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Indledning
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betjeningsorganer .......................... 6
Brug ............................................. 10

Generelt
Infotainment systemet byder på avan‐
ceret infotainment i bilen.
Ved hjælp af FM-, AM- eller DAB-
radiofunktioner kan du registrere et
stort antal stationer på forskellige
favoritsider.
Du kan også registrere musikspor,
telefonnumre, destinationsadresser
eller toneindstillinger på favoritsi‐
derne.
CD-afspilleren underholder dig med
lyd-CD'er og MP3/WMA-CD'er.
Du kan tilslutte eksterne datalagrings‐
enheder til Infotainment-systemet
som yderligere lydkilder; enten via et
kabel eller via Bluetooth®.
Navigationssystemet med dynamisk
ruteplanlægning leder dig sikkert frem
til bestemmelsesstedet så du, hvis
det ønskes, automatisk undgår trafik‐
køer og andre trafikhindringer.
Derudover er Infotainment-systemet
udstyret med en telefonportal, der
tillader bekvem og sikker brug af din
mobiltelefon i bilen.

Ved hjælp af telefonprojektionsfunkti‐
onen kan du betjene specifikke appli‐
kationer på din smartphone via Info‐
tainment-systemet.
Via shop-applikationen kan du down‐
loade flere apps til Infotainment-
systemet.
Man har også mulighed for at bruge
Infotainment-systemet ved hjælp af
knapperne på rattet eller talegenken‐
delsessystemet.
Betjeningselementernes velgennem‐
tænkte design, berøringsskærmen og
de tydelige display giver en nem og
intuitiv betjening af systemet.
Bemærkninger
Denne instruktionsbog beskriver alle
tilgængelige indstillinger og funktio‐
ner for de forskellige Infotainment-
systemer. Visse beskrivelser, inklu‐
sive dem for display- og menufunk‐
tioner, gælder muligvis ikke for
denne bil pga. modelvariant, lande‐
specifikationer, specialudstyr eller
tilbehør.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=3ca5f5fee40f07dfc0a801476f1616e6&version=2&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=afae91e8773c92e8c0a801ea013e8ea8&version=1&language=da&variant=DK
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Vigtige oplysninger om betjening
og færdselssikkerhed

9 Advarsel

Kør altid forsigtigt ved betjening af
Infotainment-systemet.
Hvis du er i tvivl, så stands bilen
inden betjening af Infotainment-
systemet.

9 Advarsel

Anvendelse af navigationssyste‐
met fritager ikke føreren for ansva‐
ret for korrekt, opmærksom færd‐
sel i trafikken. De relevante færd‐
selsregler skal altid følges.
Indtast kun oplysninger (f.eks.
adresser), mens bilen holder stille.
Hvis navigationssystemets anvis‐
ninger er i modstrid med færdsels‐
reglerne, skal færdselsreglerne
altid følges.

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 muligvis en advarsel, som
skal efterkommes. Hér skal man
være særligt opmærksom på
ensrettede veje, gader og indkørs‐
ler, hvor det ikke er tilladt at køre
ind.

Radiomodtagelse
Ved radiomodtagelse kan der opstå
støj, forvrængninger eller afbrydelse
af modtagelsen som følge af:
● varierende afstand til senderen
● modtagelse af flere signaler på

grund af refleksion
● slagskygge

Tyverisikring
Infotainment-systemet er udstyret
med et elektronisk sikkerhedssystem
som tyverisikring.
Infotainment-systemet fungerer
derfor kun i Deres køretøj og er værdi‐
løst for en tyv.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=b26add51109771b1c0a801ea004af787&version=1&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=9d5649de51e76a33c0a801ea00213796&version=3&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=747ae06ec46292e5c0a801ea0075de9b&version=3&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=2fa9924de40f455cc0a8014752fc731a&version=1&language=da&variant=DK
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Oversigt over betjeningsorganer
Midterdisplay med betjening

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=9e8eea67e40f7986c0a8014736d501d3&version=3&language=da&variant=DK
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1 X ........................................... 10

Hvis slukket: kort tryk:
tænd apparatet

Hvis tændt: kort tryk:
system på mute: langt tryk:
sluk for apparat

Drej: juster lydstyrke
2 Display/berøringsskærm
3 Information om OnStar-

modulet med Wi-fi-
forbindelse og om hotspot-
forbindelsen til en anden enhed

4 MEDIA ................................... 10

Tryk: aktiver CD-afspiller
eller ekstern enhed

5 Z

Radio: kort tryk: spring til
næste station; langt tryk:
søg op ................................... 30

CD-afspiller / Eksterne
enheder: kort tryk: spring
til næste spor; langt tryk:
hurtigt fremad ........................ 36

6 HOME

Tryk: vis Hjem-skærm
7 MENU

Drej: markér
skærmknapper eller
menuposter; rul gennem
en liste med menuposter;
ændr en indstillingsværdi

Tryk: vælg/aktivér en
markeret skærmknap eller
menupost; bekræft
indstillet værdi; skift til et
andet indstillingsvalg; åbn
applikationsspecifik
undermenu (hvis tilgængelig)

8 BACK

Tryk: retur til foregående
skærm/menu

9 Y

Radio: kort tryk: spring til
foregående station; langt
tryk: søg ned ......................... 30

CD-afspiller / Eksterne
enheder: kort tryk: spring
til foregående spor; langt
tryk: hurtigt tilbage ................. 36

10 RADIO ................................... 30

Tryk: aktiver radio, eller
skift bølgeområde
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Knapper på rattet (type 1)

1 qw

Kort tryk: åbn OnStar-
menu, hvis der ikke er
tilsluttet nogen telefon ........... 10

eller besvar telefonopkald ..... 68

eller kald det sidste
nummer i opkaldslisten,
når telefonmenu vises ........... 71

eller skift mellem opkald,
når opkald venter .................. 71

Langt tryk: aktivér
talegenkendelse .................... 63

2 SRC (Kilde) ........................... 10

Tryk: vælg lydkilde ................ 10

Drej opad/nedad: vælg
næste/foregående
forvalgte radiostation, når
radio er aktiv ......................... 30

eller vælg næste/forrige
nummer/kapitel/billede,
hvis eksterne enheder er
aktive ..................................... 39

eller vælg næste/forrige
indtastning på
opkaldslisten, hvis
telefonportalen er aktiv og
opkaldslisten er åben ............ 71

Drej opad/nedad og hold:
bladr hurtigt igennem
posterne på opkaldslisten ..... 71

3 +

Tryk: lydstyrke op
4 –

Tryk på: formindsk lydstyrke
5 xn

Tryk: Afslut/afvis opkald ........ 71

eller deaktivere
talegenkendelse .................... 63

eller aktivér/deaktivér
lydfrakoblingfunktion ............. 10
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Knapper på rattet (type 2)

I Førerinformationscenteret vises
Infotainment-relaterede informa‐
tioner og menuer.
Menuerne på førerinformationscente‐
ret betjenes med knapperne i højre
side af rattet (se herunder).

1 N

Tryk: vis menu for
applikationsvalg; gå
tilbage til næste højere
menuniveau på førerinfor‐
mationscenteret

2 P / Q

Kort tryk: vælg menupost i
førerinformationscenteret

Langt tryk: rul hurtigt
gennem en lang
kontaktliste i førerinforma‐
tionscenteret

3 9

Tryk: bekræft valg i fører‐
informationscenteret

4 j

Tryk: vis applikations‐
specifik hovedmenu i
førerinformationscenteret

5 ! / # ..................................... 10

Tryk opad: øg lydstyrke

Tryk nedad: sænk lydstyrke
6 k / l

Radio: tryk for at vælge
næste/forrige favorit i
førerinformationscenteret ...... 17

Media: tryk for at vælge
næste/forrige spor i fører‐
informationscenteret ............. 39
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1 s

Kort tryk: besvar
telefonopkald ........................ 71

eller aktivere
talegenkendelse .................... 63

eller afbryd en prompt og
tal direkte .............................. 63

eller åbn OnStar-menu,
hvis der ikke er tilsluttet
nogen telefon ........................ 10

Langt tryk: aktivér stem‐
megennemføring (hvis det
understøttes af telefonen) ..... 63

2 n

Tryk: Afslut/afvis opkald ........ 71

eller deaktivere
talegenkendelse .................... 63

eller aktivér/deaktivér
lydfrakoblingfunktion ............. 10

En beskrivelse af alle andre betjenin‐
ger findes i instruktionsbogen.

Brug
Tænde og slukke for
Infotainment-systemet
Tryk kort på X. Når der tændes for
systemet, bliver den sidst valgte Info‐
tainment-kilde aktiv.

Slukkeautomatik
Hvis Infotainment-systemet er blevet
tændt ved at trykke på X, mens
tændingen er slået fra, slukkes det
automatisk igen efter 10 minutter.

Indstil lydstyrke
Drej X.
Den aktuelle indstilling vises på skær‐
men.
Når Infotainment-systemet tændes,
indstilles den sidst valgte lydstyrke,
hvis den er lavere end den maksimale
startlydstyrke 3 25.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=537a115ce40fb609c0a801477a4bb822&version=3&language=da&variant=DK


Indledning 11

Automatisk lydstyrke
Når automatisk lydstyrke er aktiveret
3 25, tilpasses lydstyrken automa‐
tisk for at kompensere for vej- og vind‐
støj under kørslen.

Mute
Tryk kortvarigt på X for at slå lydkil‐
dernes lyd fra.
Lyden slås til igen ved at dreje på X
eller trykke kort på den.

Funktionsmåder

Radio
Tryk gentagne gange på RADIO for at
aktivere radiofunktionen eller skifte
mellem de forskellige bølgebånd.
For en detaljeret beskrivelse af radio‐
funktionerne 3 30.

Cd-afspiller
Tryk gentagne gange på MEDIA for at
aktivere CD-afspilleren.
Se en detaljeret beskrivelse af CD-
afspillerens funktioner 3 35.

Eksterne enheder
Tryk på MEDIA gentagne gange for at
aktivere afspilningsfunktion for en
tilsluttet ekstern enhed.
Se en detaljeret beskrivelse af tilslut‐
ning og betjening af eksterne enheder
3 38.

Navigation
Tryk på HOME for vise Hjem-skær‐
men.
Vælg NAV for at vise navigationskor‐
tet, der viser området omkring den
aktuelle position.
Find en detaljeret beskrivelse af navi‐
gationsfunktionerne 3 44.

Telefon
Før telefonportalen kan bruges, skal
der etableres en forbindelse mellem
Infotainment-systemet og mobiltele‐
fonen.
For en detaljeret beskrivelse af forbe‐
redelse og etablering af en Bluetooth-
forbindelse mellem Infotainment-
systemet og en mobiltelefon 3 68.

Hvis mobiltelefonen er tilsluttet, tryk‐
kes der på HOME og dernæst vælges
TELEFON for at vise telefonportalens
hovedmenu.
For en detaljeret beskrivelse af mobil‐
telefonbetjening via infotainment-
systemet 3 71.

Telefonprojektion
Tilslut din smartphone for at vise
specifikke apps fra dit smartphone-
display på Infotainment-systemet.
Tryk på HOME og vælg derpå
PROJEKTION for at starte projekti‐
onsfunktionen.
Afhængigt af den tilsluttede smart‐
phone vises en hovedmenu med
forskellige apps, der kan vælges.
For en detaljeret beskrivelse 3 41.

App-shop
Download flere apps til Infotainment-
systemet ved at vælge SHOP.
For en detaljeret beskrivelse 3 41.

