst på skærmen inde, indtil tek‐
sten Gemt som favorit fremkom‐
mer.

Sådan gemmes en hel Kunstner,
Album eller Genre til en forudindstillet
FAV-kategori:
1. Tryk på FAV-knappen, indtil den
rette FAV kategori vises.
2. Hold en af forudindstillingsknap‐
perne nederst på skærmen inde.
Afspilning af favoritter på harddisken
Favoritter kan afspilles på to forskel‐
lige måder:
■ Tryk på FAV-knappen, indtil den
rette FAV HDD kategori vises. Tryk
på en af forvalgsknapperne nederst
på FAV HDD skærmbilledet .
■ Vælg FAV på HDD-menu.
Kunstner, Album og Genre er på
den tilsvarende liste.
USB-understøttede enheder
USB-stikket har følgende tilslutnings‐
muligheder:
■ USB 2.0.
■ USB-flashstick eller pen drive.
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■ Bærbar USB-harddisk. Der skal ud‐
vises særlig forsigtighed i forbin‐
delse med strømforsyningen til så‐
danne enheder (USB-bus eller eks‐
tern strømforsyning).
■ Bærbare medieadaptere, der un‐
derstøtter SD Flash, Compact
Flash eller SD Micro.
Visse USB-masselagerenheder gen‐
kendes muligvis ikke.
Musik kan afspilles direkte fra USBenheden og styres med mp3-betje‐
ningsfunktioner og -menu.
Afspilning fra USB
Der kan tilsluttes en USB-massela‐
gerenhed til USB-porten for at ko‐
piere komprimerede lydfiler til harddi‐
sken. Indholdet kan også afspilles di‐
rekte fra USB-enheden.
USB-porten befinder sig i gulvkonsol‐
len.

USB-ikonen vises, når USB-enheden
er tilsluttet.
Sådan afspilles fra en USB-enhed:
■ Tilslut USB-enheden, hvorefter af‐
spilningen begynder.
■ Tryk på HDD/DVD/AUX og derefter
på skærmknappen USB.
Mens USB-lydkilden er aktiv, benyt‐
tes følgende til betjening af USBfunktionen:
r (afspil/pause): Tryk for at starte,
holde pause eller genoptage afspil‐
ning af den aktuelle mediekilde.
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SEEK[:
1. Tryk for at komme til næste spor.
2. Hold knappen inde for hurtigt gen‐
nemløb af afspilningen. Slip knap‐
pen for at genoptage afspilning
med normal hastighed. Der vises
forløbet tid.
]SEEK:
1. Tryk for at komme til starten af det
aktuelle eller foregående spor.
Hvis sporet har spillet i mindre end
5 sekunder, afspilles det fore‐
gående spor. Hvis det har spillet i
mere end 5 sekunder, starter det
aktuelle spor igen.
2. Hold denne knap inde for at
komme hurtigt tilbage gennem af‐
spilningen.
3. Slip knappen for at genoptage af‐
spilning med normal hastighed.
Der vises forløbet tid.
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TUNE/MENU:
1. Drej knappen til højre eller venstre
for at vise sporlisten.
2. Drej den igen for at gennemgå lis‐
ten.
3. Tryk på TUNE/MENU for at vælge
et spor. Det valgte spor afspilles,
og skærmbilledet USB vises.
USB-menu

Tryk på skærmknappen USB-menu
eller på TUNE/MENU på USB Audioskærmbilledet for at vise USB-menu.
Vælg en af følgende knapper på
USB-menu:
Shuffle: Tryk her for at afspille spo‐
rene i vilkårlig rækkefølge. Vælg
knappen igen for at afslutte funk‐
tionen.

Mapper/playlister: Vælges for at vise
playlisterne på USB-enheden. Vælg
en mappe/playliste for at vise en liste
over alle sange i mappen/playlisten.
Vælg en sang på listen. Derefter vises
Mappe/playliste-tilstand.
Nummerliste: Tryk her for at vise en
liste over sange og de spor, sangene
ligger i.
Kunstnere: Tryk her for at vise kunst‐
nerne på USB-enheden. Vælg en
kunstner for at vise en liste over alle
sange af den kunstner. Vælg en sang
på listen. Derefter vises Kunstnertilstand.
Albums: Tryk her for at vise alle album
på USB-enheden. Vælg et album for
at vise en liste over alle sange på det
album. Vælg en sang på listen. Der‐
efter vises Album-tilstand.
Alle numre: Tryk her for at vise en liste
over alle sange på USB-enheden.
Vælg en sang på listen. Derefter vises
Alle numre-tilstand.

Genrer: Tryk her for at vise genrerne
på USB-enheden. Vælg en genre for
at vise en liste over alle sange i den
genre. Vælg en sang på listen. Der‐
efter vises Genre-tilstand.
Skub USB ud: Tryk her for at frakoble
USB-enheden. Hvis USB-enheden
frakobles uden at vælge Skub USB
ud, risikerer man, at filerne beskadi‐
ges.
Afspilning fra en iPod®

Denne facilitet understøtter følgende
iPod-modeller:
■ iPod touch (1., 2., 3. og 4. genera‐
tion)
■ iPod classic
■ iPod med video

Audio-afspillere
■ iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. og 6. ge‐
neration)
■ iPhone 4
■ iPhone 3GS
■ iPhone 3G
■ iPhone
For at opnå den rette funktion skal
iPod'en have den seneste firmware
fra Apple®. iPod-firmware kan opda‐
teres ved hjælp af den nyeste
iTune®-applikation.
Nærmere oplysninger fås ved at be‐
søge www.apple.com/itunes.
Optagelse fra iPod til harddisken un‐
derstøttes ikke. Mediet skal optages
ved brug af en USB-masselageren‐
hed.
En iPod tilsluttes og betjenes ved at
tilslutte den ene ende af en standard
iPod-USB-ledning til iPod'ens dock‐
stikdåse. Den anden ende tilsluttes
USB-porten i midterkonsollen.
iPod musikinformation vises på radio‐
displayet og begynder at spille gen‐
nem bilens lydanlæg.

iPod-batteriet oplades automatisk,
når tændingen er slået til. Når tæn‐
dingen afbrydes, mens der er tilsluttet
en iPod med iPod-USB-ledningen,
ophører opladningen af iPod-batte‐
riet, ligesom der automatisk slukkes
for iPod'en.
Hvis iPod-modellen ikke understøt‐
tes, kan man alligevel lytte til den i bi‐
len ved at slutte den til den eksterne
indgang ved brug af en standard
3,5 mm stereoledning. Eksternt ud‐
styr 3 48.
iPod-menu

Tryk på en af disse knapper på iPodmenu for at vise det tilsvarende
skærmbillede:
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Shuffle:
1. Tryk her for at afspille sporene i
vilkårlig rækkefølge.
2. Tryk på knappen igen for at af‐
slutte funktionen.
Playlister:
1. Tryk her for at vise playlisterne på
iPod'en.
2. Vælg et playlistenavn for at se alle
sange på playlisten.
3. Vælg den ønskede sang på listen.
Når der er valgt en sang, vises
Playliste-tilstand på iPod'ens ho‐
veddisplaybillede.
Kunstnere:
1. Tryk her for at vise kunstnerne på
iPod'en.
2. Vælg et kunstnernavn for at vise
en liste over alle sange af den på‐
gældende kunstner.
3. Vælg den ønskede sang på listen.
Når der er valgt en sang, vises
Kunstner-tilstand på iPod'ens ho‐
veddisplaybillede.
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Albums:
1. Tryk her for at vise alle album på
iPod'en.
2. Vælg et albumnavn for at vise alle
sange på albummet.
3. Vælg den ønskede sang på listen.
Når der er valgt en sang, vises
Album-tilstand på iPod'ens ho‐
veddisplaybillede.
Alle numre:
1. Tryk her for at vise en liste over
alle sange på iPod'en.
2. Vælg den ønskede sang på listen.
Når der er valgt en sang, vises
Alle numre-tilstand på iPod'ens
hoveddisplaybillede.
Genrer:
1. Tryk her for at vise genrerne på
iPod'en.
2. Vælg et genrenavn for at vise en
liste over alle sange i den pågæl‐
dende genre.
3. Vælg den ønskede sang på listen.
Når der er valgt en sang, vises
Genre-tilstand på iPod'ens ho‐
veddisplaybillede.

Komponister:
1. Tryk her for at vise komponisterne
på iPod'en.
2. Vælg et komponistnavn for at vise
en liste over alle sange af den på‐
gældende komponist.
3. Vælg den ønskede sang på listen.
Når der er valgt en sang, vises
Komponist-tilstand på iPod'ens
hoveddisplaybillede.
Podcasts vises sammen med musik
generelt. De har ikke en særskilt ka‐
tegori. I lighed med andre musikfiler
er de søgbare efter titel, kunstner og
album.
Skub iPod ud Tryk her for at frakoble
iPod'en. Hvis en iPod frakobles uden
at vælge denne knap, risikerer man,
at iPod'en beskadiges.

Eksternt udstyr
AUX-indgang

I gulvkonsollen er der en ekstern ind‐
gang. Blandt mulige eksterne lydkil‐
der kan nævnes:
■ Laptop-computer
■ MP3-afspiller
■ Båndafspiller
Dette stik er ikke en lydudgang. Der
må ikke tilsluttes en hovedtelefon i
den eksterne indgang. Eventuelt eks‐
ternt udstyr skal tilsluttes, mens gear‐
vælgeren står i P (parkering).
Forbind en 3,5 mm ledning mellem
den eksterne enhed og den eksterne
indgang. Når der tilsluttes en enhed,
begynder afspilning af lyden fra en‐
heden automatisk gennem bilens
højttalere.
Hvis der allerede er tilsluttet en eks‐
tern enhed, men en anden lydkilde er
aktiv, skal der trykkes på skærmknap‐
pen for Now Playing (spiller nu) på
startsiden og derefter flere gange på
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Source (kilde) for at gennemløbe de
tilgængelige lydkilder, indtil billedet
for AUX er valgt.

Afspilning fra USB

Der kan tilsluttes en USB massela‐
gerenhed eller en Microsoft Transfer
Protocol (MTP) enhed til USB-porten.
USB-porten befinder sig i midterkon‐
sollen.
USB-ikonen vises, når USB-enheden
er tilsluttet.
USB-MP3-afspiller og USB-drev
■ De tilsluttede USB-MP3-afspillere
og USB-drev skal overholde speci‐
fikationen for USB Mass Storage
Class (USB MSC).
■ Kun USB-MP3-afspillere og USBdrev med en sektorstørrelse på 512
bytes og en klyngestørrelse på op
til 32 kbytes i FAT32-filsystemet un‐
derstøttes.
■ Harddiskdrev understøttes ikke.
■ Der gælder følgende begrænsnin‐
ger for data lagret i en USB-MP3afspiller eller USB-enhed:

◆ Mappestrukturens maksimale
dybde: 11 niveauer.
◆ Det maksimale antal MP3/WMAfiler, der kan vises: 1000.
■ WMA med Digital Rights Manage‐
ment (DRM) fra musikleverandører
på nettet kan ikke afspilles. WMAfiler kan kun afspilles sikkert, hvis
de er oprettet med Windows Media
Player version 8 eller senere.
◆ Afspilbare spilleliste-filty‐
per: .m3u, .pls.
◆ Elementerne på afspilningslisten
skal være oprettet som relative
stier.
◆ Systemattributten for mapper og
filer indeholdende lyddata må
ikke være indstillet.
Afspilning fra en USB-enhed foreta‐
ges på en af følgende måder:
■ Tilslut USB-enheden, hvorefter af‐
spilningen begynder.
■ Tryk på skærmknappen Now
Playing (spiller nu) på startsiden og
derefter flere gange på SOURCE
på frontpladen, indtil billedet for
USB-lydkilde er valgt.
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Mens USB-lydkilden er aktiv, benyt‐
tes følgende til betjening af USBfunktionen:
r (afspil/pause): Tryk for at starte,
holde pause eller genoptage afspil‐
ning af den aktuelle mediekilde.
] SEEK (søg nedad):
1. Tryk for at komme til starten af det
aktuelle eller foregående spor.
Hvis sporet har spillet i mindre end
5 sekunder, afspilles det fore‐
gående spor. Hvis det har spillet i
mere end 5 sekunder, starter det
aktuelle spor forfra.
2. Hold knappen inde for hurtigt til‐
bageløb gennem afspilningen.
3. Slip knappen for at genoptage af‐
spilning med normal hastighed.
Der vises forløbet tid.
SEEK [ (søg opad):
1. Tryk for at komme til næste spor.
2. Hold knappen inde for hurtigt gen‐
nemløb af afspilningen. Slip knap‐
pen for at genoptage afspilning
med normal hastighed. Der vises
forløbet tid.
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USB-menu
Tryk på en af følgende knapper på
USB-menu:
Shuffle: Tryk her for at afspille spo‐
rene i vilkårlig rækkefølge. Tryk igen
for at afslutte funktionen.
Playlister: Tryk her for at vise playli‐
sterne på USB-enheden. Vælg en
playliste for at vise en liste over alle
sange i den playliste. Der går muligvis
et stykke tid, inden listen vises. Vælg
en sang på listen for at starte afspil‐
ningen.
Kunstnere: Tryk her for at vise listen
over kunstnerne på USB-enheden.
Vælg et kunstnernavn for at vise en
liste over alle album af den kunstner.
Der går muligvis et stykke tid, inden
listen vises. En sang vælges ved at
røre ved Alle numre og derefter vælge
en sang, eller ved at røre ved et album
og vælge en sang på listen. Derefter
begynder afspilningen.
Albums: Tryk her for at vise alle album
på USB-enheden. Vælg et album for
at vise en liste over alle sange på det

album. Der går muligvis et stykke tid,
inden listen vises. Vælg en sang på
listen for at starte afspilningen.
Nummerliste: Tryk her for at vise en
liste over alle sange i USB-enheden.
Sangene vises i den orden, de ligger
på disken. Der går muligvis et stykke
tid, inden listen vises. Start afspilning
ved at vælge en vælge en sang på
listen.
Genrer: Tryk her for at vise genrerne
på USB-enheden. Vælg en genre for
at vise en liste over alle sange i den
genre. Vælg en sang på listen for at
starte afspilningen.
Mapper/playlister: Tryk her for at
åbne en mappeliste for at finde filerne
i mappestrukturen.
Filsystem og navngivning
Sangtitler, kunstnere, album og gen‐
rer tages fra filens ID3-mærke og vi‐
ses kun, hvis de findes på mærket.
Hvis sangtitlen ikke findes i ID3-mær‐
ket, vises filnavnet som spornavn.