OnStar
Vælg OnStar for at vise en menu med
OnStar Wi-Fi-indstillingerne.
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En detaljeret beskrivelse findes i
instruktionsbogen.
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Grundlæggende
betjening

Grundlæggende betjening ........... 13
Menubetjening ............................. 15
Tastaturer .................................... 16
Favoritter ...................................... 17
Kontakter ..................................... 21
Toneindstillinger ........................... 24
Lydstyrkeindstillinger ................... 25
Systemindstillinger ....................... 26

Grundlæggende
betjening
Midterdisplayet har en berøringsføl‐
som overflade, som tillader direkte
interaktion med skærmen.

Skærmknappen m
For at vende tilbage til næste højere
menuvalg vælges m.

Forlad-skærmknap
Den menu, der er aktiv for øjeblikket,
afsluttes ved at vælge Exit.

Valg eller aktivering af en
skærmknap eller menupost

Berør en skærmknap eller menupost.
Den pågældende systemfunktion
aktiveres, der vises en meddelelse
eller en undermenu med yderligere
alternativer.
Bemærkninger
I efterfølgende kapitler beskrives
proceduren for valg og aktivering af
en skærmknap eller menupost via
berøringsskærmen som "...vælg
<knapnavn>/<menupost>".

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=85d1186d05311c63c0a80147362a4447&version=2&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=85d1186d05311c63c0a80147362a4447&version=2&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=e011df82098013e5c0a801ea01d7a5df&version=5&language=da&variant=DK
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Flytning af poster

Berør og hold det element, du ønsker
at flytte, indtil rammemærker frem‐
kommer omkring ikonerne. Flyt finge‐
ren til det ønskede sted og slip
elementet.
Bemærkninger
Der skal anvendes konstant tryk, og
fingeren skal flyttes med en konstant
hastighed.

Der flyttes om på alle andre poster.
Tryk på HOME på kontrolpanelet for
at afslutte redigering.

Bemærkninger
I efterfølgende kapitler vil betje‐
ningstrinnene for flytning af et
skærmelement via berøringsskær‐
men blive beskrevet som
"træk...ikonen til..." eller
"...træk...menupunktet til...".

Rulning i lister

Hvis der er flere tilgængelige poster,
end der kan vises på skærmen, skal
der rulles i listen.
For at bladre igennem en liste med
menuposter, kan du:
● Anbringe din finger overalt på

skærmen og flytte den opad eller
nedad.

Bemærkninger
Der skal anvendes konstant tryk, og
fingeren skal flyttes med en konstant
hastighed.
● Berør o eller n i toppen og

bunden af rullepanelet.
● Bevæg rullepanelets skyder op

og ned med fingeren.
● Ved lister i alfabetisk orden berø‐

res det pågældende bogstav på
det lodrette tastatur. Listen sprin‐
ger til den tilhørende position på
listen.

Vend tilbage til toppen af listen ved at
berøre listetitlen.
Bemærkninger
I efterfølgende kapitler vil betje‐
ningstrinnene for at bladre til et
punkt på en liste via berøringsskær‐
men blive beskrevet som "...rul til
<punktnavn>".

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=8abc3e3a83e6a767c0a801ea51afbb86&version=1&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=8224cfb85d2169a7c0a801ea009591da&version=3&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=8abc3e3a83e6a767c0a801ea51afbb86&version=1&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=e8a3f52266570b05c0a801ea0073949c&version=3&language=da&variant=DK
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Menubetjening
Hjem-skærm

Hjem-skærmen vises på midterdis‐
playet.
Alle installerede applikationer kan
tilgås fra Hjem-skærmen.
Individuel indstilling af Hjem-skær‐
men foretages ved at trække det ikon,
du vil flytte, til den nye position. Slip
ikonen, så den lander det rette sted.
Tryk på HOME på kontrolpanelet for
at afslutte redigering.

Bemærkninger
Hvis der findes endnu en hjemside,
kan ikonerne placeres på begge
sider. Træk ikonet til displayets højre
kant for at rulle til næste side.

Applikationsbakke

Applikationsbakken er anbragt øverst
i midten af skærmen og er tilgængelig
fra alle hovedmenuer.
Tre til fem applikationsikoner kan
lagres i applikationsbakken.
Visse applikationsikoner tilpasses
dynamisk til den aktuelle situation, fx
viser, at du har mistet et telefonop‐
kald.

Applikationsbakken kan indstilles
individuelt ved at flytte elementer ind
i og ud af applikationsbakkens
område.

Interaktionsvælgerbjælke
Interaktionsvælgerbjælken er place‐
ret i bunden af skærmen og kan tilgås
fra alle hovedmenuer.

Ved brug af interaktionsvælgerbjæl‐
ken kan du ændre de forskellige
visninger i en applikation eller udføre
applikationsspecifikke handlinger,
f.eks. starte en talegenkendelsesses‐
sion.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=f445a4d0e4106e20c0a80147288f40d5&version=2&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=465e2b559574e03ac0a80147609dace8&version=1&language=da&variant=DK
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Hvis interaktionsvælgerbjælken ikke
vises på displayet, kan den vises ved
at vælge n i bunden af skærmen.

Meddelelser
I tilfælde af en systembegivenhed, før
udførelse af en systemfunktion eller
som følge af en udefra kommende
udløser, fx et indkommende telefon‐
opkald, kan du blive promptet med en
meddelelse.
Vælg en af de tilgængelige valgmu‐
ligheder.
De fleste meddelelser forsvinder
automatisk efter et stykke tid, hvis de
ignoreres. Alarmer, som ikke afvises
automatisk, forbliver på skærmen,
indtil de accepteres eller udløseren
bliver ugyldig.

Tastaturer
Tastatur
Bogstavtastatur:

Symboltastatur:

Tastaturmenuen vises forskelligt, alt
efter den aktuelt aktive applikation
eller funktion.

Vælg Sym for at skifte til symbolta‐
staturet.
Vælg ABC for at skifte til bogstavta‐
staturet.

Indtastning af tegn
Indtast et tegn ved at berøre den
pågældende skærmknap. Tegnet
indtastes, når knappen slippes.
Berør og hold en bogstavskærmknap
for at vise tilknyttede bogstaver i en
bogstav pop-op-menu. Slip og vælg
så det ønskede bogstav.

Bekræft din indtastning ved at vælge
den pågældende bekræftelses‐
skærmknap.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=1506c0f8e410af64c0a80147461a8a4f&version=2&language=da&variant=DK
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Autofuldførelsesfunktion
Hvis en tegnsekvens er indtastet en
gang, lagres den i systemet og kan
genkaldes ved hjælp af autofuldførel‐
sesfunktionen.
Så snart et tegn (bogstav eller tal) er
indtastet, aktiveres autofuldførelses‐
funktionen. Hvert ekstra indtastet
tegn vurderes i matchningsproces‐
sen, hvilket minimerer listen over
autofuldførelsesmatch.
Vælg o ved siden af de indtastede
tegn for at vise en liste over alle auto‐
fuldførelsesmatcher.
Bemærkninger
Over o skærmknappen vises
antallet af tilgængelige valg. Det
ændres efter antallet af fundne
match.

Vælg det pågældende punkt på
listen. Tastaturet fremkommer igen
med det pågældende listepunkt vist i
indtastningsfeltet.

Redigering af tekst
Markøren placeres ved at berøre det
relevante sted i teksten. Indtast dine
ændringer.

Alt efter applikationen vælges ╳ for at
slette ét indtastet tegn. Berør og hold
╳ for at slette alle tegn.
Vælg den pågældende bekræftelses‐
skærmknap for at bekræfte indtast‐
ningen.

Blandede store og små tegn
I de fleste tilfælde kan kun indtastes
store bogstaver.
Hvis genkendelse af både store og
små tegn er tilgængelig, vises
desuden en Shift-skærmknap.
For at aktivere skiftefunktionen og
skrive ét bogstav med stort vælges
Shift.
Funktionen deaktiveres automatisk
efter at et bogstav er indtastet.

Taltastatur
Hvis kun et nummer eller PIN-kode
skal indtastes, vises et taltastatur.
Tastastaturmenuen vises forskelligt,
alt efter den aktuelt aktive applikation
eller funktion.

For en detaljeret beskrivelse af, hvor‐
dan man indtaster tegn og ændrer
den indtastede tekst, se herover.

Favoritter
En række forskellige informationer
kan lagres som favoritter, fx:
● radiostationer
● musikspor
● albummer eller kunstnere
● telefonnumre
● destinationer og ruter
● interessepunkter
● kontaktindtastninger

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=00d1c5d5855f6c87c0a801ea00e09e5a&version=1&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=8a989044e410e7d2c0a801472e99def3&version=1&language=da&variant=DK
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● toneindstillinger
● Hjemskærms-applikationer

60 individuelle favoritstationer er
tilgængelige, de vises som fem favo‐
ritter pr. række.
De kan vises som enkeltrækkevisning
eller trerækkevisning.
Hvis et favoritsted er optaget, viser
favoritskærmknappen mærkattek‐
sten for den pågældende favorit. Hvis
en favoritposition er tom, vises favo‐
ritpositionsnummeret for favoritstedet
(1 til 60).

Visning af favoritter
Favoritlisten er tilgængelig fra alle
menuer.
Gør følgende for at vise en række
favoritter, når der ikke vises nogen
interaktionsvælgerbjælke i bunden af
skærmen:
Vælg n.

For at vise en række favoritter, når en
interaktionsvælgerbjælke vises på
skærmen:
Anbring fingeren på interaktionsvæl‐
gerbjælken og før den opad, indtil én
række med favoritter bliver synlig.

Bemærkninger
Der skal anvendes konstant tryk, og
fingeren skal flyttes med en konstant
hastighed.

Tre rækker favoritter vises ved at
trække favoritlisten højere op.

Rulning igennem favoritsider
Favoritsiden er synlig i enkelt- eller
trerækkes visning. Du kan bladre
gennem favoritsider ved at anbringe
fingeren et vilkårligt sted på favoritsi‐
den og bevæge den til venstre eller
højre.
Den næste eller foregående side
favoritter vises.
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Bemærkninger
Der skal anvendes konstant tryk, og
fingeren skal flyttes med en konstant
hastighed.

Når du når begyndelsen eller slutnin‐
gen af favoritsider, foldes hele listen
ind.
Bemærkninger
Nederst på skærmen anviser indika‐
tionsmærker hvor mange Favoritsi‐
der, der kan tilgås, og hvilken side,
der aktuelt vises. Antallet af indikati‐
onsmærker tilpasses til den valgte
visning (flere sider på en række,
færre sider i trerækkes visning).

Lagring af favoritter
Favoritter kan lagres fra Hjemskær‐
men, audio-applikationen, navigati‐
onsapplikationer eller telefonapplika‐
tionen.
Vis favoritlisten og bladr til den
respektive favoritside.
Berør og hold den pågældende favo‐
ritskærmknap.

Hvis der kun er ét lagringsbart
element på skærmen, afgives en
biplyd, og elementet lagres på den
pågældende skærmknap.
Hvis der er mere end ét lagringsbart
emne på skærmen, minimeres favo‐
ritsiden, og den tidligere viste menu
vises igen. Vælg det emne, du ønsker
at lagre som en favorit. Der afgives en
biplyd, og elementet lagres under den
pågældende skærmknap.
Herunder er givet et par eksempler på
lagring af favoritter.

Eksempel: Radiostation
Tryk gentagne gange på RADIO for at
aktivere radiofunktionen og det
ønskede bølgeområde.
Søg efter den station, du ønsker at
lagre som en favorit 3 30.
For at lagre denne station som favorit,
vis favoritlisten og bladr til den
respektive favoritside.
Berør og hold den pågældende favo‐
ritskærmknap, indtil der lyder et bip.
Stationen gemmes nu som en favorit.