Afspilning fra en iPod®

Denne facilitet understøtter følgende
iPod-modeller:
■ iPod nano® (1., 2., 3. og 4. genera‐
tion)
■ iPod med video (generation 5.0 og
5.5) Video vises ikke; kun lyd un‐
derstøttes.
■ iPod classic® (6. generation)
■ iPod touch® (1. og 2. generation)
Følgende situationer kan forringe be‐
tjeningen og funktionerne:
■ Ved tilslutning af en iPod med ny‐
ere version af firmwaren end den,
der understøttes af Infotainmentsystemet.
■ Ved tilslutning af en iPod med firm‐
ware fra andre leverandører.
En iPod tilsluttes og betjenes ved at
tilslutte den ene ende af en standard
iPod-USB-ledning til iPod'ens dock‐
stikdåse. Den anden ende tilsluttes
USB-porten i midterkonsollen.
iPod musikinformation vises på radio‐
displayet og begynder at spille gen‐
nem bilens lydanlæg.

Audio-afspillere
iPod-batteriet oplades automatisk,
mens tændingen er slået til. Når tæn‐
dingen afbrydes, mens der er tilsluttet
en iPod med iPod-USB-ledningen,
ophører opladningen af iPod-batte‐
riet, ligesom der automatisk slukkes
for iPod'en.
Hvis iPod-modellen ikke understøt‐
tes, kan man alligevel lytte til den i bi‐
len ved at slutte den til den eksterne
indgang ved brug af en standard 3,5
mm stereoledning.
iPod-menu
Shuffle: Tryk her for at afspille spo‐
rene i vilkårlig rækkefølge. Tryk igen
for at afslutte funktionen.
Tryk på en af følgende knapper på
iPod-menu:
Playlister:
1. Tryk her for at vise playlisterne på
iPod'en.
2. Vælg et playlistenavn for at se alle
sange på playlisten.
3. Vælg den ønskede sang på listen
for at starte afspilningen.

Kunstnere:
1. Tryk her for at vise kunstnerne på
iPod'en.
2. Vælg et kunstnernavn for at vise
en liste over alle sange af den på‐
gældende kunstner.
3. Vælg den ønskede sang på listen
for at starte afspilningen.
Albums:
1. Tryk her for at vise alle album på
iPod'en.
2. Vælg et albumnavn for at vise en
liste over alle sange i albummet,
eller vælg Alle numre for at vise
alle sange af den pågældende
kunstner.
3. Vælg den ønskede sang på listen
for at starte afspilningen.
Nummerliste:
1. Tryk her for at vise en liste over
alle sange på iPod'en.
2. Vælg den ønskede sang på listen
for at starte afspilningen.
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Genrer:
1. Tryk her for at vise genrerne på
iPod'en.
2. Vælg et genrenavn for at vise en
liste over alle kunstnere i den på‐
gældende genre.
3. Vælg en kunstner for at vise al‐
bum eller Alle numre for at vise
alle sange i den genre.
4. Vælg album for at vise sange.
5. Vælg den ønskede sang på listen
for at starte afspilningen.
Podcasts:
1. Tryk her for at vise podcasts på
iPod'en.
2. Vælg et podcastnavn for at af‐
spille den ønskede podcast.
Komponister:
1. Tryk her for at vise komponisterne
på iPod'en.
2. Vælg et komponistnavn for at vise
en liste over alle sange af den på‐
gældende komponist.
3. Vælg den ønskede sang på listen
for at starte afspilningen.
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Lydbog:
1. Tryk her for at vise lydbøgerne på
iPod'en.
2. Vælg et lydbognavn for at vise en
liste over alle lydbøger.
3. Vælg den ønskede lydbog på lis‐
ten for at starte afspilningen.

Afspilning fra en iPhone®

Denne facilitet understøtter følgende
iPhone-model:
iPhone (3G - 3GS)
iPhonen bruges ved at følge de
samme anvisninger som for en iPod
ovenfor.
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Brug
Brug knapperne på navigationssyste‐
met og de tilgængelige skærmknap‐
per til betjening af systemet. Oversigt
over betjeningsorganer 3 4.
Forskellige funktioner er deaktiveret,
når bilen er i bevægelse.

Infotainmentsystemets
betjeningsknapper

Knapperne på frontpladen benyttes til
at starte primære funktioner under
brug af infotainmentsystemet. Over‐
sigt over betjeningsorganer 3 4.
TUNE/MENU: Drejes for at fremhæve
en funktion. Tryk for at aktivere den
fremhævede funktion.
9 BACK: Tryk her for at komme til‐
bage til det foregående skærmbillede
i en menu. 9 BACK-knappen funge‐
rer ikke på primære skærmbilleder,
som f.eks. kort-, lyd-, blad- eller kli‐
mabillederne.
CONFIG (konfigurér): Tryk her for at
justere funktioner vedrørende radio,
navigation, display, telefon, bil og
klokkeslæt. Konfigurer menu 3 74.
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TP (trafikradio): Tryk her for at mod‐
tage radiostationer, der sender trafik‐
nyheder.
VOL/m (lydstyrke/tænd og sluk): Tryk
her for at tænde/slukke for systemet.
Drej på knappen for at indstille lyd‐
styrken for lyd, stemmevejvisning og
stemmegenkendelse.
DEST (destination): Tryk her for at
planlægge en rute vha. menuen Vælg
destination. Hvis vejvisning er aktiv,
trykkes på knappen for at åbne
Route-menuen. Destination 3 64.
NAV (navigation): Tryk her for at vise
bilens aktuelle position på kort‐
skærmbilledet. Fortsæt med at trykke
for at skifte mellem fuldt kortbillede og
delt displaybillede. Fuldt kort viser
fuldt kortbillede; delt displaybillede vi‐
ser både kort- og lydinformation.
RPT (navigationsgentagelse): Tryk
her for at gentage sidste vejvisnings‐
meddelelse.
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Berøringsfølsomme
skærmknapper

Disse knapper findes på displayet og
fremhæves, når en funktion er til rå‐
dighed. Nogle skærmknapper er
fremhævet, når de er aktive, og grå,
når de ikke er aktive.

Alfanumerisk tastatur

Bogstaver, symboler, tegnsætning og
cifre vises på navigationsskærmbille‐
det, når de er til rådighed, i form af et
alfanumerisk tastatur. Tastaturet vi‐
ses, når der skal indtastes data.
Alle tegn er berøringsfølsomme knap‐
per. De vælges ved berøring.
À-Ý (accent-alfabet): Bogstaver med
accent.
A-Z (alfabet): Alfabetets bogstaver.
Symboler: Symboler.
T (mellemrum): Til indføjelse af et
mellemrum mellem tegn eller ordene
i et navn.
k (tilbagetast): Sletning af et forkert
tegn, der er blevet valgt.

For at gøre det lettere at vælge
navne, fremhæver systemet kun
tegn, der er tilgængelige efter det
netop valgte.
Hvis et navn ikke vises efter indtast‐
ning, kan man prøve at indtaste det
anderledes. Kortdatabasen indehol‐
der muligvis ikke alle data.

2. Drej på TUNE/MENU-knappen for
at gennemløbe de tilgængelige
opsætningsfunktioner. Tryk på
TUNE/MENU eller på skærm‐
knappen Nav for at vise andre
valgmuligheder for funktionen.

Navigations-indstillinger

3. Vælg den navigationsindstilling,
der skal ændres.
Voice prompt (stemmefunktioner)
Skærmbilledet Konfig.-menu giver
adgang til navigationssystemets ind‐
stillinger.
Sådan får man adgang:
1. Tryk på CONFIG for at vise
Konfig.-menu.

Navigation
Denne menu giver mulighed for at
ændre indstillingerne for stemme‐
funktionerne.
Hvis lydstyrken indstilles til det lave‐
ste niveau, antager den en mini‐
mumsværdi, så stemmegenkendel‐
ses-bippet alligevel kan høres.
De berøringsfølsomme skærmknap‐
per er følgende:
Stemmelydstyrke: Stemmelydstyr‐
ken for vejvisning og stemmegenken‐
delse justeres ved hjælp af - og +
knapperne eller ved at dreje på VOL/
m-knappen på infotainmentsystemet.
Det valgte lydniveau kan høres ved at
trykke på skærmknappen Test
volume.

Stemmevejledning: Tryk her for at ak‐
tivere/deaktivere stemmevejvisning.
Et tjekmærke viser, at funktionen er
aktiveret.
Talegenkendelsestilbagemelding:
Tryk her for at slå funktionen til/fra. Et
tjekmærke viser, at funktionen er ak‐
tiveret.
Trafikstemme: Tryk her for at akti‐
vere/deaktivere TMC stemmemedde‐
lelse. Hvis stemmemeddelelse er ak‐
tiveret, og der vises en Alarm for
forestående trafikhændelser, afgives
den tilsvarende stemmemeddelelse.
Et tjekmærke viser, at funktionen er
aktiveret.
Rutekriterier
Tryk på skærmknappen Rutekriterier
for at ændre kriterierne i forbindelse
med beregning af rute.
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Undgå motorvej: Motorveje undgås.
Undgå betalingsvej: Betalingsveje
undgås.
Undgå færge: Færger undgås.
Undgå tids- og sæsonbegrænsede
veje: Veje med tids- og sæsonmæs‐
sige begrænsninger undgås.
Undgå tunneler: Tunneller undgås.
Undgå biltog: Biltog undgås.
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TMC options (TMC-indstillinger)

Dynamisk rutevisning: Tryk her for at
aktivere/deaktivere vejvisning, der
skifter/udvikles løbende.
Alarm for forestående
trafikhændelser: Tryk her for at akti‐
vere/deaktivere alarmer om kom‐
mende trafikproblemer.

Brødkrummer
Tryk på skærmknappen
Brødkrummer for at aktivere, deakti‐
vere eller slette registrering og vis‐
ning af den tilbagelagte rute.

Trafik: Tryk her for at aktivere/deakti‐
vere trafikvejvisning.

Vis trafikikoner: Tryk her for at vise og
aktivere/deaktivere præferencer mht.
ikoner i forbindelse med trafikbegi‐
venheder.

Trafikhændelsestation: Tryk her for at
vise TMC-stationer, der giver mulig‐
hed for automatisk eller manuel søg‐
ning efter TMC-stationer. Tryk på
Auto for at aktivere/deaktivere auto‐
matisk søgning. Tryk på Manuel for
manuel søgning og valg af stationer,
der modtager trafiknyheder.

Vis brødkrummer: Når funktionen er
aktiveret, vises den tilbagelagte rute.
Gem brødkrummer: Når funktionen er
aktiveret, registreres den tilbagelagte
rute.
Slet brødkrummer: Den registrerede
rute slettes.
Information om kortdata
Viser information om kortdatabasens
version.
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Kort
Dette afsnit indeholder elementære
oplysninger om kortdatabasen.

Kortdækning

Tryk på knappen Dækning for at vise
dækningen af større byområder.
Brændstofniveau lavt
Ved tryk på denne knap viser et popop-billede ikoner for tankstationer på
kortet eller en liste over de 5 nærme‐
ste tankstationer.
Off-road-tilstand
Når denne knap er valgt, er terræn‐
kørselsfunktionen aktiveret. I givet
fald viser systemet den rute, bilen kø‐
rer uden for afmærkede veje.
Vis 3D landemærker
Når denne knap er valgt, vises mær‐
kepunkter i 3-D på kortet.

Navigationskortene ligger på harddi‐
sken.
Nærmere enkeltheder om kortdæk‐
ningen fremgår af "Forklaring af da‐
tabase-dækning" 3 77.

Copyrightoplysninger
vedrørende kortdisk

© 2011 DENSO CORPORATION
© 1993-2011 NAVTEQ
© Bundesamt für Eich- und Vermes‐
sungswesen
Kilde: Géroute® IGN France & BD
Carto® IGN France
Die Grundlagendaten wirden mit Ge‐
nehmigung der zuständigen Behör‐
den entnommen.
© Based upon Crown Copyright ma‐
terial
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La Banca Dati Italiana è stata pro‐
dotta usando quale riferimento anche
cartografia numerica ed al tratto pro‐
dotta e fornita dalla Regione To‐
scana.
Copyright © 2000, Norwegian Map‐
ping Authority
Kilde: IgeoE - Portugal
Información geográfica propriedad
del CNIG
Baseret på elektroniske data © Nati‐
onal Land Survey Sweden
Topografische Grundlage: © Bunde‐
samt für Landestopographie
Alle rettigheder forbeholdes.

Forberedelser til opdatering af
kort
VIGTIGT
Dvd'erne med kortopdatering i dette
sæt kan kun benyttes til dit særlige
navigationssystem. Disse dvd'er må
ikke benyttes til opdatering af noget
andet navigationssystem.
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Illustrationerne der vises i sættet, ser
muligvis lidt anderledes ud end i na‐
vigationssystemet. Følg den detalje‐
rede vejledning i håndbogen om op‐
datering af kortdataene.
FORSIGTIG
Dvd'en bør ikke udstødes manuelt,
inden opdateringen er afsluttet. Hvis
dvd'en udstødes, inden opdateringen
er afsluttet, skal man muligvis be‐
gynde forfra igen.
BEMÆRK
Der kræves en kortopdateringsnøgle
for at kunne opdatere kortdataene.
Se dokumentationen, der følger med
dette kort-dvd-sæt.
Under opdateringen kan funktioner
såsom HDD Audio, USB/iPod® Audio,
Navigation, Timeshift of AM/FM og
stemmegenkendelse ikke anvendes.
Hvis motoren standses under opda‐
teringsprocessen, genoptages opda‐
teringen fra den sidste position, når
motoren startes igen.

Opdatering af kortdata
1. Start bilmotoren.

2. Vent indtil åbningsanimationen er
afsluttet.

5. Indtast kortopdateringsnøglen og
tryk på skærmknappen Ok.
3. Sæt disk 1 i diskåbningen. Tek‐
sten "Tjekker nye kortdata..." vi‐
ses.

6. Skæmen Starting Update (starter
opdatering) vises.
4. Efter ca. 30 sekunder 3 minutter bliver man spurgt, om
man ønsker at starte kortopdate‐
ringen. Tryk på skærmknappen
Ja.

Navigation
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12. Skæmen Map update completed
(kortopdatering gennemført) vi‐
ses. Tryk på skærmknappen Ok
for at genstarte systemet og akti‐
vere de nye kortdata.
13. Kontrollér, at åbningsanimationen
vises.
7. Derefter fremkommer et billede
med teksten Kortet opdateres....
Opdateringen tager ca. 80 minut‐
ter.

8. Når opdateringen af disk 1 er af‐
sluttet, udstødes disken automa‐
tisk. Tag den hurtigt ud.
9. Sæt disk 2 i diskåbningen.

10. Efter ca. 30 sekunder til
3 minutter, skifter visningen til
Kortet opdateres....
11. Når opdateringen af disk 2 er af‐
sluttet, udstødes disken automa‐
tisk. Tag den hurtigt ud.

Håndtering af kort-dvd'en

■ Diskene skal håndteres med stor
forsigtighed for at undgå forurening
eller beskadigelse. Ellers vil signa‐
lerne muligvis ikke vises på rette
måde.
■ Hvis disken bliver snavset, tørres
den forsigtigt af med en blød klud
fra midten og udefter. Undlad at
bruge rengørings- eller opløsnings‐
midler.
■ Undlad at læne dig på disken for at
skrive eller tegne med et skrivein‐
strument eller sætte en etiket på si‐
den af den.
■ Disken bør ikke opbevares i direkte
sollys, høj temperatur eller luftfug‐
tighed.
■ Efter brug bør disken anbringes i sit
originale hylster.
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Justering af kort

Kortets skala kan justeres.

Kortskalaer

Der er følgende to metoder til æn‐
dring af kortskalaen:
1. Drej TUNE/MENU højre eller ven‐
stre om for henholdsvis at zoome
ud og ind.
2. Tryk på skalaknappen Kort i ne‐
derste venstre hjørne af kortbille‐
det for at ændre zoomniveauet.
Kortskalabjælken tidsudkobles,
hvis zoomniveauet ikke ændres
inden nogle sekunder.
Skalaen kan ændres fra 50 m til
400 km. Vedrørende skift fra engelsk
mål til internationale måleenheder

henvises til "Førerinformationscen‐
ter" i stikordsregistret til bilens instruk‐
tionsbog.

Rullefunktioner

■ Rulning på kortet opnås ved at
trykke på kortbilledet, hvorefter rul‐
lesymbolet fremkommer.
■ Bank let på kortet for at midterstille
det pågældende sted på billedet.
■ Hold en finger i en vilkårlig retning
uden for rullesymbolet, hvorved
kortet fortsætter med at rulle i den
retning, indtil fingeren fjernes.
■ Rullehastigheden stiger, jo tættere
på kanten af billedet man trykker.

■ Tryk på NAV for at standse kortrul‐
ning og komme tilbage til bilens ak‐
tuelle position på kortet.
■ Under rulning af kortet kan dette
symbol vise afstanden til trådkor‐
sområdet.

F.eks. viser dette, at kortet er rullet
160 m fra bilens aktuelle position.

Oversigt over symboler
Navigationssymboler

Nedenfor gennemgås de symboler,
der hyppigst vises på et kortbillede.

Navigation

61

En deldestination er et opholdspunkt
på den planlagte rute.

Bilsymbolet angiver bilens aktuelle
position og kørselsretning på kortet.

Destinationssymbolet angiver slutde‐
stinationen, når ruten er udarbejdet.

Deldestinationssymbolet angiver en
indstillet deldestination og har et
nummer, alt efter hvor mange der er
indstillet.

Hvis der er føjet deldestinationer til
den aktuelle rute, viser hver deldesti‐
nation den anslåede tid og afstand til
slutdestinationen.

Dette symbol angiver, at kortets ori‐
entering er "nord opad": Nord vises
øverst på kortbilledet, uanset bilens
kørselsretning. Vælg dette symbol for
at ændre visningsmåden til "oriente‐
ring opad" eller 3-D.

Dette symbol angiver, at kortets ori‐
entering er "orientering opad".
I denne visningsmåde vises bilens
kørselsretning øverst på kortbilledet.
Den skraverede trekant angiver nord.
Tryk på dette symbol for at skifte til
3-D visningsmåde.
3-D symbolet er det samme som sym‐
bolet for "orientering opad", men kor‐
tet er i 3-D.

"Intet GPS" symbolet vises, når der
ikke er noget GPS-satellitsignal.
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Kørsel på en rute

Når man kører på en rute, vises den
næste manøvre på kortet enten som
en presserende manøvre eller en
ikke-presserende manøvre.
Presserende manøvre
En presserende manøvre vises, når
den er op til 0,8 km fremme på en be‐
boelsesvej respektive op til 1,5 km
fremme på en landevej.
Det øverste symbol angiver, at oplys‐
ningerne kan vises i højre side af kor‐
tet. Det nederste symbol viser, at op‐
lysningerne kan skjules for at vise et
kortbillede på hele displayet.

Kørsel på en landevej

Dette symbol angiver, at der er en
menu til rådighed, og vises i venstre
side af displayet. Tryk på symbolet el‐
ler TUNE/MENU for at åbne menuen.

Kørsel på en beboelsesvej
Ikke-presserende manøvre
En ikke-presserende manøvre vil
sige, at afstanden til den er mere end
0,8 km under kørsel på en beboel‐
sesvej respektive mere end 1,5 km
under kørsel på en landevej. Dette
angives af en lille pil i øverste højre
hjørne af displayet.

Valgmuligheder på kortbilledet

Under kørslen er der en række valg‐
muligheder til rådighed på kortbille‐
det. Sådan får man adgang til denne
menu:
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Tryk på TUNE/MENU for at vise me‐
nuen i venstre side.
Se "Kortets orientering" under Desti‐
nation 3 64 vedrørende ændring af
visningsmåde til "nord opad", "orien‐
tering opad" eller 3-D.

Når dette symbol vælges, vises af‐
standen og tiden fra bilens aktuelle
position til den første deldestination.

Denne menu vises, hvis symbolet og
deldestinationerne indlæses. Vælg
hovedkortbilledet for at vise afstan‐
den og tiden fra bilens aktuelle posi‐
tion til en af de indstillede deldestina‐
tioner eller slutdestinationen.
Gem: Tryk her for at gemme et be‐
stemt sted i adressebogen.
Vis POI's: Tryk her for at vise oplys‐
ninger om POI'er i nærheden og på
ruten.
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Der er en række forudstillede valgmu‐
ligheder nederst på displayet.

Redigér: Tryk her for at vise en liste
over POI-ikoner.
1. Vælg den POI-kon, der skal redi‐
geres. POI-ikonen udskiftes med
en anden ikon, der vælges på den
næste menu.
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2. Vælg den nye POI-ikon.
3. Den nye ikon befinder sig på Vis
seværdigheder på kort-menuen.
Liste: Viser alle tilgængelige POI'er.
Ryd: Sletter alle valgte POI'er.
Nærmest: Viser op til 200 af de valgte
POI'er inden for en afstand af 32 km
fra bilens aktuelle position. POI'erne
kan sorteres efter afstand, ikon eller
type.
Skjul: Tryk her for at skjule POI'erne
på kortet. POI'er vises ved at gå til
menuen Kort, trykke på Vis
seværdigheder på kort og vælge Vis.
Nærmere enkeltheder om visning af
POI'er fremgår af "Valgmuligheder på
kortbilledet" ovenfor.

Tryk på denne knap for at ændre fuldt
kortbillede til halvt kortbillede og halvt
afslutningsinformation.
Trafik: Tryk her for at få oplysninger
om trafikken i det nærmeste område
og trafikbegivenheder på den plan‐
lagte rute.
Hele ruten: Tryk her for at få valgmu‐
ligheder for hele ruten.
Annullér vejledning: Tryk her for at
annullere vejvisning for den aktuelle
rute.

Destination
Mens der ikke er indstillet nogen de‐
stination, trykkes på DEST for at
komme til skærmbilledet Vælg
destination. Der er flere valgmulighe‐
der for planlægning af en rute ved ind‐
tastning af destinationer.

Adresseindtastning

Opstil en rute ved at indtaste lande‐
navn, bynavn, gadenavn og husnum‐
mer.
Country: Indtast et landenavn.
By: Indtast et bynavn.
Gadenavn: Indtast et gadenavn.
Husnummer: Indtast et gyldigt hus‐
nummer.
Gadekryds: Indtast navnet på en
gade, der skærer den valgte gade.
Når et felt er valgt, vises et tjekmærke
til højre for det, hvorefter destinatio‐
nen kan indtastes. Når et indtast‐
ningstrin er udført, flytter tjekmærket
til næste felt.
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Indtastning af bynavnet først:
1. Tryk på DEST-knappen.
2. Indtast landets navn, om nødven‐
digt. Det sidste land vises auto‐
matisk.
3. Indtast bynavnet. Dette felt væl‐
ges automatisk.
4. Indtast gadenavnet. Dette felt
vælges automatisk. Indtast ikke
vejvisningsoplysninger eller ga‐
detype. Brug skærmknappen T
for at indsætte et mellemrum mel‐
lem gade- og bynavn. Brug tilba‐
geknappen _ på displayet for at
slette et tegn indtastet ved en fejl.
Hvis der er op til 4 mulige navne,
vises en liste over dem. Hvis der
er mere end 4 navne, vises en

tæller med antallet af mulige ga‐
der. Tryk på skærmknappen
Liste for at vise listen og vælge
gaden.
5. Indtast husnummer. Dette felt
vælges automatisk.
6. Tryk på skærmknappen Ok. På
adresse-skærmbilledet vises den
indtastede adresse.
7. Hvis det indtastede er korrekt,
trykkes på Start på bekræftelsesskærmbilledet. Nu beregnes ru‐
ten.
8. Vælg rutepræference mht. Hurtig,
Kort eller Nem. Den valgte rute‐
præference fremhæves. Se "Ind‐
tastning af en adresse og et inte‐
ressepunkt samt lagring af forud‐
indstillede destinationer" under
Brug 3 11.
9. Tryk på skærmknappen Start,
hvorefter ruten beregnes.
Indtastning af gadenavnet først:
1. Tryk på DEST-knappen.
2. Indtast landets navn, om nødven‐
digt. Landenavnet vises automa‐
tisk.
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3. Gå til gadenavnsfeltet. Indtast ga‐
denavnet. Indtast ikke vejvis‐
ningsoplysninger eller gadetype.
Brug mellemrumsknappen mel‐
lem gade- og bynavn. Brug tilba‐
geknappen k på displayet for at
slette et forkert tegn.
Hvis der er op til 4 mulige navne,
vises en liste over dem. Hvis der
er mere end 4 navne, vises en
tæller med antallet af mulige ga‐
der. Tryk på skærmknappen
Liste for at vise listen og vælge
gaden.
4. Vælg byen på listen, eller indtast
bynavnet.
5. Indtast husnummer. Dette felt
vælges automatisk.
6. Tryk på skærmknappen Ok.
7. Hvis det indtastede er korrekt,
trykkes på Start på bekræftelsesskærmbilledet. Nu beregnes ru‐
ten.
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8. Vælg rutepræference mht. Hurtig,
Kort eller Nem. Den valgte rute‐
præference fremhæves. Se "Ind‐
tastning af en adresse og et inte‐
ressepunkt samt lagring af forud‐
indstillede destinationer" under
Brug 3 11.
9. Tryk på skærmknappen Start,
hvorefter ruten beregnes.

Seværdigheder

POI-indtastning giver mulighed for at
vælge en destination ved brug af POInavnet eller et bynavn eller ved at
vælge på listen over POI'er.
Indtastning af POI-navn/telefonnum‐
mer:
1. Tryk på DEST-knappen.
2. Vælg Seværdigheder.

3. Indtast navn eller telefonnummer.
Hvis der er op til 4 mulige navne,
vises en liste over dem. Hvis der
er mere end 4 navne, vises en
tæller med antallet af mulige POInavne. Tryk på skærmknappen
Liste for at vise listen.
4. Vælg POI-navnet på listen.
5. Hvis det indtastede er korrekt,
trykkes på Start på bekræftelsesskærmbilledet.
6. Vælg rutepræference mht. Hurtig,
Kort eller Nem.
7. Tryk på skærmknappen Start, og
start ruten.
Valg af POI ved hjælp af bynavn:
1. Tryk på DEST-knappen.
2. Vælg Seværdigheder.

3. Tryk på skærmknappen
Gennemse.
4. Tryk på skærmknappen Ændr
sted.
5. Indtast den nye stat og by.
6. Vælg en kategori og derefter en
underkategori.
De tilgængelige POI'er vises.
7. Vælg POI-navnet.
8. Hvis navnet er korrekt, trykkes på
skærmknappen Start. Nu bereg‐
nes ruten.
9. Vælg rutepræference mht. Hurtig,
Kort eller Nem.
10. Tryk på skærmknappen Start, og
start ruten.
Valg af en kategori
1. Tryk på DEST-knappen.
2. Vælg Seværdigheder.
3. Tryk på skærmknappen
Gennemse.
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4. Vælg en kategori og derefter en
underkategori.
De tilgængelige POI'er vises.
5. Vælg POI-navnet.
6. Hvis navnet er korrekt, trykkes på
skærmknappen Start. Nu bereg‐
nes ruten.
7. Vælg rutepræference mht. Hurtig,
Kort eller Nem.
8. Tryk på skærmknappen Start, og
start ruten.