Eksempel: Album
Tryk gentagne gange på MEDIA og
vælg den ønskede lydkilde.
Vælg BROWSE for at aktivere
menuen gennemse og vælg derpå
ALBUMMER 3 39.
For at lagre et af albummerne som
favorit, vis favoritlisten og bladr til den
respektive favoritside.
Berør og hold den pågældende favo‐
ritskærmknap. Favoritsiden minime‐
res og albumlisten vises igen.
Vælg det album, du ønsker at lagre
som en favorit. Det valgte album
gemmes nu som en favorit.

Eksempel: Destination
Tryk på HOME for at vise Hjem-skær‐
men og vælg så NAV.
Vælg DESTINATION, vælg
SENESTE i interaktionsvælgerbjæl‐
ken og berør derpå ønsket destina‐
tion i listen 3 51.
Adressen lagres som favorit ved at
vise favoritlisten og bladre til den
pågældende favoritside.
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Berør og hold den pågældende favo‐
ritskærmknap. Den valgte adresse
gemmes nu som en favorit.

Eksempel: Telefonnummer
Tryk på HOME for at vise Hjem-skær‐
men og vælg så TELEFON.
Vælg TASTER og indtast det
nummer, du ønsker at kalde 3 71.
For at lagre dette nummer som favo‐
rit, vis favoritlisten og bladr til den
respektive favoritside.
Berør og hold den pågældende favo‐
ritskærmknap. Nummeret gemmes
nu som en favorit.

Hentning af favoritter
Vis en favoritside (se herover) og
bladr til ønsket favoritside (hvis
nødvendigt).
Bemærkninger
Utilgængelige favoritter er streget
ud.

Vælg den pågældende favoritskærm‐
knap. Alt efter typen af valgt favorit
afspilles en radiostation eller et spor,
startes et telefonopkald, beregnes en
rute eller en applikation startes.

Bemærkninger
Den aktive favorit er fremhævet.

Brug af fjernbetjeningen i højre side
af rattet
Tryk gentagne gange på k eller l
for at vælge den ønskede lydfavorit.
Alternativt trykkes på i for at vise
gruppemenuen for applikationsval‐
get. Vælg Audio og derefter
Favoritter. Vælg den ønskede favorit.

Redigering af favoritter
Vælg INDSTILLINGER på Hjem-
skærmen, Radio og derpå Håndtere
favoritter. En trerækkers visning af
favoritlisten fremkommer med redige‐
ringsvalgene vist i interaktionsvæl‐
gerbjælken.

Omdøbning af favoritter
Bladr til den pågældende favoritside.
Vælg den favorit, du ønsker at redi‐
gere.
Vælg OMDØB.
Et tastatur åbner, hvor den aktuelle
favoritmærkattekst vises i indtast‐
ningsfeltet samt i feltet til forvisning af
mærkat.
Indtast den nye mærkattekst og vælg
Gem. Du vender tilbage til favoritsi‐
den.
Vælg H i bunden af skærmen for at
vise interaktionsvælgerbjælken og
vælg derpå FÆRDIG for at vende
tilbage til indstillingsmenuen.
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Sletning af favoritter
Bladr til den pågældende favoritside.
Vælg den favorit, du ønsker at slette.
Vælg SLET. Favoritten og alle tilhø‐
rende data slettes.
Vælg FÆRDIG for at vende tilbage til
indstillingsmenuen.

Flytning af favoritter
Bladr til den pågældende favoritside.
Træk den favorit, du ønsker at flytte,
til dens nye position.
For at lagre en favorit i en anden posi‐
tion end den favoritside, der aktuelt er
synlig, træk den til p eller q symbo‐
lerne øverst på favoritsiden. Listen
begynder at rulle. For at standse
rulningen, naviger tilbage til favoritsi‐
deområdet.
Vælg FÆRDIG for at bekræfte hand‐
lingen og vende tilbage til indstillings‐
menuen.

Definering af antallet af viste
favoritter
Tryk på HOME, og vælg derefter
INDSTILLINGER. Vælg Radio og så
Antal viste favoritter.

Aktiver det ønskede antal favoritter,
der skal vises.
Bemærkninger
Hvis antallet af lagrede favoritter
overstiger antallet af aktiverede
favoritter i indstillingsmenuen, slet‐
tes de ekstra lagrede favoritter ikke,
men skjules blot fra visningen. De
kan reaktiveres ved at øge antallet
af visbare favoritter.

Kontakter
To forskellige typer kontaktliste kan
tilgås fra Infotainment-systemet:
● kontaktlister downloadet fra

Bluetooth-enheder eller andre
eksterne kilder

● bilens kontaktliste
Bemærkninger
Der kan maksimalt gemmes 1000
kontakter i bilens kontaktliste. Der er
ingen grænser for downloadede
kontaktlister.

Den første kontaktliste, der vises,
varierer alt efter den aktive applika‐
tion og de tilsluttede enheder.

Ændring af kilden
En kontaktliste vises ved at trykke på
HOME, aktivere telefonen eller navi‐
gationsapplikationen og derpå vælge
KONTAKTER i interaktionsvælger‐
bjælken.
Vælg Kontaktliste ændres i højre side
af displayet. Der vises en liste med
alle kontaktkilder. Den aktuelt aktive
kontaktliste er markeret med 9.
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Vælg den ønskede kontaktliste. Den
respektive liste vises.
Bemærkninger
Systemet husker en liste, der er
valgt i en applikation. Ved genind‐
tastning af kontaktlisten fra denne
applikation, vises den tidligere
valgte liste igen.

Brug af kontaktlisten
En kontaktliste vises ved at trykke på
HOME, aktivere telefonen eller navi‐
gationsapplikationen og derpå vælge
KONTAKTER i interaktionsvælger‐
bjælken.
Navigationsapplikation:

Telefonapplikation:

Kontaktdetaljeoversigten vises ved at
vælge én af posterne på listen.

Kontaktdetaljevisningen kan inde‐
holde:
● fornavn og efternavn
● adskillige telefonnumre
● adskillige e-mailadresser
● adskillige adresser (fx hjem og

arbejde)
● i bilens kontaktliste: kategoriin‐

dtastning
● i bilens kontaktliste: notatfelt
● for interessepunkter: oplysninger

om åbningstider, menu (f.eks.
restaurant), priser mv.

Bemærkninger
Dataene arrangeres efter, hvilken
applikation der er aktiv, f.eks. vises
telefonnumrene først i telefonappli‐
kationen.

Vælg den ønskede fortegnelse.

Tilføjelse af nye kontakter
For at tilføje information fra applikati‐
onsmenuerne til bilens kontaktliste,
åbn den respektive applikation.
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Navigationsapplikation: Vælg eller
indtast en destination 3 51. Desti‐
nationsdetaljeoversigten vises. Vælg
Gem. Der vises en menu.
Telefonapplikation: Vælg SENESTE.
Vælg w ved siden af det telefonnum‐
mer, du ønsker at tilføje i kontaktli‐
sten. Der vises en menu.

Vælg en af valgmulighederne.
Opret ny kontakt
En menu for datakategorivalg vises.
Vælg den respektive datakategori til
de informationer, du ønsker at
gemme, fx arbejdsadresse eller
mobiltelefon. Kontaktdetaljeoversig‐
ten vises.

Bemærkninger
De datakategorier, der vises i den
nye menu, svarer til de informa‐
tioner, du ønsker at gemme - hvis fx
informationen, der skal gemmes, er
en adresse, vises kun adressetyper
på listen.

Fuldfør indtastningen og vælg Gem
for at gemme kontakten.
Tilføj til eksisterende kontakt
Bilens kontaktliste vises. Vælg den
ønskede kontakt.
Kontaktdetaljeoversigten vises med
de informationer, som skal tilføjes,
vist separat i højre side af skærmen.
Vælg den respektive datakategori til
de informationer, du ønsker at
gemme, fx arbejdsadresse eller
mobiltelefon.
Hvis du vælger en eksisterende data‐
kategori, overskrives de eksisterende
informationer.
Vælg Gem for at gemme de nye infor‐
mationer.

Redigering af kontakter
En kontakt redigeres ved at åbne
bilens kontaktliste. Vælg ønsket
kontaktpost på bilens kontaktliste.
Vælg Redigér kontakt i højre side af
displayet.

Redigeringsvisningen vises.

Ændring af information
Vælg det felt, du ønsker at ændre. Alt
efter det valgte felt vises tastaturet
eller taltastaturet.
Indtast dine ændringer 3 16.
Vælg Gem i kontaktdetaljevisningen,
for at gemme dine ændringer.
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Tilføjelse af ny information
Vælg det felt, hvor du ønsker at tilføje
yderligere information.
Hvis du ønsker at oprette et nyt felt til
en eksisterende datakategori, fx
endnu et mobiltelefonnummer,
vælges w i det relevante datafelt.
Bemærkninger
w skærmknappen vises kun, hvis
det er muligt at tilføje mere informa‐
tion til denne datakategori.

Alt efter det valgte felt vises tastaturet
eller taltastaturet 3 16.
Indtast de nye data, og vælg skærm‐
knappen foran indtastningsfeltet.
Vælg Gem i kontaktdetaljevisningen,
for at gemme dine ændringer.

Sletning af kontakter

Sletning af en enkelt kontakt
En enkelt kontakt slettes ved at åbne
bilens kontaktliste. Vælg ønsket
kontaktpost på bilens kontaktliste.
Vælg Redigér kontakt i højre side af
displayet.

For at slette kontaktindtastningen og
alle tilhørende informationer vælges
Slet. En bekræftelsesmeddelelse
vises.
Bekræft meddelelsen. Indtastningen
slettes.

Slet hele bilens kontaktliste
Hele bilens kontaktliste slettes ved at
åbne bilens kontaktliste.
Vælg Kontaktliste ændres i højre side
af displayet. En liste over alle tilgæn‐
gelige kontaktkilder vises. Den aktuelt
aktive kontaktliste er markeret med
9.
Vælg ─ skærmknappen ved siden af
Bil. En bekræftelsesmeddelelse
vises.
Bekræft meddelelsen om at slette
listen.

Sortering i kontaktlister
Som standard kaldes listerne alfab‐
etisk efter fornavn. Hvis der ikke er
noget tilgængeligt fornavn, vælges
efternavnet i stedet. Hvis der ikke er
noget for- eller efternavn, anvendes
et af de først indtastede tegn som
sorteringskriterium.

Sorteringsrækkefølgen kan ændres,
hvis fornavnet og efternavnet er gemt
i to forskellige felter.
Vælg Sorter for at ændre sorterings‐
rækkefølgen.
Vælg den ønskede sorteringsrække‐
følge. Listen benyttes i henhold hertil.

Toneindstillinger
Tonekarakteristikken kan vælges i
toneindstillingsmenuen. Der er
adgang til menuen fra hver lydhoved‐
menu.
Bemærkninger
Et individuelt sæt toneindstillinger
kan lagres som en favorit. For en
detaljeret beskrivelse 3 17.

For at åbne toneindstillingsmenuen
vælges MENU i den pågældende
audio-hovedmenu. Vælg Lydindstil‐
linger.
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Diskant
Benyt denne indstilling til at forstærke
eller dæmpe de høje frekvenser i
lydkilderne.
Justér indstillingen ved at berøre ─
eller w gentagne gange.
Alternativt flyttes skyderen på indstil‐
lingslinjen.

Mlm.tone
Benyt denne indstilling til at forstærke
eller dæmpe mellemtonefrekven‐
serne i lydkilden.
Justér indstillingerne ved at berøre ─
eller w gentagne gange.

Alternativt flyttes skyderen på indstil‐
lingslinjen.

Bas
Benyt denne indstilling til at forstærke
eller dæmpe de dybe frekvenser i
lydkilderne.
Justér indstillingerne ved at berøre ─
eller w gentagne gange.
Alternativt flyttes skyderen på indstil‐
lingslinjen.

Balance og fader
På illustrationen i højre side af
menuen, definer det punkt i kabinen,
som skal have den bedste lyd.
Justér indstillingerne ved at berøre
n, o, p og q.
For hurtigt at skifte imellem højtta‐
lerne for og bag vælges Front eller
Bag i toppen og bunden af bildia‐
grammet.

Equalizer-funktioner
Vælg en af skærmknapperne på inte‐
raktionsvælgerbjælken, for at opti‐
mere tonen til specifikke musikgen‐
rer.

Vælg EGEN PROFIL, hvis du selv
ønsker at definere toneindstillin‐
gerne.

Lydstyrkeindstillinger
Maksimal startlydstyrke
Tryk på HOME og vælg så
INDSTILLINGER på Hjem-skærmen.
Rul gennem listen, og vælg Radio og
derpå Max. startvolumen.
Berør ─ eller w for at indstille ønsket
lydstyrke.

Automatisk lydstyrkeindstilling
Tryk på HOME, og vælg derefter
INDSTILLINGER.
Rul gennem listen, og vælg Radio og
derpå Auto volume.
For at justere graden af lydstyrketil‐
pasning, indstil Auto volume til en af
de tilgængelige valgmuligheder.
Off: ingen forøgelse af lydstyrken ved
øget bilhastighed.
Høj: maksimal forøgelse af lydstyrken
ved øget bilhastighed.
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Lydstyrke for trafikmeldinger
Lydstyrken for trafikmeldinger juste‐
res ved at indstille den ønskede
lydstyrke, mens en trafikmelding
sendes af systemet. Den pågæl‐
dende indstilling lagres derpå af
systemet.

Systemindstillinger
Forskellige indstillinger og tilpasnin‐
ger for Infotainment-systemet kan
foretages via applikationen
INDSTILLINGER.

Klokkeslæt- og dato
Tryk på HOME, og vælg derefter
INDSTILLINGER.
Vælg Tid og dato.

Indstil klokkeslæt
Vælg Indstil tid for at gå ind på den
pågældende undermenu.

Vælg Auto Set nederst på skærmen.
Aktiver enten On - RDS eller Off -
Manuel.
Hvis Off - Manuel er valgt, indstilles
timer og minutter ved at berøre n
eller o.

Berør 12-24 t i højre side af skærmen
for at vælge en tidsfunktion.
Hvis 12-timers funktion er valgt, vises
en tredje spalte til AM- og PM-indstil‐
ling. Vælg den ønskede option.

Indstil dato
Vælg Indstil dato for at gå ind på den
pågældende undermenu.
Bemærkninger
Hvis der automatisk leveres datoin‐
formation, er dette menupunkt ikke
tilgængeligt.

Vælg Auto Set nederst på skærmen.
Aktiver enten On - RDS eller Off -
Manuel.
Hvis Off - Manuel er valgt, indstilles
datoen ved at berøre n eller o.

Ur-display
Vælg Urdisplay for at gå ind på den
pågældende undermenu.
Vælg Off for at slå det digitale urdis‐
play fra i menuerne.

Sprog
Tryk på HOME, og vælg derefter
INDSTILLINGER.
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Rul gennem listen, og vælg Sprog.
Bemærkninger
Det aktuelt aktive sprog er markeret
med 9.

Rul gennem listen, og vælg det
ønskede sprog.

Valet-funktion
Hvis valet-funktionen er aktiveret, er
alle bilens display låst, og der kan ikke
foretages ændringer i systemet.
Bemærkninger
Bilrelaterede meddelelser og det
bageste bakkamera forbliver aktive‐
ret.

Låsning af systemet
Tryk på HOME, og vælg derefter
INDSTILLINGER.
Rul gennem listen, og vælg
Spærremodus. Der vises et tastatur.

Indtast en 4-cifret kode og vælg
Bekræft. Taltastaturet vises igen.
Den første indtastning bekræftes ved
at genindtaste den firecifrede kode,
og Spærres vælges. Systemet er låst.

Oplåsning af systemet
Tænd for Infotainment-systemet. Der
vises et tastatur.

Indtast den pågældende firecifrede
kode og vælg Frigiv. Systemet oplå‐
ses.

Glemt PIN-kode
Kontakt dit værksted for at tilbage‐
stille PIN-koden til standardindstil‐
lingen.

Display
Tryk på HOME, og vælg derefter
INDSTILLINGER.
Rul gennem listen, og vælg Display.
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Funktion
Vælg Modus for at gå ind på den
pågældende undermenu.
Alt efter de udendørs lysforhold, vælg
Dag eller Nat.
Hvis du vælger Auto, justerer syste‐
met automatisk displayet.

Kalibrer berøringsskærm
Vælg Kalibrering af touchscreen for at
gå ind på den pågældende under‐
menu.

Følg anvisningerne på skærmen og
berør de relevante punkter som vist.
Berøringsskærmen er kalibreret.

Sluk for displayet
Vælg Sluk display for at slukke for
displayet.
Displayet tændes igen ved at berøre
berøringsskærmen eller trykke på en
knap på kontrolpanelet.

Gendan Fabriksindstillinger
Tryk på HOME, og vælg derefter
INDSTILLINGER.
Rul gennem listen, og vælg Tilbage til
fabriksindst..

Gendan Bilindstillinger
Vælg Genopret bilindstillinger for at
gendanne alle bilens individuelle
indstillinger. En advarselsmeddelelse
vises.
Vælg Genopret. Indstillingerne
nulstilles.

Slet Alle Private Data
Vælg Slet alle private data for at slette
følgende data:
● parrede Bluetooth-enheder
● lagrede telefonbøger
● bilens kontaktliste
● destinationslister
● favoritter

En advarselsmeddelelse vises.
Vælg Slet. Dataene slettes.

Gendan Radioindstillinger
Vælg Genopret radioindstillinger for
at nulstille følgende data:
● toneindstillinger
● lydstyrkeindstillinger
● taleindstillinger



Grundlæggende betjening 29

● applikationsbakke
● kontaktkilder

En advarselsmeddelelse vises.
Vælg Genopret. Indstillingerne
nulstilles.

Software-information
Tryk på HOME, og vælg
INDSTILLINGER.
Rul gennem listen, og vælg Software
information.

Der vises en liste over versionsnumre
for alle artikler, der er indlæst i syste‐
met.

Opdatering af systemet
Kontakt dit værksted angående opda‐
tering af din systemsoftware.
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Brug
Radiofunktionen er en del af AUDIO
applikationen.

Aktivering af radiofunktionen
Vælg AUDIO på Hjem-skærmen og
vælg dernæst RADIO i interaktions‐
vælgerbjælken.
Eller tryk på RADIO på kontrolpane‐
let.

Valg af bølgeområde
Vælg eller tryk gentagne gange på
RADIO for at skifte mellem de forskel‐
lige bølgebånd.

Stationssøgning
Stationshukommelse: Automatisk
lagring
Tryk på Y eller Z for at afspille fore‐
gående eller næste station.

Stationssøgning: Manuel
Tryk på Y eller Z og hold knappen
nede. Slip den respektive knap, når
den ønskede frekvens næsten er
nået.

Stationsindstilling
Vælg TUNING på interaktionsvælger‐
bjælken. Der vises et tastatur.
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Berør feltet Indtast frekvens og
indtast derpå ønsket frekvens.
Bekræft indtastningen.

Stationslister
I stationslisterne kan alle radiostatio‐
ner i det aktuelle modtagelsesområde
vælges.
For at vise stationslisten for det aktu‐
elt aktive bølgeområde, kan du valg‐
frit:
● Berør skærmen.
● Vælg BROWSE på interaktions‐

vælgerbjælken.
● Drej MENU.

Stationslisten vises.

Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblik‐
ket, er fremhævet.

Rul gennem listen, og vælg det
ønskede listepunkt.

Kategorilister
Mange RDS- 3 31 og DAB-3 32
stationer udsender en PTY-kode, der
specificerer den programtype, der
transmitteres (f.eks. nyheder). Visse
stationer skifter også PTY-kode, alt
efter hvilket indhold, der udsendes på
det pågældende tidspunkt.
Infotainment-systemet lagrer disse
stationer, sorteret efter programtype,
i den tilsvarende kategoriliste.
Bemærkninger
Kategorier listeposten er kun tilgæn‐
gelig for FM- og DAB-bølgeområ‐
derne.

Vælg MENU på interaktionsvælger‐
bjælken for at vise den pågældende
bølgeområdemenu og vælg
Kategorier.
Der vises en liste over programtype‐
kategorier, der aktuelt er tilgænge‐
lige.

Vælg den ønskede kategori. Der
vises en liste over stationer, som
sender et program af den valgte type.
Vælg den ønskede station.

Opdatering af stationslisten
Hvis stationerne, der er gemt på en
bølgeområdespecifik stationsliste,
ikke længere kan modtages:
Opdaterer stationsliste.
Bemærkninger
Hvis en bølgeområde-specifik
stationsliste opdateres, opdateres
den tilsvarende kategoriliste ligele‐
des.

Opdaterer stationsliste vises på
skærmen, indtil søgningen er afslut‐
tet.

Radio Data System (RDS)
RDS er en tjeneste, der tilbydes af
FM-stationerne og gør det lettere at
finde den ønskede station og
modtage den helt uden støj.
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Fordelene ved RDS
● På displayet vises programnav‐

net for stationen i stedet for dens
frekvens.

● Under en stationssøgning stiller
Infotainment-systemet kun ind på
RDS-stationer.

● Infotainment-systemet stiller altid
ind på den sendefrekvens, der
modtages bedst, for den indstil‐
lede station ved hjælp af AF
(alternativ frekvens).

● Afhængigt af stationen viser Info‐
tainment-systemet radiotekst,
som kan indeholde eksempelvis
oplysninger om det aktuelle
program.

RDS-indstillinger
For at konfigurere RDS-indstillings‐
valgene, aktiver radiofunktionen og
vælg så FM-bølgeområdet. Vælg
MENU i interaktionsvælgerbjælken
for at vise FM-menuen.

RDS
Indstil RDS - On, eller RDS - Off.

Trafikradio (TP)
Radiotrafikservicestationerne er
RDS-stationer, der sender trafikmed‐
delelser. Hvis trafikservice er tændt,
afbrydes den aktuelt aktive funktion i
den tid, trafikmeldingen varer.
Hvis trafikradioservicen er aktiveret,
vises [TP] på øverste linje i alle
hovedmenuer. Hvis den aktuelle
station eller det afspillede medie ikke
er en trafikradiostation, vises [ ], og
der startes automatisk en søgning
efter den næste trafikradiostation. Så
snart trafikradiostationen bliver

fundet, er [TP] fremhævet. Hvis ingen
trafikradiostation findes, forbliver [ ]
på skærmen.
Hvis der sendes en trafikmeddelelse
på den pågældende trafikradiosta‐
tion, vises der en meddelelse.
For at afbryde meddelelsen og vende
tilbage til den tidligere aktiverede
funktion, afvis advarslen.
Indstil Trafikprogram (TP) - On, eller
Trafikprogram (TP) - Off.

Region
Nogle gange kan RDS-stationer
sende regionalt forskellige program‐
mer på forskellige frekvenser.
Hvis regionalisering er slået til,
vælges alternative frekvenser med de
samme regionalprogrammer, hvis det
er nødvendigt. Hvis regionalisering er
deaktiveret, vælges alternative
frekvenser for stationerne uden
hensyn til regionalprogrammer.
Indstil Region - On, eller Region - Off.

Digital Audio Broadcasting
DAB sendes digitalt på radiostatio‐
nerne.
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Fordele ved DAB
● DAB-stationer angives med

programnavnet i stedet for
sendefrekvensen.

● Med DAB kan flere radiopro‐
grammer (tjenester) sendes på
en enkelt ensemble.