Forrige destination

Vælg en destination på en liste over
tidligere destinationer. Der kan hen‐
tes op til 15 tidligere indtastede de‐
stinationer frem. Hvis listen er fuld,
slettes de ældste automatisk, når de
seneste tilføjes.

1. Tryk på DEST-knappen.
2. Tryk på Forrige destination. Der
fremkommer en liste over tidligere
destinationer.
3. Vælg destination.
4. Hvis det indtastede er korrekt,
trykkes på Start på bekræftelsesskærmbilledet. Nu beregnes ru‐
ten.
5. Vælg rutepræference mht. Hurtig,
Kort eller Nem. Se "Indtastning af
en adresse og et interessepunkt
samt lagring af forudindstillede
destinationer" under Brug 3 11.
6. Tryk på skærmknappen Start, og
start ruten.

Adressebog

Vælg en destination ved at vælge en
adresse, der er gemt i adressebogen.
1. Tryk på DEST-knappen.
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2. Tryk på Adressebog. Der frem‐
kommer en liste over adresser i
adressebogen.
3. Vælg destinationen på listen.
4. Hvis det indtastede er korrekt,
trykkes på Start på bekræftelsesskærmbilledet. Nu beregnes ru‐
ten.
5. Vælg rutepræference mht. Hurtig,
Kort eller Nem. Se "Indtastning af
en adresse og et interessepunkt
samt lagring af forudindstillede
destinationer" under Brug 3 11.
6. Tryk på skærmknappen Start, og
start ruten.

Vælg fra kort

Vælg en destination ved at rulle på
kortet.
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1. Tryk på DEST-knappen.
2. Tryk på skærmknappen Vælg fra
kort. Der vises et kortbillede med
et rullesymbol.
3. Tryk på zoom ind/ud-pilene på bil‐
ledet og tryk på kortet for at finde
den destination, der skal vælges.
Hurtig rulning opnås ved at holde
en finger presset mod kortet.
4. Hvis det indtastede er korrekt,
trykkes på Start på bekræftelsesskærmbilledet. Nu beregnes ru‐
ten.
5. Vælg rutepræference mht. Hurtig,
Kort eller Nem. Se "Indtastning af
en adresse og et interessepunkt
samt lagring af forudindstillede
destinationer" under Brug 3 11.
6. Tryk på skærmknappen Start, og
start ruten.

Længdegrad/breddegrad
koordinater

Vælg en destination ved hjælp af
længde- og breddekoordinater.

Forudindstillet destination

Indtast stedets længde- og bredde‐
koordinater.
1. Tryk på DEST-knappen.
2. Tryk på skærmknappen
Længdegrad/breddegrad.
3. Indtast destinationens koordina‐
ter i grader, minutter og sekunder.
4. Hvis det indtastede er korrekt,
trykkes på Start på bekræftelsesskærmbilledet. Nu beregnes ru‐
ten.
5. Vælg rutepræference mht. Hurtig,
Kort eller Nem. Se "Indtastning af
en adresse og et interessepunkt
samt lagring af forudindstillede
destinationer" under Brug 3 11.
6. Tryk på skærmknappen Start, og
start ruten.

Indstil en destination ved at vælge en
af 6 tidligere lagrede destinationer.
Hvis en af skærmknapperne ikke in‐
deholder en lagret destination, er
knappen nedtonet og ikke tilgænge‐
lig. Se "Indtastning af en adresse og
et interessepunkt samt lagring af for‐
udindstillede destinationer" under
Brug 3 11.
1. Tryk på DEST-knappen.
2. Vælg en af de tilgængelige
skærmknapper for Preset
Destination (forudindstillet desti‐
nation). Skærmknapperne er pro‐
grammeret med de navne, der er
valgt. Nu beregnes ruten.
3. Vælg rutepræference mht. Hurtig,
Kort eller Nem. Se "Indtastning af
en adresse og et interessepunkt
samt lagring af forudindstillede
destinationer" under Brug 3 11.
4. Tryk på skærmknappen Start, og
start ruten.
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Start på ruten

Når der er valgt en destination, kan en
række funktioner udføres. Tryk på
DEST-knappen for at få adgang til
skærmbilledet Rutemenu.

Annullér vejledning
På Rutemenu skærmbilledet trykkes
på Annullér vejledning for at annullere
den aktuelle rute. På bekræftelsesbil‐
ledet trykkes på Ja for at annullere,
henholdsvis på Nej for at fortsætte
vejvisningen.
Voice Prompt (stemmefunktioner)
Vælg Stemmelydstyrke for at ændre
lydstyrken for stemmemeddelelser og
stemmegenkendelse.

Vælg skærmknapperne Stemmevej‐
ledning, Talegenkendelsestilbage‐
melding eller Trafikstemme for at slå
stemmemeddelelser til eller fra for
hver kategori. Se "Navigationsindstil‐
linger" under Brug 3 53.
Omkørsel
Mens man kører på en almindelig vej/
gade og ønsker en omkørsel på den
aktuelle rute, vælges skærmbilledet
Route (rute), hvorefter man kan
vælge en omkørsel på 1, 8 eller
16 km. Mens man kører på en hoved‐
vej, kan der vælges en omkørsel på
8, 24 eller 40 km. Vælg Hele ruten for
at foretage omkørsel af hele ruten.
Dette er kun til rådighed, mens man
kører på en rute.
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Sving-liste

For at vise en liste over manøvrer på
hele ruten vælges Sving-liste på
skærmbilledet Rutemenu.
Vejpunkter

Den aktuelle rute kan tilføjes op til 3
deldestinationer mellem startpunktet
og slutdestinationen. Deldestinatio‐
nerne kan redigeres og slettes.
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Sådan tilføjes en deldestination:
1. Tryk på DEST-knappen.
2. Tryk på skærmknappen Tilføj
vejpunkt. Denne knap er kun til‐
gængelig, hvis ruten er blevet be‐
regnet.
3. Indtast deldestinationen ved en af
metoderne til tilføjelse af destina‐
tion. Destination 3 64. Systemet
beregner og fremhæver ruten, og
ruten kan nu startes.
4. Flere deldestinationer tilføjes ved
at trykke på DEST. Tryk på
skærmknappen Tilføj vejpunkt for
at tilføje deldestinationen i den
ønskede rækkefølge på ruten. Sy‐
stemet beregner og fremhæver
ruten, og ruten kan nu startes.
Sådan slettes en deldestination:
1. Tryk på DEST-knappen.
2. Tryk på skærmknappen Slet
vejpunkt.
3. Vælg deldestinationen der skal
slettes, ved at berøre displayet.
4. Der vises en bekræftelsesmedde‐
lelse. Tryk på skærmknappen Ja
for at slette deldestinationen, hen‐

holdsvis på Nej for at annullere
denne handling. Systemet bereg‐
ner og fremhæver ruten, og ruten
kan nu startes.

Gennemsyn af rute

Hele ruten kan gennemses i begge
retninger.

U V (hop fremad eller bagud):
■ Tryk på pilen for hop bagud for at
komme til startpunktet.
■ Tryk på pilen for hop fremad for at
komme til slutdestinationen.

S (frem- eller tilbagerulning):
■ Tryk på pilen for hurtig bagudrul‐
ning for at komme til startpunktet.
■ Tryk på pilen for hurtig fremadrul‐
ning for at komme til slutdestinatio‐
nen. Disse knapper vises, når en
knap for fremad/bagudrulning er
blevet valgt.
<> (frem- eller tilbagerulning):
■ Tryk på pilen for bagudrulning for at
komme til startpunktet.
■ Tryk på pilen for fremadrulning for
at komme til slutdestinationen.
/ (Pause): Benyttes til at holde pause
i rutegennemsynet i bagud-, hurtig
bagud-, fremad- eller hurtig frem‐
adrulning.
Suspendér rutevisning /
Genoptag vejledning
Tryk på skærmknappen Suspendér
rutevisning/Genoptag vejledning for
at afbryde eller genoptage vejvisning
for den aktuelle rute.
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Tidligere destinationer - sletning
Sådan slettes alle tidligere destinatio‐
ner i systemet:
1. Tryk på DEST-knappen.
2. Tryk på skærmknappen Forrige
destination.
3. Tryk på skærmknappen Ryd alle.
4. Tryk på Ok til Ryd alle forrige
destinationer? eller tryk på
skærmknappen Annullér for at an‐
nullere denne operation.

Adressebog
Alternativer for lagring i Adressebog:
■ Scrolling on Map (rulle på kortet)
eller Vælg fra kort i Dest Menu (de‐
stinationsmenu): Rul til stedet. Tryk
på TUNE/MENU knappen på front‐
pladen. Der fremkommer en menu
i displayets venstre side. Tryk på
skærmknappen Gem, hvorefter
stedet gemmes.
■ Adressepunkt: Indtast en destina‐
tion på menuen Adressepunkt. Tryk
på skærmknappen Start. Skærm‐
knappen Gem vises nederst på dis‐

playet. Tryk på skærmknappen
Gem for at gemme dette sted i
adressebogen.
■ POI Menu: Vælg et interessepunkt.
Tryk på Gem nederst på informati‐
onssidebilledet.
■ Forrige destination: På menuen
Forrige destination vælges destina‐
tionen, der skal gemmes. Tryk på
Gem nederst på informationssiden.
Sådan ændres kortikonen for en post
i adressebogen:
1. Tryk på DEST-knappen.
2. Tryk på skærmknappen
Adressebog. Der fremkommer en
liste over adresser i adressebo‐
gen.
3. Vælg posten i adressebogen, der
skal ændres.
4. Tryk på Redigér nederst på dis‐
playet.
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5. Tryk på Ændr ikon.
6. Vælg en ikon på listen.
7. Tryk på skærmknappen Ok for at
gemme ændringen.
Sådan redigeres et navn i adresse‐
bogen:
1. Tryk på DEST-knappen.
2. Tryk på skærmknappen
Adressebog. Der fremkommer en
liste over adresser i adressebo‐
gen.
3. Vælg posten i adressebogen, der
skal ændres.
4. Tryk på Redigér nederst på dis‐
playet.
5. Tryk på punktet Ændr navn.

72

Navigation

6. Indtast navnet vha. det alfabeti‐
ske tastatur.
7. Tryk på skærmknappen Ok for at
gemme ændringen.
Sådan tilføjes/ændres et telefonnum‐
mer i adressebogen:
1. Tryk på DEST-knappen.
2. Tryk på skærmknappen
Adressebog. Der vises en liste
over poster i adressebogen.
3. Vælg posten i adressebogen, der
skal ændres.
4. Tryk på Redigér nederst på dis‐
playet.
5. Tryk på punktet Ændr telefon #.
6. Indtast/redigér telefonnummeret
vha. det numeriske tastatur.
7. Tryk på skærmknappen Ok for at
gemme ændringen.
Sådan tilføjes et stemmemærke til
adressebogen:
1. Tryk på DEST-knappen.
2. Tryk på skærmknappen
Adressebog. Der fremkommer en
liste over adresser i adressebo‐
gen.

3. Vælg posten i adressebogen, der
skal ændres.
4. Tryk på Redigér nederst på dis‐
playet.
5. Tryk på skærmknappen Tilføj
stemmemærkat.
6. Sig navnet efter bippet og inden 4
sekunder. Systemet gentager
navnet.
Sådan slettes en post i adressebo‐
gen:
1. Tryk på DEST-knappen.
2. Tryk på skærmknappen
Adressebog. Der fremkommer en
liste over adresser i adressebo‐
gen.
3. Vælg posten i adressebogen, der
skal slettes.
4. Tryk på skærmknappen Slet
indtastning. Der vises en bekræf‐
telsesmeddelelse.
Sådan tilføjes en forudindstillet desti‐
nation fra adressebogen:
1. Tryk på DEST-knappen.
2. Tryk på skærmknappen
Adressebog.

3. Vælg posten i adressebogen, der
skal tilføjes som forudindstillet de‐
stination. Skærmbilledet Adresse‐
bogsinformation fremkommer.
4. Tryk på Redigér nederst på dis‐
playet.
5. Hold en af de 6 skærmknapper
nederst på displayet inde, indtil
teksten i knappen ændres.
6. Navnet fremkommer i den pågæl‐
dende skærmknap for forudind‐
stillet destination og kan vælges
med skærmknappen Vælg
destination.

Favoritrute
1. Når ruten er blevet planlagt, tryk‐
kes på NAV knappen, indtil det
fulde kortbillede vises.
2. Tryk på knappen TUNE/MENU.
Der fremkommer en menu.
3. Rul ned og vælg Hele ruten.
Skærmbilledet med hele ruten
fremkommer.
4. Tryk på skærmknappen Add
Route. Ruten gemmes nu som en
favorit.
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Sådan ændres rutenavn, tilføjes et
stemmemærke eller slettes en favo‐
ritrute:
1. Tryk på DEST-knappen.
2. Tryk på skærmknappen
Favoritrute.
3. Vælg ruten.
4. Tryk på Redigér nederst på dis‐
playet.
5. Vælg mellem Ændr rutenavn,
Tilføj stemmemærkat og Slet
favoritrute.
Sådan ændres rutenavnet:
1. Vælg Ændr rutenavn.
2. Indtast navnet vha. tastaturet.
3. Vælg Favoritrute navnet, der skal
redigeres.
4. Tryk på skærmknappen Ok. Det
nye navn vil nu være at finde på
menuen Favoritrute.