● Ud over digitale audiotjenester af
høj kvalitet, kan DAB også sende
program-associerede data og
talrige andre datatjenester inklu‐
sive rejse - og trafikinformationer.

● Så længe en given DAB-modta‐
ger kan opfange signalet fra en
sendestation (selv om signalet er
meget svagt), vil lydgengivelsen
være sikret.

● I tilfælde af dårlig modtagelse
skrues lydstyrken automatisk
ned for at undgå generende støj.
Hvis DAB-signalet er for svagt til
at blive opfanget af modtageren,
vil modtagelsen blive afbrudt
fuldstændigt. Dette kan undgås
ved at aktivere Skift fra DAB til
DAB og/eller Skift fra DAB til FM
i DAB-menuen (se nedenfor).

● Interferens, der skyldes stationer
på nærliggende frekvenser (en
fænomen, der er typisk for
modtagelse af AM og FM) fore‐
kommer ikke med DAB.

● Hvis DAB-signalet reflekteres af
naturlige forhindringer eller
bygninger, forbedres modtage‐
kvaliteten for DAB, hvorimod AM-
og FM-modtagelse forværres
betydeligt i sådanne tilfælde.

● Når DAB-modtagelse er aktive‐
ret, forbliver FM-tuneren i Info‐
tainment-systemet aktiv i
baggrunden og søger løbende
efter FM-stationer med de bedste
modtagelsesforhold. Hvis TP
3 31 er aktiveret, udsendes
trafikmeldinger fra den FM-
station, der har den bedste
modtagelse. Deaktiver TP hvis
du ikke ønsker at din DAB-
modtagelse skal afbrydes af FM-
trafikmeldinger.

DAB-indstillinger
For at konfigurere DAB-indstillings‐
valgene, aktiver radiofunktionen og
vælg så DAB-bølgeområdet. Vælg
MENU på interaktionsvælgerbjælken
for at vise DAB-menuen.

DAB-meddelelser
Foruden musikprogrammer sender
mange DAB-stationer også medde‐
lelser i forskellige kategorier. Hvis du
aktiverer nogle eller alle kategorier,
afbrydes den DAB-service, der aktu‐
elt modtages, når der kommer en
meddelelse fra disse kategorier.
Vælg DAB-meddelelser for at vise
listen med DAB-kategorier.
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Vælg de ønskede kategorier. De
valgte kategorier er markeret med 9.
Bemærkninger
DAB-meddelelser kan kun modta‐
ges, hvis DAB-bølgeområdet er akti‐
veret.

DAB til DAB-tilkobling
Hvis denne funktion er aktiveret, skif‐
ter udstyret over til samme tjeneste
(program) på en anden DAB-ensem‐
ble (hvis tilgængelig), når DAB-signa‐
let er for svagt til at blive opfanget af
modtageren.
Indstil Skift fra DAB til DAB - On, eller
Skift fra DAB til DAB - Off.

DAB til FM-tilkobling
Hvis denne funktion er aktiveret, skif‐
ter udstyret over til en tilsvarende FM-
station i den aktive DAB-service (hvis
tilgængelig), når DAB-signalet er for
svagt til at blive opfanget af modtage‐
ren.
Indstil Skift fra DAB til FM - On, eller
Skift fra DAB til FM - Off.

L-bånd
Hvis L-bånd aktiveres, modtager Info‐
tainment-systemet et ekstra
frekvensområde. Frekvenserne for L-
båndet består af jord- og satellitradio
(1452 - 1492 MHz).
Indstil L-bånd - On, eller L-bånd - Off.

Intellitext
Funktionen Intellitext muliggør
modtagelse af yderligere oplysninger
som f.eks. meddelelser, finansinfor‐
mation, sport, nyheder osv.
Vælg en af kategorierne, og vælg en
specifik post for at vise detaljerede
oplysninger.
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Cd-afspiller

Generelt ....................................... 35
Brug ............................................. 36

Generelt
I handskerummet findes en CD-
afspiller til afspilning af lyd-CD'er og
MP3-/WMA-CD'er.

Forsigtig

Sæt under ingen omstændigheder
dvd'er, single-cd'er med en diame‐
ter på 8 cm eller formede cd'er i
afspilleren.
Der må ikke sættes etiketter på
cd'erne. Disse cd'er kan sætte sig
fast i cd-drevet og ødelægge
afspilleren. I så fald vil det være
nødvendigt at udskifte enheden.

Vigtig information om audio-cd'er
og mp3/wma-cd'er
● Følgende cd-formater kan

bruges:
Cd, cd-r og cd-rw

● Følgende filformater kan bruges:
ISO 9660 Level 1, Level 2,
Romeo, Joliet
MP3- og WMA-filer, der er skre‐
vet i et andet format end anført

ovenfor, kan ikke altid afspilles
korrekt, og deres filnavne og
mappenavne kan ikke altid vises
korrekt.

● Lyd-cd'er med kopibeskyttelse,
som ikke er i overensstemmelse
med lyd-cd-standarden, vil ikke
kunne afspilles korrekt eller slet
ikke kunne afspilles.

● Cd-r'ere og cd-rw'ere, som De
selv har brændt, er mere sårbare
over for forkert behandling end
indspillede cd'ere. Vær opmærk‐
som på korrekt behandling,
specielt i tilfælde af brændte cd-
r'ere og cd-rw'ere.

● Hjemmebrændte cd-r'er og cd-
rw'er kan muligvis ikke afspilles
korrekt eller slet ikke afspilles.

● På blandede cd'er (kombineret
lyd og data, f.eks. MP3), registre‐
res og afspilles kun lydspor.

● Undgå at sætte fingeraftryk ved
skift af cd'er.

● Læg cd'erne tilbage i deres
hylstre straks efter at have taget
dem ud af audioafspilleren, så de
beskyttes mod skader og snavs.
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● Snavs og væske på cd'er kan
gøre linsen på afspilleren inde i
apparatet fedtet og forårsage
svigt.

● Beskyt cd'er mod varme og
direkte sollys.

● Følgende begrænsninger gælder
for data lagret på en MP3/
WMA-CD:
Maksimalt antal filer/sange: 800
Maksimale mapper i dybdehie‐
rarki: 8
Wma-filer med Digital Rights
Management (DRM) fra online-
musikforretninger kan ikke afspil‐
les.
WMA-filer kan kun afspilles
sikkert hvis de blev oprettet med
Windows Media Player
version 9 eller nyere.
Afspilbare filtyper i afspilningsli‐
ster: .m3u, .pls
Elementerne på afspilningslisten
skal være oprettet som relative
stier.

Bemærkninger
Dette kapitel beskæftiger sig alene
med afspilning af mp3-filer, da frem‐
gangsmåden for mp3- og wma-filer
er ens. Når der indlæses en cd med
WMA-filer, vises MP3-relaterede
menuer.

Brug
Start på cd-afspilning
Skub en lyd- eller MP3-cd med etiket‐
ten vendt opad ind i cd-sprækken,
indtil den trækkes ind.
Vælg MEDIA gentagne gange i inte‐
raktionsvælgerbjælken eller tryk på
MEDIA på kontrolpanelet for at akti‐
vere CD-funktionen.

Udtagning af en cd
Tryk på R. CD'en skubbes ud af CD-
indstikket.
Hvis cd'en ikke fjernes, når den er
skubbet ud, vil den blive trukket ind
efter et par sekunder.

Funktionsknapper

CD-afspilning på pause
Vælg = for at holde en pause i afspil‐
ningen. Skærmknappen skifter til l.
Vælg l for at genoptage afspilnin‐
gen.
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Springe til forrige eller næste nummer
Vælg t eller v for at afspille fore‐
gående eller næste spor.
Alternativt, drej på MENU for at
springe til foregående eller næste
spor.

Hurtig frem- eller tilbagespoling
Berør og hold t eller v for at gå
hurtigt tilbage eller frem.
Alternativt flyttes skyderen på tidslin‐
jen.

Sporliste
For at vise sporlisten, kan du vælge
at:
● Berør skærmen.
● Vælg BROWSE på interaktions‐

vælgerbjælken.
● Drej MENU.

Sporlisten vises.
Bemærkninger
Det aktuelt afspillede spor fremhæ‐
ves.

Rul gennem listen, og vælg det
ønskede listepunkt.

Bemærkninger
Se en detaljeret beskrivelse af blad‐
ring i MP3-CD'er 3 39.

Afspilningsrækkefølge
Vælg MENU på interaktionsvælger‐
bjælken for at vise CD-menuen.
Hvis Shuffle er sat på On, afspilles
alle spor på den aktive CD i tilfældig
rækkefølge.
Indstil Shuffle - On, eller Shuffle - Off.
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Eksterne enheder

Generel information ..................... 38
Audioafspilning ............................ 39
Filmafspilning ............................... 40
Brug af smartphone-
applikationer ................................ 41
Brug af apps ................................ 41

Generel information
Der findes et USB-stik til tilslutning af
eksterne enheder i midterkonsollen
bag parkeringsbremsen eller under
armlænet.
I den bageste del af midterkonsollen
findes to USB-porte, der kun er til
opladning af enheder.
Bemærkninger
Stikkene skal altid holdes rene og
tørre.

USB-port
Der kan tilsluttes en MP3-afspiller, en
USB-enhed eller en smartphone til
USB-porten.
Infotainment-systemet kan afspille
musikfiler og film, der findes i disse
enheder.
Ovennævnte enheder kan, når de er
tilsluttet USB-porten, betjenes med
Infotainment-systemets knapper og
menuer.
Bemærkninger
Ikke alt eksternt udstyr understøttes
af Infotainment-systemet. Kontrollér
kompatibilitetslisten på vores
websted.

Tilslutning/afbrydelse af en enhed
Tilslut USB-enheden til USB-porten.
Bemærkninger
Hvis der tilsluttes en ikke-læsbar
USB-enhed, vises der en tilsvarende
fejlmeddelelse, og Infotainment-
systemet skifter automatisk til den
forrige funktion.

USB-enheden afbrydes ved at vælge
en anden funktion og derefter fjerne
USB-lagringsenheden.

Forsigtig

Undlad at afbryde enheden under
afspilning. Det kan ødelægge
enheden eller Infotainment-syste‐
met.

Bluetooth
Enheder, som understøtter Blue‐
tooth-musikprofilerne A2DP og
AVRCP, kan tilsluttes trådløst til Info‐
tainment-systemet. Infotainment-
systemet kan afspille musikfiler, der
findes i disse enheder.
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Tilslutning/afbrydelse af en enhed
For en detaljeret beskrivelse af Blue‐
tooth-forbindelsen 3 69.

Bluetooth-enhedsadministration
Den tilsluttede Bluetooth-enhed
ændres ved at vælge MENU i interak‐
tionsvælgerbjælken.
Vælg Forvalte Bluetooth udstyr for at
vise enhedslisten.
For en detaljeret beskrivelse 3 69.

Filformater
Kun enheder formateret i filforma‐
terne FAT32, NTFS og HFS+ under‐
støttes.
Bemærkninger
Nogle filer afspilles måske ikke
korrekt. Det kan skyldes et andet
indspilningsformat eller filens
tilstand.
Filer fra onlinebutikker, hvor DRM
(digitale rettighedskontrol) er blevet
anvendt, kan ikke afspilles.

Infotainment-systemet kan afspille
følgende audio-, og filmfiler lagret på
eksterne enheder.

Audiofiler
De lydfilformater, der kan afspilles, er
MP3, WMA, AAC, M4A og AIF.
Ved afspilning af en fil med ID3-tagin‐
formation kan Infotainment-systemet
vise oplysninger om f.eks. sportitel og
artist.

Filmfiler
De filmfilformater, der kan afspilles, er
AVI, MPG, MP4, XVID og WMV.
Almindelige audio- og video-kombi‐
nationer til mobile enheder understøt‐
tes generelt.

Audioafspilning
Start af afspilning
Tilslut enheden 3 38, hvis den ikke er
tilsluttet.
Vælg gentagne gange MEDIA i inte‐
raktionsvælgerbjælken eller tryk på
MEDIA på kontrolpanelet for at akti‐
vere ønsket mediekilde.
Eksempel: USB-hovedmenu.

Funktionsknapper

Pause i afspilning
Vælg = for at holde en pause i afspil‐
ningen.
Vælg l for at genoptage afspilnin‐
gen.

Springe til forrige eller næste nummer
Vælg t eller v for at afspille fore‐
gående eller næste spor.
Alternativt, drej på MENU for at
springe til foregående eller næste
spor.
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Hurtig frem- eller tilbagespoling
Berør og hold t eller v for at gå
hurtigt tilbage eller frem.
Alternativt flyttes skyderen på tidslin‐
jen (fås kun til USB).

Bladrefunktion
For at vise bladreskærmen kan du
vælge at:
● Berør skærmen.
● Vælg BROWSE på interaktions‐

vælgerbjælken.
● Drej MENU.

Vælg PLAYLISTER, KUNSTNERE,
ALBUMMER, TITLER, GENRER
eller MERE. MERE omfatter de ekstra
kategorier: Vis mappe, Podcasts,
Lydbøger, Videoer og Komponister.
Bladr igennem kategorierne, indtil du
finder det ønskede spor. Vælg
nummeret for at starte afspilningen.

Afspilningsrækkefølge
Hvis Shuffle aktiveres, afspilles alle
spor på den aktive CD i tilfældig
rækkefølge.
Bemærkninger
Ved USB-afspilning, afhænger blan‐
defunktionen af den filterfunktion,
der er valgt for sangafspilningen,
f.eks. album, kunstner, genre.

Den pågældende audiomenu vises
ved at vælge MENU i interaktionsvæl‐
gerbjælken.
Indstil Shuffle - On, eller Shuffle - Off.

Filmafspilning
Start på videoafspilning
Tilslut enheden 3 38.

Vælg gentagne gange MEDIA i inte‐
raktionsvælgerbjælken eller tryk på
MEDIA for at aktivere ønsket medie‐
kilde.
Vælg BROWSE og derefter MERE.
Vælg Videoer og dernæst den
ønskede filmfil. Videoafspilningen
startes.
Bemærkninger
Videoer må kun afspilles, når parke‐
ringsbremsen er aktiveret.

Funktionsknapper

Pause i afspilning
Vælg = for at holde en pause i afspil‐
ningen.
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Vælg l for at genoptage afspilnin‐
gen.

Springe til foregående eller næste fil
Vælg t eller v for at afspille fore‐
gående eller næste filmfil.
Eller drej på MENU for at springe til
foregående eller næste filmfiler.

Hurtig frem- eller tilbagespoling
Berør og hold t eller v for at gå
hurtigt tilbage eller frem.
Alternativt flyttes skyderen på tidslin‐
jen.

Videomenu
Videomenuen vises ved at vælge
MENU i interaktionsvælgerbjælken.

Brug af smartphone-
applikationer
Telefonprojektionsapplikationerne
Apple CarPlay™ og Android Auto™
viser udvalgte apps fra din smart‐
phone på Infotainment-skærmen og
gør det muligt at betjene dem direkte
via Infotainment-knapperne.

Kontakt enhedens producent for at
høre, om denne funktion er kompati‐
bel med din smartphone, og om
denne applikation fås i det land, du
befinder dig i.

Forberedelse af smartphonen
Android telefon: Download Android
Auto-appen til din smartphone fra
Google Play™ Store.
iPhone®: Kontrollér, at SIRI® er akti‐
veret på din smartphone.

Aktivering af telefonprojektion i
indstillingsmenuen
Tryk på ; for at vise Hjem-skærmen
og vælg så INDSTILLINGER.
Rul gennem listen til Apple CarPlay
eller Android Auto for at vise en
undermenu.
Kontrollér at den pågældende appli‐
kation er aktiveret.
En liste med alle enheder, der er regi‐
streret for denne funktion, vises ved
at vælge Administrer enheder.

Tilslutning af mobiltelefon
Tilslut smartphonen til USB-porten
3 38.

Start af telefonprojektion
Telefonprojektionsfunktionen startes
ved at trykke på ; og dernæst vælge
PROJEKTION.
Bemærkninger
Hvis applikationen genkendes af
Infotainment-systemet, kan applika‐
tionsikonet ændres til
Apple CarPlay eller Android Auto.

Funktionen kan også startes ved at
holde ; inde i nogle sekunder.
Den viste telefonprojektionsskærm
afhænger af din smartphone og soft‐
wareversion.

Tilbage til Infotainment-skærmen
Tryk på ;.

Brug af apps
Via applikationen SHOP kan eksterne
apps downloades til Infotainment-
systemet.
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Brugerregistrering
Første gang SHOP startes, kræves
en brugerregistrering.
Tryk på HOME, og vælg derefter
SHOP.
Følg anvisningerne på skærmen:
1. Start registreringsprocessen.
2. Indtast dit for- og efternavn.
3. Vælg dit land.
4. Godkend anvendelsesvilkårene

og erklæringen om beskyttelse af
personlige oplysninger.

Bemærkninger
Anvendelsesvilkårene og/eller
erklæringen om beskyttelse af
personlige oplysninger læses ved at
vise teksten på skærmen eller ved at
sende den til din e-mail-konto.

Når registreringsprocessen er afslut‐
tet, vises hovedsiden for appen
SHOP.
Bemærkninger
App-shoppens apps kan kun down‐
loades, hvis Infotainment-systemet
er tilsluttet internettet.

Internetforbindelse
Der kræves en internetforbindelse
enten via OnStar Wi-fi-hotspottet i
bilen eller en ekstern enhed f.eks.
smartphone.
Tryk på HOME, og vælg derefter
INDSTILLINGER. Vælg Wi-fi for at
vise Wi-fi-menuen.
Kontrollér, at Wi-fi er aktiveret og
vælg derpå Administrér Wi-fi-
netværk.
Vælg Tilføj andet netværk for at
oprette en ny forbindelse. Følg anvis‐
ningerne på skærmen.

Download af en app
Før de eksterne apps kan bruges i
Infotainment-systemet, skal de down‐
loades.
Tryk på HOME, og vælg derefter
SHOP. Vælg browse-fanen for at få
adgang til alle de apps, der kan down‐
loades. Vælg den ønskede app for at
vise dennes hovedside og start
dernæst download-processen.

Bemærkninger
Apps, som er blevet downloadet til
Infotainment-systemet, er også
tilgængelige via startskærmen.

Start af en app
Tryk på HOME, rul igennem start‐
skærmsiderne, om nødvendigt, og
vælg derpå den downloadede app,
som du vil starte.

Bemærkninger
Afhængigt af den downloadede app
kan der kræves registrering, første
gange appen startes.
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Sletning af en app
Tryk på HOME, og vælg derefter
SHOP.
Få adgang til alle downloadede apps
ved at vælge fanen for allerede down‐
loadede apps. Vælg den ønskede
app for at vise dennes hovedside og
start dernæst sletningsprocessen.
Applikationen slettes i Infotainment-
systemet.

Indstillinger

Internetforbindelse
Tryk på HOME, og vælg derefter
SHOP. Vælg indstillingsfanen for at
vise indstillingsmenuen og vælg
derefter netværksmenuposten.
Aktivér det ønskede netværk.

Info
Vis information om app-shoppen ved
at trykke på HOME og dernæst vælge
SHOP. Vælg indstillingsfanen for at
vise indstillingsmenuen og vælg
derefter informationsmenuposten.

Anvendelsesvilkår og erklæring om
beskyttelse af personlige oplysninger
Anvendelsesvilkårene eller erklærin‐
gen om beskyttelse af personlige
oplysninger vises ved at trykke på
HOME og dernæst vælge SHOP.
Vælg indstillingsfanen. Vælg det
ønskede menupunkt.
Hvis du vil, kan du sende teksterne til
din e-mail-konto.
Vælg E-mail i bunden af skærmen.
Indtast din e-mail-adresse og bekræft
dine indtastninger. Den pågældende
tekst sendes til din e-mail-konto.

Nulstil bruger
Slet alle registreringsdata ved at
trykke på HOME og dernæst vælge
SHOP. Vælg indstillingsfanen for at
vise indstillingsmenuen og nulstil
derpå alle brugerspecifikke indstil‐
linger.
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Navigation

Generelt ....................................... 44
Brug ............................................. 45
Indlæsning af destination ............. 51
Vejvisning .................................... 57

Generelt
Navigationssystemet vil guide dig
sikkert til din destination.
Der tages hensyn til den aktuelle
trafiksituation ved ruteberegningen.
Til dette formål modtager infotain‐
ment-systemet trafikmeddelelser i det
aktuelle modtageområde via RDS-
TMC.
Navigationssystemet kan dog ikke
tage højde for trafikulykker, regule‐
ring af trafik, der er sker med kort
varsel, samt pludseligt opståede farer
eller problemer (f.eks. vejarbejde).

Forsigtig

Anvendelse af navigationssyste‐
met fritager ikke føreren for ansva‐
ret for korrekt, opmærksom færd‐
sel i trafikken. De gældende færd‐
selsregler skal altid overholdes.
Hvis rutevejledningsforslaget frem
til destinationen strider mod færd‐
selsreglerne, skal færdselsreg‐
lerne altid overholdes.

Navigationssystemets
funktionsmåde
Bilens position og bevægelser regi‐
streres af navigationssystemet ved
hjælp af sensorer. Den tilbagelagte
afstand bestemmes af bilens speedo‐
metersignal, drejebevægelser ved
sving bestemmes af en gyrosensor.
Positionen bestemmes af GPS-satel‐
liter (globalt positionssystem).
Ved at sammenligne sensorsigna‐
lerne med de digitale kort er det muligt
at bestemme positionen med en
nøjagtighed på ca. 10 meter.
Systemet vil også fungere med dårlig
GPS-modtagelse. Præcisionen i
positionsbestemmelsen vil dog være
mindsket.
Efter indtastning af destinations‐
adresse eller interessepunkt (nærme‐
ste tankstation, hotel osv.) beregnes
ruten fra den aktuelle position til den
valgte destination.
Rutevejledningen sker med en stem‐
mevejledning og en pil samt ved
hjælp af en kortvisning i flere farver.
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Oplysninger

TMC-trafikinformationssystem og
dynamisk vejvisning
TMC-trafikinformationssystemet
modtager alle aktuelle trafikinforma‐
tioner fra TMC-stationerne. Denne
information indgår i beregningen af
den samlede rute. Derved planlæg‐
ges ruten, så trafikhindringerne i
henhold til de forudindstillede kriterier
undgås.
Hvis der er en aktuel trafikhindring
forude under den aktive vejvisning,
vises, alt efter forindstillingerne, en
meddelelse om, hvorvidt ruten bør
ændres.
TMC-trafikinformationerne vises på
kortdisplayet som symboler eller som
detaljeret tekst i TMC-meddelelses‐
menuen.
Modtagelse af TMC-stationerne i den
relevante region er en forudsætning
for udnyttelse af TMC-trafikinforma‐
tionerne.
TMC-trafikstationer kan vælges i
navigationsmenuen 3 45.

Kortdata
Alle nødvendige kortdata er lagret i
Infotainment-systemet. Kontakt dit
værksted angående opdatering af din
kortsoftware via USB-porten.

Brug
Vis navigationskortet ved at trykke på
HOME og vælg så ikonet NAV.
Rutevejledning ikke aktiv

Den aktuelle position angives af en
cirkel med en pil, der peger i kørsels‐
retningen.