Sådan tilføjes et stemmemærke:
1. Tryk på skærmknappen Tilføj
stemmemærkat.
2. Sig navnet efter bippet inden 4 se‐
kunder. Systemet gentager nav‐
net.
Sådan slettes en favoritrute:
1. Tryk på Slet favoritrute. Bekræf‐
telsesbilledet fremkommer.
2. Tryk på skærmknappen Ja for at
slette ruten, henholdsvis på Nej
for ikke at slette ruten.
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Forskellige indstillinger for naviga‐
tionssystemet er tilgængelige via
skærmknappen Menu. Nogle valg‐
muligheder er kun tilgængelige, efter
at ruten er udarbejdet.
1. Tryk på NAV-knappen for at vise
Kort-billedet.
2. Tryk på skærmknappen Menu el‐
ler TUNE/MENU på frontpladen.
Kortets orientering

Skærmknappen Menu

Tryk her for at ændre visningsmåden
til "North up" (nord opad), "Heading
up" (orientering opad) eller 3-D. Over‐
sigt over symboler 3 60.
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Trafik: Tryk her for at vise Trafik. Kon‐
figurer menu 3 74.
Gem: Tryk her for at gemme et sted i
adressebogen.
Vis POI's: Tryk her for at vise POIikoner, der skal vises på kortet. Vælg
på en liste med 6 forprogrammerede
POI-underkategorier. Gå gennem lis‐
ten over kategorier eller vælg "Ne‐
arby" (i nærheden) eller "On Route"
(på ruten).

Tryk på denne skærmknap for at mi‐
nimere vejvisningsvinduet og udvide
kortvinduet.
Hele ruten: Klik her for at vise hele ru‐
ten på kortet, fra startpunktet til desti‐
nationen.
Annullér vejledning: Tryk her for at
standse den aktuelle rute.

Konfigurer menu

Skarm

Funktioner og præferencer indstilles
på Konfig.-menu. Det sidst valgte
menuskærmbillede vises. Der kan
foretages indstillinger af funktionerne
for Lydindstillinger, Radio, Nav (navi‐
gation), Skarm og Tidsindstilling.

Radio

Tryk på CONFIG for at komme til
Menu-punkterne. Drej på TUNE/
MENU-knappen for at gennemløbe
de tilgængelige menu-valgmulighe‐
der. Tryk på TUNE/MENU-knappen
eller på Radio for at vise radioindstil‐
lingerne. Tryk på denne funktion for at
foretage ændringer, f.eks. mht. forud‐
indstillede side, Fartafhængig
lydstyrke og Lydsignalindstillinger.

Tryk på CONFIG for at komme til
menu-valgmulighederne.

Nav (navigation)

Tryk på CONFIG for at komme til
Menu-punkterne. Drej på TUNE/
MENU-knappen for at gennemløbe
de tilgængelige menu-valgmulighe‐
der. Tryk på TUNE/MENU eller på
skærmknappen Nav.

Drej på TUNE/MENU-knappen for at
gennemløbe de tilgængelige opsæt‐
ningsfunktioner. Tryk på TUNE/
MENU knappen eller på skærmknap‐
pen Skarm for at vise de øvrige valg‐
muligheder for funktionen.
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Display-valgmuligheder

Displayets lysstyrke ændres ved brug
af displaymuligheden for bilens kabi‐
nebelysning.
Der er følgende valgmuligheder:
Auto-tilstand: Displayets baggrunds‐
belysning tilpasses automatisk efter
lysforholdene udenfor.
Dag-tilstand: Kortets baggrund bliver
lysere.
Nat-tilstand: Kortets baggrund bliver
mørkere.
Sluk skærm
Tryk her for at aktivere/deaktivere dis‐
playet. Et tjekmærke viser, at funk‐
tionen er valgt.

Indstilling af ur
Indstilling af klokkeslæt:
1. Tryk på CONFIG og vælg
Tidsindstilling på listen.
2. Tryk på + og - for henholdsvis at
øge og mindske time- og minut‐
tallene på uret.
12 timer / 24 timer format. Vælg
skærmknappen 12 timer for 12-timers
format, henholdsvis 24 timer for 24timers format.
Dag + eller Dag -: Tryk på skærm‐
knappen Dag + eller Dag - for at
vælge den næste henholdsvis fore‐
gående dag.
Skarm: Tryk på skærmknappen
Skarm for at slå visningen af uret på
displayet til eller fra.

Globalt positionssystem
Bilens position bestemmes ved hjælp
af satellitsignaler, forskellige bilsigna‐
ler og kortdata.
Af og til kan forstyrrelser, som f.eks.
en satellits tilstand, vejens udform‐
ning, bilens tilstand eller andre for‐
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hold, påvirke navigationssystemets
evne til at bestemme bilens nøjagtige
position.
GPS viser bilens aktuelle position ved
hjælp af signaler fra GPS-satellit‐
terne. Når bilen ikke modtager signa‐
ler fra satellitterne, vises et symbol på
kortbilledet. Oversigt over symboler
3 60.
Under følgende omstændigheder er
systemet muligvis ikke til rådighed el‐
ler er udsat for forstyrrelser:
■ Signalerne møder forhindringer i
form af høje bygninger, træer, store
lastbiler eller en tunnel.
■ Satellitterne repareres eller forbed‐
res.
Hvis GPS ikke fungerer som det skal,
henvises til "Problemer med rutefø‐
ring" 3 76 og "Service af naviga‐
tionssystemet" 3 77.
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Køretøjets position
Til tider kan bilens position være unøj‐
agtig af en eller flere af følgende år‐
sager:
■ Vejsystemet er ændret.
■ Bilen kører på et glat underlag, som
f.eks. sand, grus eller sne.
■ Bilen kører på snoede veje eller
lange, lige veje.
■ Bilen nærmer sig en høj bygning el‐
ler et stort køretøj.
■ Gaderne løber parallelt med en mo‐
torvej.
■ Bilen er blevet transporteret på en
biltransportvogn eller en færge.
■ Den aktuelle positionskalibrering er
forkert indstillet.
■ Bilen kører med høj fart.
■ Bilen skifter retning mere end én
gang eller drejer på en drejeskive
på en parkeringsplads.
■ Bilen kører ind på eller ud fra en
parkeringsplads, en garage eller et
område under tag.
■ GPS-signalet modtages ikke.

■ Bilen har en tagbagagebærer mon‐
teret.
■ Der er blevet monteret snekæder
på bilen.
■ Dækkene er blevet udskiftet eller er
slidt ned.
■ Dækkene har forkert tryk.
■ Dette er første gang, navigations‐
systemet er i brug efter opdatering
af kortdataene.
■ 12 volts-batteriet har været afbrudt
i flere dage.
■ Bilen kører i tæt trafik med lav
hastighed således at den standser
og starter flere gange efter hinan‐
den.

Problemer med ruteføring
Problemer med vejvisning kan fore‐
komme under følgende omstændig‐
heder:
■ Man har undladt at dreje af vejen
som angivet.
■ Ved brug af automatisk omkørsel er
vejvisning muligvis ikke til rådighed
for næste højre- eller venstredrej‐
ning.
■ Ruten er måske ikke blevet ændret
ved brug af automatisk omkørsel.
■ Der er ingen vejvisning ved drej‐
ning ved et vejkryds.
■ En gang imellem kan flere sted‐
navne blive opgivet.
■ Det kan godt tage lang tid at få auto‐
matisk omkørsel til at fungere under
kørsel med høj hastighed.
■ Hvis man kører til en destination
uden at passere gennem en indstil‐
let deldestination, viser automatisk
omkørsel måske en rute tilbage til
den indstillede deldestination.
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■ På grund af forskrifter med hensyn
til tid, sæson eller andet forhindrer
ruten måske indkørsel af bilen.
■ Visse ruter søges måske ikke.
■ Hvis der er nye veje, hvis vejene for
nylig er blevet ændret, eller hvis
nogle veje ikke omfattes af kortda‐
taene, vises ruten til destinationen
muligvis ikke. Kort 3 57.
Bilens position på kortet omkalibreres
ved at parkere bilen med motoren i
gang i 2-5 minutter, indtil positionen
er opdateret.

Service af
navigationssystemet
Hvis navigationssystemet trænger til
service, og anvisningerne heri er ble‐
vet fulgt, men der stadig er problemer,
bedes man kontakte forhandleren for
at få assistance.
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Forklaring af databasedækning

Bilens kortdata er de seneste oplys‐
ninger, der var til rådighed på bilens
fremstillingstidspunkt. Dataene opda‐
teres med mellemrum, forudsat at der
foreligger nye oplysninger.
Eventuelle spørgsmål om funktionen
af navigationssystemet eller opdate‐
ringsprocessen bedes rettet til den lo‐
kale forhandler.
Når opdaterings-dvd'en modtages,
bedes man slå op på installeringsvej‐
ledningen under "Kort" 3 57.

Dækningen varierer med hensyn til
kortets detaljer fra område til område.
I nogle områder er der flere detaljer
end i andre. Dette betyder ikke, at der
er et problem med systemet. I takt
med opdateringen af kortdataene bli‐
ver der flere detaljer til rådighed for
områder, hvor der tidligere var et la‐
vere detaljeniveau. NavigationsCD'er/-DVD'er 3 77.
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Stemmegenkendelse ................... 78

Stemmegenkendelse
Navigationssystemets stemmegen‐
kendelsesfunktion giver mulighed for
håndfri betjening af navigtionssyste‐
met og lydanlæggets funktioner.
Stemmegenkendelse fungerer kun,
hvis kortdatabasen er installeret i sy‐
stemet.
Hvis der er slukket for radioen, er de
eneste kommandoer Hands
Free(håndfri) og help (hjælp).
Navigations-stemmekommandoer er
ikke til rådighed, før der er trykket på
knappen I Agree(jeg samtykker).
Stemmegenkendelse kan bruges, når
tændingen er slået til, eller når
"Reststrøm fra" er aktiveret. Se
"Reststrøm fra" i stikordsregistret i bi‐
lens instruktionsbog for flere oplys‐
ninger.

Brug af stemmegenkendelse
1. Tryk på ratknappen 3 og slip
den. Lydanlægget bliver tavst og
der høres et bip. Der høres mulig‐
vis en stemmemedde‐
lelse, "Please start speaking after

the Beep. (begynd at tale efter
bippet)".
Hvis der ikke lyder et bip, kontrol‐
leres, at stemmelydstyrken ikke er
sat ned. Konfigurer menu 3 74.
Mens stemmegenkendelse er ak‐
tiv, vises symbolet w.
2. Tal tydeligt og brug en af kom‐
mandoerne nedenfor i dette af‐
snit.

Annullering af
stemmegenkendelse
1. En kommando annulleres ved at
trykke på ratknappen 4 og
slippe den. Det samme gælder
hvis systemets reaktion ikke sva‐
rer til den talte kommando.
2. Systemet svarer: "Voice
recognition canceled. (stemme‐
genkendelse annulleret)".
Hvis der trykkes på nogen anden
radio- eller ratknap, bortset fra
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lydstyrkeknappen eller den tilsva‐
rende knap på rattet, ophører ses‐
sionen.
3. Stemmegenkendelse genopta‐
ges ved at trykke på 3 og slippe
den.

Nyttige råd om indtaling af
kommandoer

■ Når der er flere kommandoer til rå‐
dighed, vælges den kommando,
der virker bedst for én.
■ Ord i kantet parentes er valgfri. For
kommandoen "Display [help]
(display [hjælp])" er f.eks.
både "Display help (display hjælp)
" og "Display" gyldige komman‐
doer.
■ Ord adskilt af (⃒) betyder, at man
kan vælge at bruge et ord før eller
efter de lodrette streger. F.eks kan
man for kommandoen (CD | C D |
DVD | D V D | Disc) help ((cd | c d |
dvd | d v d | disk) hjælp) sige "cd
(hjælp)" eller "(dvd (hjælp))" el‐
ler "Disc help. (disk hjælp)".

■ Når systemet genkender komman‐
doen, bliver funktionen enten ud‐
ført, eller man bliver bedt om at be‐
kræfte valget ved tydeligt at
sige "YES (ja)" eller "NO (nej)".
■ Når systemet ikke genkender kom‐
mandoen, fremkommer en fejlmed‐
delelse, som f.eks. "Pardon
(hvadbehager?)" eller "kommando
ikke genkendt". Systemet kan også
sige: "Voice recognition canceled.
(stemmegenkendelse annulleret)".
■ Hvis der er et problem med at få sy‐
stemet til at genkende en kom‐
mando, skal man bekræfte, at kom‐
mandoen er korrekt. Prøv at sige
kommandoen tydeligt, eller vent et
kort øjeblik efter bippet.
■ Baggrundsstøj, som f.eks. en højt‐
placeret klimaanlægsventilator,
åbne vinduer eller meget høj støj
udefra, selv med lukkede ruder,
kan gøre, at talte kommandoer mis‐
forstås.
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■ Systemet er i stand til at genkende
kommandoer på forskellige sprog.
Systemet genkender kun komman‐
doer på det valgte sprog.
■ Stemme-lydstyrken øges eller
mindskes under en stemmegen‐
kendelses-session ved at dreje på
radioens lydstyrkeknap eller trykke
på den tilsvarende knap på rattet.
Hvis lydstyrken ændres i løbet af en
stemmegenkendelses-session,
fremkommer en Voice Volume
bjælke på displayet, der viser lyd‐
styrkeniveauet, mens det justeres.
Dette ændrer også vejvisningslyd‐
styrken.

Hjælp for stemmegenkendelse

Hjælp opnås ved tydeligt at afgive en
af hjælp-kommandoerne.
help (hjælp): Systemet viser en
række mere specifikke hjælp-kom‐
mandoer (f.eks. Radio help (radio
hjælp), Display help (display hjælp),
Navigation help (navigation hjælp)),
som brugeren kan vælge.
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radio [help] (radio [hjælp]): Systemet
giver nyttige råd om radiokommand‐
oer og nogle hyppigt forekommende
radiokommandoer der er til rådighed.
Denne kommando benyttes til at lære
hvordan man vælger et bølgeområde
(AM/FM) og skifter radiostation (ved
at indtale frekvenser).
(CD | C D | DVD | D V D | Disc) help
((cd | c d | dvd | d v d | disk) hjælp):
Systemet giver nyttige råd om dis‐
kkommandoer og nogle hyppigt fore‐
kommende diskkommandoer der er til
rådighed. Benyt denne kommando til
at lære hvordan man vælger afspil‐
ning i Disc-funktionsmåde og ændrer
spornumre.
Display [help] (display [hjælp]): Sy‐
stemet giver nyttige råd om display‐
kommandoer og nogle hyppigt fore‐
kommende kommandoer til justering
af displayindstillingerne.
Navigation [help] (navigation
[hjælp]): Systemet giver nyttige råd
om navigationskommandoer og
nogle hyppigt forekommende naviga‐
tionskommandoer der er til rådighed.