Efter en timeout på ca. 15 sekunder
forsvinder applikationsbakken og
interaktionsvælgerbjælken for at vise
en fuldskærmsvisning af kortet.

Vis applikationsbakken og interakti‐
onsvælgerbjælken igen ved at berøre
skærmen.
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Rutevejledning aktiv

● Kortvisningen vises.
● Den aktive rute vises med en

farvet linje.
● Den kørende bil markeres med

en cirkel.
● Den næste svingmanøvre angi‐

ves med et pilesymbol i højre
side af skærmen.

● Vognbanevejledning ses i højre
side af skærmen.

● Ankomsttidspunktet vises over
pilesymbolet.

● Afstanden til næste svingma‐
nøvre vises under pilesymbolet.

Betjening af kort

Rulning
Rul på kortet ved at anbringe fingeren
et vilkårligt sted på skærmen og flytte
den op, ned, til venstre eller højre, alt
efter i hvilken retning, du ønsker at
rulle.
Kortet bevæger sig således og viser
et nyt udsnit.
Vend tilbage til den aktuelle position
ved at vælge RESET i interaktions‐
vælgerbjælken.

Centrering
Berør ønsket position på skærmen.
Kortet centreres omkring denne posi‐
tion.
Et rødt v vises ved den pågældende
position og den tilhørende adresse
vises på en mærkat.

Vend tilbage til den aktuelle position
ved at vælge RESET i interaktions‐
vælgerbjælken.

Zoomning
Zoom ind på en valgt kortposition ved
at vælge ZOOM IND.
Zoom ud igen og vis et større område
omkring den valgte position ved at
vælge ZOOM UD.

Oversigtsknap
Under aktiv rutevejledning vises en
OVERSIGT skærmknap i interakti‐
onsvælgerbjælken.
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Vis en oversigt over den rute, der
aktuelt er aktiv på kortet, ved at vælge
OVERSIGT.
Skærmknappen skifter til RESET.
Gå tilbage til normal visning ved at
vælge RESET.

Kortudsnit

Visningsfunktion
Vælg MENU i interaktionsvælger‐
bjælken og vælg derpå Vis kort for at
vise den pågældende undermenu.
Vælg den ønskede kortvisning (Vis i
3D, Opad, Nord altid opad).
Bemærkninger
Du kan i stedet gentagne gange
vælge x i applikationsbakken for
hurtigt at skifte mellem de forskellige
kortvisninger (Vis i 3D, Opad, Nord
altid opad).

Audio-informationer
Hvis Audio informationer - On er
indstillet, vises oplysninger om stati‐
onen, albummet eller sangen, der
afspilles for øjeblikket, på kortskær‐
men.

Vælg MENU i interaktionsvælger‐
bjælken og vælg derpå Vis kort for at
vise den pågældende undermenu.
Indstil Audio informationer - On, eller
Audio informationer - Off.

Displayfunktion
Vælg MENU i interaktionsvælger‐
bjælken og vælg derpå Vis kort for at
vise den pågældende undermenu.
Vælg Dag / nat-modus.
Alt efter de udendørs lysforhold, akti‐
ver Dag eller Nat.
Aktivér Auto, hvis du ønsker, at skær‐
men skal justeres automatisk.

Visning af bygninger
Vælg MENU i interaktionsvælger‐
bjælken og vælg derpå Vis kort for at
vise den pågældende undermenu.
Bygninger kan vises i 3D eller normal
visning.
Indstil 3D-bygninger - On, eller 3D-
bygninger - Off.

Automatisk zoomfunktion
Vælg MENU i interaktionsvælger‐
bjælken og vælg derpå Vis kort for at
vise den pågældende undermenu.

Systemet kan zoome ind på kortet
ved specielle manøvrer.
Indstil Autozoom - On, eller Autozoom
- Off.

POI-ikoner (Interessepunkter)
Vælg MENU i interaktionsvælger‐
bjælken og vælg derpå Vis ikoner
"POI" for at vise den pågældende
undermenu.
Hvis POI ikoner er aktiveret, vil inte‐
ressepunkter omkring den aktuelle
position eller langs ruten blive vist på
kortet.
Indstil POI ikoner - On, eller POI
ikoner - Off.
Hvis POI ikoner er indstillet til On,
aktiveres de interessepunktkatego‐
rier, du ønsker vist.
Vælg Slet alle for at fravælge alle
kategorier.

Information om den aktuelle
position
Vælg MENU i interaktionsvælger‐
bjælken for at vise navigationsmen‐
uen.
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Vælg Aktuel position for at vise den
pågældende undermenu, som angi‐
ver detaljer om nærmeste adresse,
koordinater og interessepunkter
(3 51) omkring den aktuelle posi‐
tion.

Nærmeste adresse
Fra denne undermenu kan du gemme
den nærmeste adresse i systemet.
Vælg Nærm. adr.: for at vise destina‐
tionsdetaljevisning.
Se en detaljeret beskrivelse af, hvor‐
dan man gemmer en adresse
● som eller til en kontakt 3 21
● som en favorit 3 17

Interessepunkter
Fra denne undermenu kan du starte
rutevejledningen til et af de nærmeste
interessepunkter.
Vælg det ønskede interessepunkt.
Destinationsdetaljeoversigten vises.

Vælg Start.
Se en detaljeret beskrivelse af, hvor‐
dan man indtaster en destination
3 51.

Navigationsdatastyring
Vælg MENU i interaktionsvælger‐
bjælken og vælg så Personlige data.
En liste over forskellige datalagrings‐
steder for navigations-applikationen
vises.

Kontaktliste
Vælg Kontakter for at få vist den rele‐
vante undermenu.
Slet alle indtastninger på kontaktli‐
sten ved at vælge Slet alle poster.
Bekræft den viste meddelelse om at
slette hele kontaktlisten.
Vis kontaktredigeringstilstanden ved
at vælge Redigér kontaktliste.
Se en detaljeret beskrivelse af redi‐
gering af kontaktlisten 3 21.

Liste over nylige destinationer
Vælg Seneste destinationer for at få
vist den relevante undermenu.
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Slet alle indtastninger på listen over
nylige destinationer ved at vælge Slet
alle destinationer. Bekræft den viste
meddelelse om at slette hele listen
over nylige destinationer.
Individuelle destinationer slettes ved
at vælge Slet enkelte destinationer.
Listen over nylige destinationer vises.
Vælg ─ ved siden af den pågældende
destination. Bekræft den viste
meddelelse om at slette destinatio‐
nen.

Downloadede POI'er
Vælg Mine POI'er for at få vist den
relevante undermenu.
POI'er, som tidligere er downloadet til
systemet kan slettes. De øvrige
POI'er forbliver i systemet.
Slet alle indtastninger på kontaktli‐
sten ved at vælge Slet alle "Mine
POI'er". Bekræft den viste medde‐
lelse om at slette hele interessepunkt‐
listen.
Hvis kun individuelle kategorier skal
slettes, vælges Slet individuelle
kategorier for at vise en liste med inte‐
ressepunktkategorier. Vælg ─ ved

siden af den pågældende kategori.
Bekræft den viste meddelelse om at
slette kategorien.

Uploading af destinationsdata til en
USB-enhed
For senere brug, f.eks. i andre biler,
kan du gemme bilens kontaktliste og
tidligere downloadede interesse‐
punkter (POI'er) (se "Oprettelse og
downloading af brugerdefinerede
POI'er" herunder) på en USB-enhed:
Vælg Upload gemte steder.
Kontaktlisten og POI-dataene lagres
på den tilsluttede USB-enhed i
mapperne "F:\myContacts" hhv.
"F:\myPOIs", hvor "F:\" er rodmappen
på en USB-enhed.
Bemærkninger
Denne funktion kan kun udføres,
hvis der er tilsluttet en USB-enhed
med tilstrækkelig lagerplads.

Autofuldførelsesfunktion
Vælg Slet autofuldførelse for at slette
listen med destinationsposter, der
anvendes af autofuldførelsesfunktio‐
nen.

Downloading af kontaktdata
Du kan udveksle dine bilkontaktlisted‐
ata med Infotainment-systemer i
andre biler:
For at uploade data til en USB-enhed,
se "Uploading af navigationsdata til
en USB-enhed" herover.
Tilslut USB-enheden til Infotainment-
systemet i en anden bil 3 38.
En meddelelse vises, som beder dig
om at bekræfte downloadingen.
Efter bekræftelse, downloades
kontaktdataene til Infotainment-
systemet.
De downloadede kontakter kan så
vælges via KONTAKTER menuen
3 21.

Oprettelse og downloading af
brugerdefinerede POI'er
(Mine POI'er)
Ud over de prædefinerede POI'er,
som allerede er lagret i Infotainment-
systemet, kan du oprette brugerdefi‐
nerede POI'er, som opfylder dine
personlige behov. Når sådanne
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brugerdefinerede POI'er er oprettet,
kan de downloades til Infotainment-
systemet.
For hver POI skal der defineres GPS-
koordinater (længde- og bredde‐
gradsværdier) for den respektive
position og et beskrivende navn.
Efter downloading af POI-data til Info‐
tainment-systemet, finder du de
respektive POI'er som valgbare
destinationer i Mine POI'er menuen,
se "Valg af interessepunkt" i kapitlet
"Indtastning af destination" 3 51.

Oprettelse af en tekstfil med POI-data
Opret en tekstfil (fx ved hjælp af en
simpel tekstredigeringssoftware)
med et vilkårligt navn og filforlængel‐
sen .poi, e.g. "TomsPOIs.poi".
Bemærkninger
Der skal vælges tegnkodning
UTF-8 (Unicode), når tekstfilen
gemmes. Ellers bliver POI-dataene
muligvis ikke importeret korrekt i
systemet.

Indtast POI-data i tekstfilen i følgende
format:
Længdegradskoordinat,
breddegradskoordinat, "Navn på
POI", "Ekstra information",
"Telefonnummer"
Eksempel:
7.0350000, 50.6318040, "Michaels
Home", "Bonn, Hellweg 6",
"02379234567". Se illustrationen
ovenfor.
GPS-koordinaterne skal udtrykkes i
decimalgrader og kan fx tages fra et
topografisk kort.

De yderligere informations- og tele‐
fonnummerstrenge er valgfri. Hvis der
f.eks. ikke kræves yderligere oplys‐
ninger, skal der indtastes "" ved
respektive position.
Eksempel:
7.0350000, 50.6318040, "Michaels
Home", "", "02379234567".
POI-navnet og de yderligere informa‐
tionsstrenge må ikke overstige 60
tegn hver. Telefonnummerstrengene
må ikke overstige 30 tegn.
POI-dataene for hver destinations‐
adresse skal indlæses i en enkelt,
særskilt linje, se billedet ovenfor.

Lagring af POI-data på et USB-drev
I rodbiblioteket på et USB-drev opret‐
tes en mappe med navnet "myPOIs",
f.eks. "F:\myPOIs", hvor "F:\" er
rodbiblioteket på USB-drevet.
I mappen "myPOIs" gemmes tekstfi‐
len med dine POI'er, f.eks.
"F:\myPOIs\TomsPOIs.poi".
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Organisering af POI-data i flere
undermapper
Du kan efter eget valg organisere
tekstfilerne i flere vilkårligt døbte
undermapper (maks. dybde i under‐
mappestruktur: 2).
Eksempler: F:\myPOIs\AnnsPOIs
eller F:\myPOIs\MyJourney\London,
hvor F:\ er USB-drevets rodmappe.
Bemærkninger
I en mappe kan der kun gemmes
undermapper eller kun POI-filer. En
blanding af de to bliver ikke importe‐
ret korrekt i systemet.

Efter downloading af de således
organiserede individuelle POI-data til
Infotainment-systemet (se beskrivel‐
sen af downloading længere fremme)
viser Mine POI'er menuen en liste
over de undermenuer, der kan
vælges.
Efter valg af en undermenu vises flere
undermenuer eller den relevante liste
over importerede POI-kategorier.