Stemmegenkendelseskommandoer

Nedenstående liste indeholder de
stemmekommandoer, der er til rådig‐
hed for navigationssystemet, med en
kort beskrivelse af hver kommando.
Kommandoerne vises med de valgfri
ord i kantet parentes. Se ovenfor med
hensyn til brug af stemmekommand‐
oerne.
Displaykommandoer
Display [set | select] day [mode]
(Display [set] | select] day [mode]
(display [indstil | vælg] dag [modus]):
Med denne kommando giver man sy‐
stemet besked på at sætte displayet i
dag-modus.
Display [set | select] night [mode]
(display [indstil | vælg] nat [modus]):
Med denne kommando giver man sy‐
stemet besked på at sætte displayet i
nat-modus.
Display [set | select] auto [mode]
(display [indstil | vælg] automatisk
[modus]): Med denne kommando gi‐
ver man systemet besked på at sætte
displayet i automatisk funktionsmåde.

Display [help] (display [hjælp]): Med
denne kommando bliver systemet
bedt om at give nyttige råd om dis‐
playkommandoer og nogle hyppigt
forekommende kommandoer til juste‐
ring af displayindstillingerne.

Radio-kommandoer

(Radio | Radio band) A M ((radio |
bølgebånd) A M), “Radio FM“ (“Radio
FM“), (Radio | Radio band) (FM | F M)
((radio | bølgebånd) (FM | F M)): Med
disse kommandoer bliver systemet
bedt om at gå til enten AM- eller FMbåndet.
Radio select <frequency> A M (Radio
vælg <frekvens> A M), Radio select
<frequency> (FM | F M) (Radio vælg
<frekvens> (FM | F M)): Med disse
kommandoer bliver systemet bedt om
at gå til en bestemt AM- eller FM-fre‐
kvens. F.eks. "radio select ninety se‐
ven point one FM" (radio vælg 97.1
FM) eller "radio select ten forty AM"
(radio vælg 1040 AM).
radio [help] (radio [hjælp]): Med
denne kommando bliver systemet
bedt om at give nogle nyttige råd om
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radiokommandoer og nogle hyppigt
forekommende radiokommandoer
der er til rådighed for brugeren.

diskkommandoer og nogle hyppigt
forekommende diskkommandoer der
er til rådighed.

Cd/dvd/disk-kommandoer

Generelle
navigationskommandoer

Følgende kommandoer er kun til rå‐
dighed, når der er isat en cd, mp3 eller
dvd.
Radio (CD | C D | DVD | D V D |
Disc): Med disse kommandoer bliver
systemet bedt om at skifte til Discfunktion.
Radio (CD | C D | DVD | D V D | Disc)
select <y> (Radio (CD | C D | DVD |
D V D | Disc) vælg <y>): Med disse
kommandoer bliver systemet bedt om
at afspille et bestemt spor på disken.
Eksempel: Radio (CD | C D | DVD | D
V D | Disc) select (ten | one (oh | zero))
(radio (cd | c d | dvd | d v d | disk) vælg
(ti | en nul)). Denne kommando kan
bruges for op til 254 spor.
(CD | C D | DVD | D V D | Disc) help
((cd | c d | dvd | d v d | disk) hjælp):
Med denne kommando bliver syste‐
met bedt om at give nyttige råd om

Feedback on (feedback slået til),
Feedback off (feedback slået fra):
Med denne kommando bliver syste‐
met bedt om at slå stemmegenken‐
delse-feedback henholdsvis til og fra.
Når feedback er slået til, besvarer sy‐
stemet kommandoer med en talt
meddelelse. Når feedback er slået
fra, besvarer systemet kommandoer
med en ringelyd.
Navigation voice [guidance] on
(navigation stemme[vejvisning]
aktiveret), Navigation voice
[guidance] off (navigation
stemme[vejvisning] deaktiveret): Med
denne kommando bliver systemet
bedt om at slå stemmevejvisning hen‐
holdsvis til og fra under rutevejvis‐
ning.
cancel (annullér): Besked til systemet
om at annullere kommandoen.

Point of Interest (POI)
kommandoer
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Nedenfor følger en liste over POIkommandoer. POI'er vises kun på
displayet, hvis kortskalen er 800 m el‐
ler derunder. Hvis POI'er vises på et
kort med en forkert skala, bliver man
mindet om, at dette ikke kan lade sig
gøre.
Der er følgende POI-kommandoer til
rådighed:
Navigation show petrol station[s]
(navigation vis tankstation[er]),
Navigation hide petrol station[s]
(navigation skjul tankstation[er]): Med
disse kommandoer bliver systemet
bedt om henholdsvis at vise og skjule
tankstation-POI'er på kortet.
Navigation show restaurant[s]
(navigation vis restaurant[er]),
Navigation hide restaurant[s]
(navigation skjul restaurant[er]): Med
disse kommandoer bliver systemet
bedt om henholdsvis at vise og skjule
restaurant-POI'er på kortet.
Navigation show hotel[s] (navigation
vis hotel[ler]), Navigation hide hotel[s]
(navigation skjul hotel[ler]): Med
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disse kommandoer bliver systemet
bedt om henholdsvis at vise og skjule
hotel-POI'er på kortet.
Navigation show airport[s]
(navigation vis lufthavn[e]),
Navigation hide airport[s] (navigation
skjul lufthavn[e]): Med disse kom‐
mandoer bliver systemet bedt om
henholdsvis at vise og skjule luft‐
havns-POI'er på kortet.
Navigation show shopping
(navigation vis butikker), Navigation
hide shopping (navigation skjul
butikker): Med disse kommandoer bli‐
ver systemet bedt om henholdsvis at
vise og skjule butiks-POI'er på kortet.

Navigation delete [destination | route
| next waypoint] (navigation slet
[destination | rute | næste vejpunkt]):
Med denne kommando bliver syste‐
met bedt om at slette destinationen,
ruten eller næste deldestination. Man
bliver bedt om at bekræfte, hvad der
skal slettes (destination, rute eller del‐
destination).
Post code (postnummer):
Denne kommando kan bruges til at
søge efter destinationer i områder
med begrænset understøtning, alt ef‐
ter det benyttede sprog. Alle andre
sprog end nedenstående understøt‐
tes ikke af denne funktion.

Kommandoer vedrørende
destination og vejvisning

Sprog postnummer-kommandoer
Beskrivelse af området med under‐
støtning for adressesøgning vises i
parentes.
■ Britisk engelsk (Storbritannien)
Post code: Denne kommando for‐
tæller systemet, at brugeren ønsker
at angive en destination ved hjælp
af stemmegenkendelse. Når kom‐
mandoen er afgivet, vises søgeom‐
rådet. Hvis den ønskede destina‐

Navigation (go to preset | preset)
(destination number | destination)
one (navigation (gå til forvalg |
forvalg) (destination nummer |
destination) et) (one, two, three, four,
five eller six): Med disse kommandoer
bliver systemet bedt om at gøre en af
de forvalgte destinationer 1-6 til den
nye destination.

tion ligger i det viste område, skal
første halvdel af postnummeret si‐
ges. Hvis ikke, skal der siges "skift
område" og navnet på det område,
hvori der skal søges. Sig derefter
det næste ciffer i det ønskede post‐
nummer, når der anmodes om det,
fulgt af gadenavn og husnummer,
når der anmodes om det.
■ Tysk (Tyskland og Østrig)
Postleitzahl: Denne kommando for‐
tæller systemet, at brugeren ønsker
at angive en destination ved hjælp
af stemmegenkendelse. Når kom‐
mandoen er givet, bliver man bedt
om at oplyse det aktuelle søgeland
- Tyskland eller Østrig. Hvis den øn‐
skede destination befinder sig i det
aktuelle søgeland, skal postnum‐
meret siges. Ellers skal man sige
"change country" (skift land) for at
skifte mellem de to lande. Derefter
siges gadenavn og husnummer,
når der anmodes om det.
■ Fransk (Frankrig med Monaco og
Andorra)
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Code postal: Denne kommando
fortæller systemet, at brugeren øn‐
sker at angive en destination ved
hjælp af stemmegenkendelse. Når
kommandoen er afgivet, skal det
ønskede postnummer siges. Der‐
efter siges gadenavn og husnum‐
mer, når der anmodes om det.
■ Italiensk (Italien med Vatikanstaten
og San Marino)
Codice postale: Denne kommando
fortæller systemet, at brugeren øn‐
sker at angive en destination ved
hjælp af stemmegenkendelse. Når
kommandoen er afgivet, skal det
ønskede postnummer siges. Der‐
efter siges gadenavn og husnum‐
mer, når der anmodes om det.
■ Spansk (Spanien)
Código postal: Denne kommando
fortæller systemet, at brugeren øn‐
sker at angive en destination ved
hjælp af stemmegenkendelse. Når
kommandoen er afgivet, skal det
ønskede postnummer siges. Der‐
efter siges gadenavn og husnum‐
mer, når der anmodes om det.

Stemmemærke-kommandoer

Navnemærker er indspillede sætnin‐
ger, der kan lagres i navigationssy‐
stemet. Disse navnemærker er til‐
knyttet poster i adressebogen, og når
de er lagret, kan de bruges i forbin‐
delse med stemmegenkendelseskommandoer, der angiver posten i
adressebogen som destination. Nær‐
mere oplysninger om lagring af nav‐
nemærker i systemet findes under
"Adressebog" ovenfor i denne hånd‐
bog.
Navigation [go to] <Nametag>
(Navigation [gå til] <Navnemærkat>):
Med denne kommando kan man
vælge en destination lagret under
dette navnemærke. Navnemærket af‐
spilles, og man bliver bedt om be‐
kræfte ved at sige "YES (ja)" eller "NO
(nej)".
Hvis en destination er indstillet til
"hjem", skal man sige "navigation gå
til hjem". Når navnemærket er afspil‐
let og bekræftet, indstilles "hjem" som
destination.

83

Hjælp-kommandoer
■ help (hjælp)
■ radio [help] (radio [hjælp])
■ (CD | C D | DVD | D V D | Disc) help
((cd | c d | dvd | d v d | disk) hjælp)
■ Display [help] (display [hjælp])
■ Navigation [help] (navigation
[hjælp])
Displaykommandoer
■ Display [set | select] day [mode]
(Display [set] | select] day [mode]
(display [indstil | vælg] dag
[modus])
■ Display [set | select] night [mode]
(display [indstil | vælg] nat [modus])
■ Display [set | select] auto [mode]
(display [indstil | vælg] automatisk
[modus])
Radio-kommandoer
■ (Radio | Radio band) A M ((radio |
bølgebånd) A M)
■ (Radio | Radio band) (FM | F M)
((radio | bølgebånd) (FM | F M))
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■ Radio select <frequency> A M
(Radio vælg <frekvens> A M)
■ Radio select <frequency> (FM | F
M) (Radio vælg <frekvens> (FM | F
M))
Cd/dvd/disk-kommandoer
■ Radio (CD | C D | DVD | D V D |
Disc)
■ Radio (CD | C D | DVD | D V D |
Disc) select <y> (Radio (CD | C D |
DVD | D V D | Disc) vælg <y>)
Generelle navigationskommandoer
■ Feedback on (feedback slået til)
■ Feedback off (feedback slået fra)
■ Navigation voice [guidance] on
(navigation stemme[vejvisning]
aktiveret)
■ Navigation voice [guidance] off
(navigation stemme[vejvisning]
deaktiveret)
■ cancel | goodbye | quit (annullér |
farvel | afslut)

Point of Interest (POI) kommandoer
■ Navigation show petrol station[s]
(navigation vis tankstation[er]) /
Navigation hide petrol station[s]
(navigation skjul tankstation[er])
■ Navigation show restaurant[s]
(navigation vis restaurant[er]) /
Navigation hide restaurant[s]
(navigation skjul restaurant[er])
■ Navigation show hotel[s]
(navigation vis hotel[ler]) /
Navigation hide hotel[s] (navigation
skjul hotel[ler])
■ Navigation show airport[s]
(navigation vis lufthavn[e]) /
Navigation hide airport[s]
(navigation skjul lufthavn[e])
■ Navigation show shopping
(navigation vis butikker) /
Navigation hide shopping
(navigation skjul butikker)
Kommandoer vedrørende destination
og vejvisning
■ Navigation (go to preset | preset)
(destination number | destination)
one (navigation (gå til forvalg |

■

■
■
■
■
■
■
■

forvalg) (destination nummer |
destination) et)
Gentag numrene 2-6.
Navigation delete [destination |
route | next waypoint] (navigation
slet [destination | rute | næste
vejpunkt])
Route (rute) (benyttes i forbindelse
med en anden kommando)
Next waypoint (næste vejpunkt)
(benyttes i forbindelse med en an‐
den kommando)
Add to waypoint (tilføj til vejpunkt)
(benyttes i forbindelse med en an‐
den kommando)
Replace destination (udskift
destination) (benyttes i forbindelse
med en anden kommando)
YES (ja) (benyttes i forbindelse
med en anden kommando)
NO (nej) (benyttes i forbindelse
med en anden kommando)
Destination (benyttes til angivelse
af Destination VR, kun tilgængelig
på engelsk)
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Navnemærke-kommandoer
Navigation [go to] <Nametag>
(Navigation [gå til] <Navnemærkat>)
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Bluetooth®
På biler med Bluetooth-teknologi kan
systemet fungere interaktivt sammen
med mange mobiltelefoner. Dette gør
følgende muligt:
■ At foretage og modtage opkald
håndfrit.
■ At dele mobiltelefonens adresse‐
bog/kontaktliste med bilen.
For at førerens opmærksomhed skal
afledes mindst muligt, bør man gøre
følgende, inden man begynder at
køre, og mens bilen er parkeret:
■ Bliv fortrolig med mobiltelefonens
funktioner. Organisér telefonbogen
og kontaktlisterne på hensigts‐
mæssig måde, og slet duplikerede
eller sjældent benyttede oplys‐
ninger. Programmér hurtigopkald
og andre genveje, om muligt.
■ Gennemgå infotainmentsystemets
betjeningsorganer og brugen af
dem.
■ Tilknyt en eller flere mobiltelefoner
til bilen. Systemet fungerer muligvis
ikke sammen med alle mobiltele‐

foner. Nærmere oplysninger findes
under "Tilknytning af en mobiltele‐
fon" i dette afsnit.
■ Hvis mobiltelefonen har stemme‐
opkaldsfunktion, bør man lære at
bruge den til at få adgang til adres‐
sebogen/kontaktlisten. Nærmere
oplysninger findes andetsteds i
dette afsnit.
■ Se "Lagring og sletning af telefon‐
numre" i dette afsnit for flere oplys‐
ninger.

9 Advarsel
Ved brug af en mobiltelefon kan
det være meget distraherende at
se for længe eller for ofte på tele‐
fonens eller infotainmentanlæg‐
gets display. Hvis man fjerner blik‐
ket fra vejen for længe eller for
ofte, risikerer man, at der sker en
ulykke, med dødsfald eller person‐
skader til følge. Koncentrér op‐
mærksomheden om kørslen.
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Generel information

Hvis bilen har et UHP-telefonsystem,
kan man bruge en mobiltelefon med
Bluetooth® teknologi og en håndfri
profil til at foretage og modtage op‐
kald. Systemet betjenes ved brug af
infotainmentsystemet og stemmesty‐
ring. Systemet kan benyttes, mens
tændingen er i position ON/RUN eller
ACC/ACCESSORY.
UHP-systemets rækkevidde kan
være op til 10 meter. Ikke alle telefo‐
ner understøtter alle funktioner, lige‐
som det ikke er alle telefoner, der fun‐
gerer sammen med UHP-systemet.

Andre oplysninger

Ordet, mærket og logoet Bluetooth til‐
hører Bluetooth® SIG, Inc., og al brug
af dem af General Motors Opel fore‐
går under licens. Andre varemærker
og varenavne tilhører deres respek‐
tive ejere.

UHP-systemets
betjeningsorganer

UHP-systemet betjenes med knap‐
perne på infotainmentsystemet og
rattet.
Knapper på rattet
Ratknapperne benyttes til:
■ Besvarelse af indgående opkald.
■ Bekræftelse af systeminformation.
■ Start af stemmegenkendelse.
■ Afslutning af opkald.
■ Afvisning af opkald.
■ Annullering af en handling.
■ Udgående opkald ved hjælp af op‐
kaldslisten.
3 (tryk for at tale): Tryk på denne
knap for at besvare indgående op‐
kald, bekræfte systeminformation og
starte stemmestyring. Hold knappen
inde i 2-3 sekunder for at få adgang til
opkaldslisten.
4 (afslut opkald/afbryd lyden):
Tryk på denne knap for at afslutte et
opkald, afvise et opkald eller for at
annullere en handling.
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Sådan foretages udgående opkald
ved hjælp af opkaldslisten:
1. Tryk på 3-knappen.
2. Fremhæv telefonnummeret ved at
vippe SRC-kontakten op eller
ned.
3. Kald det fremhævede nummer
ved at trykke på 3.
Knapper på infotainmentsystemet
:: Tryk her for at åbne menuen
Telefon.
Stemmestyring
Stemmestyring foregår ved brug af
kommandoer til betjening af systemet
og til at kalde telefonnumre.
Støj: Hvis der er for megen bag‐
grundsstøj, vil systemet muligvis ikke
kunne genkende stemmekommand‐
oer.
Hvornår man skal tale: Der lyder en
tone til angivelse af, at systemet er
klar til en stemmekommando. Vent på
tonen, og begynd derefter at tale.
Hvordan man skal tale: Tal tydeligt
med en rolig og naturlig stemme.
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Lydsystem
Ved brug af UHP-systemet kommer
lyden gennem bilens forreste højtta‐
lere og tilsidesætter lyden fra lydan‐
lægget. Under et opkald ændres lyd‐
styrken med VOL/m knappen. Det ju‐
sterede lydstyrkeniveau huskes til
brug for senere opkald. Systemet op‐
retholder en minimumslydstyrke.
Aktivering og deaktivering af
Bluetooth
1. Tryk på CONFIG-knappen.
2. Tryk på : på en navigations‐
radio.
3. Vælg Bluetooth.
4. Vælg Aktivering.
Ændring af Bluetooth-kode
Standard Bluetooth-koden fungerer
med de fleste mobiltelefoner. I til‐
fælde af vanskelighed med tilknytning
af mobiltelefonen kan koden til enh‐
ver tid ændres.
1. Tryk på CONFIG-knappen.
2. Tryk på : på en navigations‐
radio.

3. Vælg Bluetooth.
4. Vælg Ændr Bluetooth-kode.
5. Indtast en ny 4-cifret kode, og tryk
derefter på Ok.
Ringetone
Der er 3 forskellige ringetoner til rå‐
dighed med UHP-systemet.
Sådan ændres ringetonen:
1. Tryk på CONFIG-knappen.
2. Tryk på : på en navigations‐
radio.
3. Vælg Ringetoner.
4. Vælg Ringetone 1, Ringetone 2
eller Ringetone 3.
Standardindstillinger
Hvis dette punkt vælges, tilbagestilles
ringetonen og Bluetooth-koden.

Tilknytning

En Bluetooth-aktiveret telefon skal
først tilknyttes UHP-systemet og der‐
efter forbindes med bilen, inden den
kan tages i brug. Inden tilknytningen

foretages, bør man slå op i mobiltele‐
fonproducentens brugsanvisning om
Bluetooth-funktioner.
Vedr. tilknytning:
■ Der kan tilknyttes op til 5 mobiltele‐
foner til UHP-systemet.
■ Tilknytningsfunktionen er deaktive‐
ret, når bilen er i bevægelse.
■ UHP-systemet tilsluttes den første
tilgængelige, tilknyttede mobiltele‐
fon, i den rækkefølge tilknytningen
er foretaget.
■ Der kan kun tilsluttes én tilknyttet
mobiltelefon til UHP-systemet ad
gangen.
■ Man skulle kun behøve at foretage
tilknytningen én gang, medmindre
der foretages ændringer af tilknyt‐
ningsformationerne, eller mobilte‐
lefonen slettes.
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SIM adgangsprofil (SAP)
funktionsmåde

Hvis denne facilitet er installeret, har
man adgang til flere funktioner via te‐
lefonportalen, bl.a. i forbindelse med
sikkerhed og sending af meddelelser.
Omfanget af funktioner afhænger af
netoperatøren. I SAP-funktionsmåde
er telefonen i standby, og kun Blue‐
tooth-forbindelsen og SIM-kortet er
aktive. Derved reduceres energifor‐
bruget.
Tilslutning af en telefon via SAP
1. Tænd for infotainmentsystemet.
2. Tryk på CONFIG-knappen.
3. Vælg Tilføj ny SAP-enhed.
Systemet søger efter tilgængelige
enheder og viser en liste over de
enheder, der er fundet.
4. Vælg mobiltelefonen på listen.
Prompten for SAP-koden vises på
infotainment-displayet og indehol‐
der en 16-cifret kode.
5. Indtast den viste SAP-kode på
mobiltelefonen (uden mellem‐
rum).

Mobiltelefonens PIN-kode vises
nu på infotainment-displayet.
Hvis mobiltelefonens PIN-anmod‐
ningsfunktion er aktiv, skal PINkoden for SIM-kortet indtastes.

Brug af UHP med
infotainmentsystemets
betjeningsorganer
Tilknytning af en mobiltelefon
Hvis mobiltelefonen har faciliteter for
enkel tilknytning eller auto discovery,
skal de slås fra, inden mobiltelefonen
kan tilknyttes UHP-systemet. Nær‐
mere oplysninger herom fremgår af
telefonproducentens brugsanvisning.
1. Tryk på CONFIG-knappen.
2. Tryk på : på en navigations‐
radio.
3. Vælg Bluetooth.
4. Vælg Pair (tilknyt) eller Tilføj
enhed (håndfri). Der vises nu et 4cifret tal på displayet, og UHP-sy‐
stemet går over til discovery-funk‐
tionsmåde.
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5. Start tilknytningsprocessen på
den mobiltelefon, der skal tilknyt‐
tes bilen. Nærmere oplysninger
om denne proces fremgår af tele‐
fonproducentens brugsanvisning.
Find enheden med betegnelsen
UHP efterfulgt af et 4-cifret tal på
listen på mobiltelefonen, og følg
anvisningerne på telefonen. Ind‐
tast om nødvendigt den 4-cifrede
kode, der angives af systemet, og
følg derefter anvisningerne på in‐
fortainmentsystemets display.
6. Flere mobiltelefoner tilknyttes ved
at gentage pkt. 1-5.
Visning af alle tilknyttede og
tilsluttede telefoner
Sådan vises alle de tilgængelige mo‐
biltelefoner, der er tilknyttet UHP-sy‐
stemet:
1. Tryk på CONFIG-knappen.
2. Tryk på : på en navigations‐
radio.
3. Vælg Bluetooth.

90

Telefon

4. Vælg Enhedsliste.
5. Flere mobiltelefoner tilknyttes ved
at gentage pkt. 1-4.
Sletning af en tilknyttet telefon
Sådan fjernes en tilknyttet mobiltele‐
fon fra UHP-systemet:
1. Tryk på CONFIG-knappen.
2. Tryk på : på en navigations‐
radio.
3. Vælg Bluetooth.
4. Vælg Enhedsliste.
5. Vælg mobiltelefonen, der skal
slettes, og følg anvisningerne på
displayet.
Tilslutning til en anden telefon
For at kunne foretage tilslutning til en
anden tilknyttet mobiltelefon, skal den
nye telefon, inden processen startes,
befinde sig i bilen og være til rådighed
for tilslutning til UHP-systemet.
Sådan foretages tilslutning til en an‐
den telefon:
1. Tryk på CONFIG-knappen.
2. Tryk på : på en navigations‐
radio.

3. Vælg Bluetooth.
4. Vælg Enhedsliste.
5. Vælg den nye mobiltelefon, der
skal foretages tilslutning til, og
følg anvisningerne på displayet.
Hvis Slet vælges, slettes den marke‐
rede telefon.
Foretagelse af opkald ved hjælp af
telefonbog og opkaldsliste
For mobiltelefoner, der understøtter
telefonbogs- og opkaldslistefunktio‐
nerne, kan UHP-systemet foretage
opkald ved brug af kontakterne og op‐
kaldslisterne i mobiltelefonen.
Telefonproducentens brugervejled‐
ning eller netoperatøren kan oplyse,
om denne funktion understøttes af
mobiltelefonen.
Hvor lang tid der kræves til at overføre
telefonbogen og opkaldslisten fra mo‐
biltelefonen til UHP-systemet, afhæn‐
ger af størrelsen af telefonbogen og
opkaldslisten, der er lagret i mobilte‐
lefonen.

Hvis mobiltelefonen understøtter te‐
lefonbogs- og opkaldslistefunktio‐
nerne, er menuerne Telefonbog og
Opkaldslister automatisk tilgænge‐
lige.
Menuen Telefonbog giver adgang til
telefonbogen, der er lagret i mobilte‐
lefonen, med henblik på at foretage
opkald.
Menuen Opkaldslister giver adgang til
telefonnumrene for indgående
opkald, udgående opkald og ikkebesvarede opkald på mobiltelefonens
menuer med henblik på at foretage
opkald.
Sådan foretages et opkald ved hjælp
af Telefonbog-menuen:
1. Tryk på :.
2. Vælg Telefonbog.
3. Gennemgå listen ved at vælge
begyndelsesbogstavet for tele‐
fonbogsposten. Hele listen gen‐
nemsøges ved at dreje på TUNE/
MENU knappen.
4. Vælg det navn eller nummer, der
skal kaldes.
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Sådan foretages et opkald ved hjælp
af Opkaldslister-menuen:
1. Tryk på :.
2. Vælg Opkaldslister.
3. Vælg listen for indgående opkald,
udgående opkald eller ikkebesvarede opkald.
4. Vælg det navn eller nummer, der
skal kaldes.
Foretag et opkald
Sådan foretages et opkald:
1. Tryk på :.
2. Tryk på tallene på infotainment‐
displayet.
3. Vælg Kald for at kalde nummeret.
Besvarelse eller afvisning af et opkald
Når der kommer et indgående opkald,
afbrydes lyden fra infotainmentsyste‐
met, og der høres i stedet en ringe‐
tone i bilen.
Et indgående opkald besvares ved at
dreje TUNE/MENU knappen til
Besvar og trykke på TUNE/MENU,
henholdsvis ved at trykke på 3 på
rattet.

Et indgående opkald afvises ved at
dreje TUNE/MENU knappen til Afvis
og trykke på TUNE/MENU, henholds‐
vis ved at trykke på 3 på rattet.
Opkald venter
Denne funktion skal understøttes af
mobiltelefonen og være aktiveret af
netoperatøren.
Et indgående opkald besvares ved at
dreje TUNE/MENU knappen til
Besvar og trykke på TUNE/MENU,
henholdsvis ved at trykke på 3 på
rattet.
Et indgående opkald afvises ved at
dreje TUNE/MENU knappen til Afvis
og trykke på TUNE/MENU, henholds‐
vis ved at trykke på 4 på rattet.
Sådan skiftes der mellem opkald ved
hjælp af "opkald venter"-funktionen:
1. Tryk på :.
2. Vælg Skift opkald på menuen.
Telefonmøde
Telefonmøde-funktionen og 3-vejs
opkald skal understøttes af mobiltele‐
fonen og være aktiveret af netopera‐
tøren for at kunne fungere.

91

Sådan startes et telefonmøde under
er opkald:
1. Tryk på TUNE/MENU, og vælg
derefter Indtast nummer.
2. Indtast tegnfølgen, og vælg "Call".
3. Når opkaldet er foretaget, skal der
trykkes på TUNE/MENU og væl‐
ges Flet opkald.
4. Flere deltagere kan sluttes til te‐
lefonmødet ved at gentage pkt.
1-3. Det maksimale antal delta‐
gere, der kan tilføjes, afhænger af
netoperatøren.
Under et telefonmøde kan en delta‐
ger frakobles ved at vælge Opkald
frakoblet på menuen og vælge num‐
meret, der skal frakobles.
Afslut et opkald
Tryk på TUNE/MENU og vælg Afslut
eller tryk på 4 på rattet.
Afbryd lyden for et opkald
Tryk på TUNE/MENU, og vælg der‐
efter Slå lyd fra.

92

Telefon

Annullér lydafbrydelse
Tryk på TUNE/MENU, og vælg der‐
efter Slå lyd fra.
DTMF-toner
UHP-systemet kan sende numre un‐
der et opkald. Dette anvendes, når
man ringer til et menudrevet telefon‐
system.
Sådan får man adgang til dette sy‐
stem:
1. Tryk på TUNE/MENU, og vælg
derefter Indtast nummer.
2. Indtast tegnfølgen.

Brug af UHP-systemets
stemmestyring

UHP-systemets stemmestyring gør
det muligt at betjene flere af mobilte‐
lefonens funktioner ved brug af stem‐
men. UHP-systemet anvender tale‐
kommandoer til betjening af systemet
og til at kalde telefonnumre. Efter at
have indtalt kommandoen, leder info‐
tainmentsystemet en gennem dialo‐
gen med relevante spørgsmål og til‐
bagemelding, så den ønskede hand‐

ling udføres. Kommandoerne og
numrene kan indtales uden pause
mellem de enkelte ord.
Desuden kan man gemme telefon‐
numre under et navnemærke, man
vælger. Telefonforbindelsen kan
etableres ved brug af dette navn.
I tilfælde af forkert betjening eller for‐
kerte koder giver systemet stemme‐
feedback og anmoder om gentagelse
af den ønskede kommando. Dertil
kommer, at systemet kvitterer for vig‐
tige kommandoer og stiller spørgs‐
mål, om nødvendigt.
For at forhindre at opkald foretaget
inde i bilen ikke fører til utilsigtet akti‐
vering af mobiltelefonen, skal stem‐
mestyring aktiveres, før den kan be‐
gynde.
Aktivering af stemmestyring
Stemmestyring af UHP-systemet ak‐
tiveres ved at trykke på 3 på rattet.
Systemet reagerer med en tone. Efter
tonen skal man sige "Dial (Indtast
nummer)".

Under dialogen er eventuelle aktive
lydkilder afbrudt, ligesom eventuel
indtoning af trafiknyheder er annulle‐
ret.
Justering af lydstyrken for voice
output
Drej på lydstyrkeknappen på infotain‐
mentsystemet eller tryk på + / - knap‐
perne på rattet.
Annullering af dialog
Der er forskellige metoder til at deak‐
tivere stemmestyring og annullere
dialogen:
■ Tryk på knappen 4 på rattet.
■ Giv kommandoen "Cancel
(Annullér)".
■ Undlad at afgive nogen kommando
i et stykke tid.
■ Efter tre forsøg genkendes kom‐
mandoen ikke.
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Vigtigste menukommandoer
UHP-systemet har et sæt menukom‐
mandoer, der er til rådighed, så snart
stemmestyring startes. Når stemme‐
styring aktiveres, angiver en kort
tone, at systemet venter på en kom‐
mando.
Kommandoer til rådighed:
■ "Dial (Indtast nummer)"
■ "Call (Kald)"
■ "Redialing (Genkalder)"
■ "Save (Gem)"
■ "Delete (Slet)"
■ "Directory (Telefonbog)"
■ "Pair (tilknyt)"
■ "Select device (Vælg enhed)"
■ "Voice feedback (Stemmefeed‐
back)"
■ "Help (Hjælp)"
■ "Cancel (Annullér)"

Hyppigt benyttede kommandoer
Disse er hyppigt benyttede komman‐
doer:
■ "Help (Hjælp)": Dialogen afsluttes,
og alle kommandoer der er til rå‐
dighed i den aktuelle sammen‐
hæng, vises.
■ "Cancel (Annullér): Stemmestyring
annulleres.
■ "Yes (Ja)": en passende handling
sættes i gang afhængig af sam‐
menhængen.
■ "No (Nej)": en passende handling
sættes i gang afhængig af sam‐
menhængen.
Voice feedback (Stemmefeedback)
Hvert voice input besvares eller kom‐
menteres af infotainment-systemet
ved hjælp af en voice output, som er
tilpasset situationen.
Voice output slås til/fra ved at
sige "Voice feedback (Stemmefeed‐
back)" eller trykke på 3.
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Tilknytning, lagring eller sletning af en
telefon på listen over enheder
Med kommandoen "Pair (tilknyt)" kan
en mobiltelefon lagres eller slettes på
UHP-systemets liste over enheder.
UHP-systemet tildeler mobiltelefonen
et enhedsnummer, når den tilknyttes.
Kommandoer til rådighed:
■ "Add (Tilføj)"
■ "Delete (Slet)"
■ "Help (Hjælp)"
■ "Cancel (Annullér)"
Eksempel på en dialog
Bruger: "Pair (tilknyt)."
Voice output: "Do you want to add or
delete a device? (Vil du tilføje eller
slette en enhed?)"
Bruger: "Add (Tilføj)."
Voice output: "Using the pair function
in the external device, enter <1234>
to pair. (Prøv at tilknytte med <1234>
i den eksterne enhed)" (Start nu til‐
knytningsprocessen på den mobilte‐
lefon, der skal tilknyttes bilen. Nær‐
mere oplysninger om denne proces
fremgår af telefonproducentens
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brugsanvisning. Find enheden med
betegnelsen UHP efterfulgt af et 4cifret tal på listen på mobiltelefonen.
Følg anvisningerne på telefonen og
indtast den 4-cifrede kode, der angi‐
ves af systemet).
Voice output: "Do you want to pair the
device? (Ønsker du at tilknytte
enheden?)"
Bruger: "Yes (Ja)."
Voice output: "Paired (tilknyttet),
afslutter sessionen".
Valg af en telefon på listen over
enheder
Kommandoen "Select device (Vælg
enhed)" kan bruges til at vælge en
anden tilknyttet mobiltelefon. UHPsystemet beder om det enhedsnum‐
mer, der er tildelt mobiltelefonen ved
tilknytningen.
Eksempel på en dialog
Bruger: "Select device (Vælg
enhed)."
Voice output: "Please, say a device
number to select (Sig venligst et
enhedsnummer, der skal vælges)."
Bruger: <device_number>.

Voice output: "Do you want to select
the device number
<device_number>? (Vil du vælge
enhedsnummeret <enhedsnum‐
mer>?)."
(Enhedsnummeret vises på infotain‐
mentdisplayet).
Bruger: "Yes (Ja)."
Voice output: "One moment. The
system searches for the selected
device (Et øjeblik. Systemsøgning
efter den valgte enhed)."
Voice output: "Device number
<dev_num> is selected
(Enhedsnummer <enhedsnummer>
er valgt), afslutter sessionen".
Opkald til et telefonnummer
Efter kommandoen "Dial (Indtast
nummer)" beder systemet om et num‐
mer.
Telefonnummeret skal indtales med
normal stemmeføring uden kunstige
ophold mellem cifrene.

Genkendelsessystemet virker bedst,
hvis der holdes pause i mindst et halvt
sekund efter hvert 3.-5. ciffer. Info‐
tainment-systemet gentager så de
genkendte tal.
Kommandoer til rådighed:
■ "Dial (Indtast nummer)": input er ac‐
cepteret.
■ "Digits (Cifre)": En numerisk værdi
fra 0-9 angives.
■ "Delete (Slet)": det nummer som
blev angivet sidst eller den blok af
numre, som blev sidst angivet, slet‐
tes.
■ "Plus": der indtastes "+" foran et op‐
kald til udlandet.
■ "Verify (Kontrollér)": input gentages
af voice output.
■ "Asterisk (Stjerne)": En stjerne "*"
angives.
■ "Hash (Pund)": Et nummertegn (#)
angives.
■ "Pause": En pause i tegnsekven‐
sen angives.
■ "Help (Hjælp)"
■ "Cancel (Annullér)"
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Det indtalte telefonnummer kan inde‐
holde op til 25 cifre.
For at kunne foretage et opkald til ud‐
landet skal ordet "Plus" (+) siges i
starten af nummeret. Plus gør det mu‐
ligt at ringe fra et hvilket som helst
land uden at kende det stedlige ud‐
landsforvalg. Sig så den krævede lan‐
dekode.
Eksempel på en dialog
Bruger: "Dial (Indtast nummer)."
Voice output: "Please, say the
number to dial (Sig venligst det
nummer, der skal indtastes)."
Bruger: "Plus Four (Fire) Nine (Ni)."
Bruger: "Seven (Syv) Three (Tre)
One (En)."
Voice output: "Seven (Syv) Three
(Tre) One (En)."
Bruger: "One (En) One (En) Nine
(Ni) Nine (Ni)."
Voice output: "One (En) One (En)
Nine (Ni) Nine (Ni)."
Bruger: "Dial (Indtast nummer)."
Voice output: "The number is being
dialled (Nummeret bliver kaldt)."

Foretagelse af opkald ved brug af
navnemærke
Når kommandoen "Call (Kald)" bru‐
ges, angives et telefonnummer, der
er gemt i telefonbogen som et navne‐
mærke.
Kommandoer til rådighed:
■ "Yes (Ja)"
■ "No (Nej)"
■ "Help (Hjælp)"
■ "Cancel (Annullér)"
Eksempel på en dialog
Bruger: "Call (Kald)."
Voice output: "Please, say the
nametag to call (Sig venligst navnet
på den person, der skal kaldes)."
(Oplysninger om navnemærker frem‐
går under "Lagring af et navne‐
mærke" nedenfor).
Bruger: <Name>.
Voice output: <Navn>.
Bruger: "Yes (Ja)."
Voice output: "Calling (kalder)."
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Start andet opkald
Et andet opkald under et igangvæ‐
rende opkald startes ved at trykke på
3.
Kommandoer til rådighed:
■ "Send": aktiver manuel DTMF (to‐
nesignalering), f. eks. til voice mail
eller telefon-banking.
■ "Send nametag (Send navnetag)":
aktivér DTMF (tonesignalering) ved
at angive et navnemærke.
■ "Dial (Indtast nummer)"
■ "Call (Kald)"
■ "Redialing (Genkalder)"
■ "Help (Hjælp)"
■ "Cancel (Annullér)"
Eksempel på en dialog
Bruger: Tryk på 3 under et aktivt
telefonopkald.
Bruger: "Send."
Voice output: "Please, say the
number to send. (Sig venligst det
nummer, der skal sendes)"
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(Nærmere enkeltheder om angivelse
af nummer fremgår af dialogeksemp‐
let under "Opkald til et telefonnum‐
mer" tidligere i dette afsnit).
Bruger: "Send."
Redialing (Genkalder)
Med kommandoen "Redialing
(Genkalder)" kaldes det sidst kaldte
nummer igen.
Lagring af et navnemærke
Kommandoen "Save (Gem)" benyt‐
tes til at gemme et telefonnummer i
telefonbogen som et navnemærke.
Det angivne navn skal gentages én
gang. Tonehøjde og udtale skal være
så identiske som muligt for begge
navneangivelser, ellers afviser syste‐
met det indtalte.
Der kan lagres maksimalt 50 navne‐
mærker i telefonbogen.
Navnemærker er taler-afhængige,
dvs. kun den person der har indtalt
navnemærket, kan åbne det. For at
undgå at starten af en optagelse af et

gemt navn skal blive skåret væk, hol‐
des der en kort pause efter input-or‐
dre.
For at kunne bruge et navnemærke
uafhængigt af stedet, bl.a. i andre
lande, bør alle telefonnumre angives
med et "plus" og landekoden.
Kommandoer til rådighed:
■ "Save (Gem)": Input er accepteret
■ "Redialing (Genkalder)": Sidste in‐
put gentages
■ "Help (Hjælp)"
■ "Cancel (Annullér)"
Eksempel på en dialog
Bruger: "Save (Gem)."
Voice output: "Please, say the
number to save (Sig venligst det
nummer, der skal gemmes)."
(Nærmere enkeltheder om angivelse
af nummer fremgår af dialogeksemp‐
let under "Opkald til et telefonnum‐
mer" tidligere i dette afsnit).
Bruger: "Save (Gem)."
Bruger: "Nametag" (navnemærke)
(angiv navnemærke).

Voice output: "Please, repeat the
nametag to confirm (Gentag venligst
navnetag for at bekræfte)."
Bruger: "Navnemærke".
Voice output: "Saving the nametag
(Gemmer navnet på personen)."
Sletning af et navnemærke
Kommandoen "Delete (Slet)" benyt‐
tes til at slette et tidligere gemt nav‐
nemærke.
Kommandoer til rådighed:
■ "Yes (Ja)"
■ "No (Nej)"
■ "Help (Hjælp)"
■ "Cancel (Annullér)"
Lyt til gemte navnemærker
Kommandoen "Directory
(Telefonbog)" benyttes for at lytte til
alle gemte navnemærker.

Telefon
Kommandoer til rådighed:
■ "Call (Kald)": Telefonnummeret på
den voice tag, som blev læst højt
sidst, vælges.
■ "Delete (Slet)": Voice tag-angivel‐
sen, som blev læst højt sidst, slet‐
tes.
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