Downloading af POI-data til
infotainment-systemet
Tilslut USB-enheden med dine
brugerdefinerede POI'data til USB-
porten 3 38 i Infotainment-systemet.
En meddelelse vises, som beder dig
om at bekræfte downloadingen.
Efter bekræftelse vil POI-dataene
blive downloadet til Infotainment-
systemet.
De downloadede POI'er kan så
vælges som destinationer via Mine
POI'er menuen, se "Valg af interes‐
sepunkt" i kapitlet "Destinationsind‐
tastning" 3 51.

Indlæsning af destination
Navigationsapplikationen tilbyder
forskellige valgmuligheder for indtast‐
ning af en destination til rutevejled‐
ning.
Tryk på HOME og vælg derefter
NAV for at vise navigationskortet.
Vælg DESTINATION på interaktions‐
vælgerbjælken og vælg derefter ét af
de forskellige alternativer for adres‐
seindlæsning.

Enkel destinationsindlæsning
Berør indlæsningsfeltet i menuens
øverste linje. Der vises et tastatur.
Se en detaljeret beskrivelse af tasta‐
turerne 3 16.
Indtast en adresse eller søg efter en
term og bekræft dit input.
Der oprettes to lister med mulige
destinationer. Der skiftes mellem
listefanerne ved at berøre Adresse
eller POI på skærmens øverste linje.
Adresseliste:

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=89ecb6b23e32dd66c0a801472aca2bd8&version=1&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=2b2d1f93e41539c8c0a801470a418f25&version=2&language=da&variant=DK


52 Navigation

Interessepunktsliste:

En detaljeret beskrivelse af interes‐
sepunkter findes i "Indtastning af inte‐
ressepunkter" herunder.

Vælg én af destinationerne. Destina‐
tionsdetaljeoversigten vises.

Start vejvisning ved at vælge Start.

Adresseindtastningsskærm
Vælg ADRESSE. Skærmbilledet
Adresseindtastning vises.

Berør ét af indtastningsfelterne ved
siden af adressendtastninger. Der
vises et tastatur.
Se en detaljeret beskrivelse af tasta‐
turerne 3 16.
Indtast den nødvendige destinations‐
information.
Bemærkninger
Skærmbilledet behøver ikke at udfyl‐
des fuldstændigt.

Bekræft dine indtastninger ved at
vælge 9 i skærmens øverste højre
hjørne.
Hvis der er mere end en mulig desti‐
nation ifølge den indtastede informa‐
tion, vises en liste med alle

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=61c9b8a81f39221fc0a801477412ac25&version=2&language=da&variant=DK
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matchende destinationer på
displayet. Vælg den ønskede
adresse.
Destinationsdetaljeoversigten vises.
Start vejvisning ved at vælge Start.

Vejkryds-indtastningsskærm
Vælg KRYDS. Skærmbilledet Kryds‐
indtastning vises.

Berør ét af indtastningsfelterne ved
siden af adressendtastninger. Der
vises et tastatur.
Se en detaljeret beskrivelse af tasta‐
turerne 3 16.

Indtast den nødvendige destinations‐
information.
Bekræft dine indtastninger ved at
vælge 9 i skærmens øverste højre
hjørne.
Hvis der er mere end en mulig desti‐
nation ifølge den indtastede informa‐
tion, vises en liste med alle
matchende destinationer på
displayet. Vælg den ønskede
adresse.
Destinationsdetaljeoversigten vises.
Start vejvisning ved at vælge Start.

Indtastning af interessepunkter
Et interessepunkt (POI) er et bestemt
sted, der kan være a generel inte‐
resse, fx en benzinstation, et parke‐
ringsareal eller en restaurant.
De data, som er gemt i navigations‐
systemet, indeholder et stort antal
prædefinerede POI'er, som vises på
kortet (hvis aktiveret 3 45).
Du kan også lagre individuelle POI'er
i systemet, se "Oprettelse og down‐
loading af brugerdefinerede POI'er" i

kapitlet "Brug" 3 45. Disse POI'er kan
vælges som destinationer via POI-
hovedkategorien Mine POI'er.
For at vælge en POI som destination
for rutevejledning vælges
DESTINATION i interaktionsvælger‐
bjælken, og derpå vælges POI'er. Der
vises en liste for valg af søgeområde.

Indsætning af en søgeposition
Vælg en af valgmulighederne.

Bemærkninger
Alternativerne POI´er langs ruten og
POI´er tæt på destination er kun
tilgængelige, når rutevejledning er
aktiv.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=0331435f1f70a3b4c0a801475b1666ff&version=1&language=da&variant=DK
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Hvis POI´er andre steder er valgt,
vises et tastatur.
Se en detaljeret beskrivelse af tasta‐
turerne 3 16.
Indtast ønsket position og bekræft
indtastningen.
Der vises en liste med interesse‐
punktskategorier.

Søgning efter POI'er via kategorier
Vælg en af hovedkategorierne på
listen. En liste med underkategorier
vises.
For at vise alle tilgængelige POI'er i
den pågældende hovedkategori
vælges Alle. Rul gennem listen, og
vælg det ønskede POI.
For at vise alle POI'er i en underkate‐
gori, vælg den respektive underkate‐
gori. Rul gennem listen, og vælg det
ønskede POI.
Destinationsdetaljeoversigten vises.
Flere oplysninger om det valgte inte‐
ressepunkt fås ved at berøre Info i
skærmens øverste højre hjørne.
Start vejvisning ved at vælge Start.

Søgning efter interessepunkter via
navneinput
For at søge efter et bestemt POI, en
kategori eller en specifik position
vælges Stav navn i POI-hovedkate‐
gorilisten eller i en af underkategorili‐
sterne. Der vises et tastatur.
Se en detaljeret beskrivelse af tasta‐
turerne 3 16.
Indtast ønsket navn eller kategori.
Vælg 9 for at bekræfte din indtast‐
ning. Destinationsdetaljeoversigten
vises.
Flere oplysninger om det valgte inte‐
ressepunkt fås ved at berøre Info i
skærmens øverste højre hjørne.
Start vejvisning ved at vælge Start.

Liste over nylige destinationer
Vælg SENESTE.
En liste med alle nyligt indtastede
destinationer vises.

Vælg en af indtastningerne. Destina‐
tionsdetaljeoversigten vises.
Start vejvisning ved at vælge Start.

Kontaktliste
Vælg KONTAKTER. Kontaktlisten
vises.
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Lynfunktionsikon
Hvis der kun er gemt en adresse til en
kontakt, vises en lynruteikon ved
siden af den respektive indtastning på
kontaktlisten.
Vælg 1 for at vise destinationsdetal‐
jevisning med det samme.
Start vejvisning ved at vælge Start.

Kontaktdetaljevisning
Hvis der er lagret mere end en
adresse for en kontakt, vælg den
ønskede kontaktindtastning. Kontakt‐
detaljeoversigten vises.

Vælg en af de adresser, som er gemt
for kontakten. Destinationsdetaljeo‐
versigten vises.
Start vejvisning ved at vælge Start.

Valg af en adresse på et kort
Tryk på en ønsket position på kortet.
Kortet centreres omkring denne posi‐
tion.
Et rødt v vises ved den pågældende
position og den tilhørende adresse
vises på en mærkat.

Tryk på mærkaten. Destinationsde‐
taljeoversigten vises.
Start vejvisning ved at vælge Start.

Vejpunktsture
Et vejpunkt er en mellemdestination,
som der tages højde for ved bereg‐
ning af en rute til dens slutdestination.
For at oprette en vejpunktstur, kan du
tilføje et eller flere vejpunkter.
Indtast eller vælg slutdestinationen
for din vejpunktstur og start rutevej‐
ledningen.

Under aktiv rutevejledning vælges
DESTINATION i interaktionsvælger‐
bjælken for kortvisningen.
Alternativt berøres pilesymbolet, som
viser din næste svingmanøvre i højre
side af skærmen for at vise rutevej‐
ledningsmenuen. Vælg
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DESTINATION på interaktionsvæl‐
gerbjælken på rutevejledningsmen‐
uen.
Indtast eller vælg en ny adresse.

Vælg Start. Der vises en meddelelse.

Vælg Tilføj som vejpunkt. Ruten
genberegnes, og den nye destination
tilføjes som et vejpunkt på den
aktuelle rute.
Hvis det ønskes, kan flere vejpunkter
indtastes som beskrevet ovenfor.

Hele ruten med vejpunkter gemmes
ved at vælge Gem.
Vejpunktsturen gemmes i kontaktli‐
sten i mappen Gemte ture og får navn
efter sin slutdestination.
Den gemte vejpunktstur kan kaldes
frem via kontaktlisten.
Se en detaljeret beskrivelse af, hvor‐
dan man redigerer en vejpunktstur
3 57.
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Ny destination
Når en ny destination skal indstilles,
kan du annullere rutevejledning til
den aktuelle destination og dernæst
indtaste en ny destination. Eller du
kan direkte indtaste en ny destination.
Under aktiv rutevejledning vælges
DESTINATION i interaktionsvælger‐
bjælken for kortvisningen.
Alternativt berøres pilesymbolet, som
viser din næste svingmanøvre i højre
side af skærmen for at vise rutevej‐
ledningsmenuen. Vælg
DESTINATION på interaktionsvæl‐
gerbjælken på rutevejledningsmen‐
uen.
Indtast eller vælg en ny adresse.
Vælg Start. Der vises en meddelelse.
Vælg Vælg ny destination. Ruten
omberegnes, og den nye destination
indstilles.

Opkald til en destination
Efter indtastning af en destination og
før rutevejledningen startes, vises
destinationens detaljevisning.

For at starte et telefonopkald til den
valgte position vælges Opkald.
Bemærkninger
Opkald skærmknappen er kun
tilgængelig, hvis der er lagret et tele‐
fonnummer for den pågældende
position.

Lagring af destinationer

Kontaktindtastning
Efter indtastning af en destination og
før rutevejledningen startes, vises
destinationens detaljevisning.
For at gemme den respektive desti‐
nation i kontaktlisten vælges Gem. Se
en detaljeret beskrivelse af, hvordan
man gemmer en adresse i kontaktli‐
sten 3 21.
Bemærkninger
Skærmknappen Gem er kun tilgæn‐
gelig, hvis adressen endnu ikke er
gemt i systemet.

Favorit
Favoritter kan gemmes fra næsten
alle skærmvisninger.
Se en detaljeret beskrivelse af, hvor‐
dan man gemmer destinationsfavorit‐
ter 3 17.

Vejvisning
Vejvisning gives af navigationssyste‐
met ved hjælp af visuelle instruktioner
og med stemmeprompter (stemmein‐
struktioner).
Visuelle instruktioner
Visuelle instruktioner vises på
display.

Navigationsstemmeprompter
Navigationsstemmeprompter angi‐
ver, hvilken retning der skal følges,
når man nærmer sig et vejkryds, hvor
der skal drejes.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=fb02075ff9c6191cc0a801ea25de5f08&version=3&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=49540e13f9e0b7a1c0a801ea226061fc&version=3&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=b157f938e4157fecc0a801475fa47b3b&version=2&language=da&variant=DK


58 Navigation

For at aktivere stemme-promptfunkti‐
onen og indstille lydstyrken, se "Navi‐
gationsstemmeindstillinger"
herunder.

Start og afbrydelse af vejvisning

Start af rutevejledning
For at starte rutevejledningen til en ny
valgt destination vælges Start i desti‐
nationsdetaljevisningen.
For direkte at starte rutevejledningen
til den senest valgte destination
vælges MENU i interaktionsvælger‐
bjælken, og dernæst vælges Fortsæt
til.
Rutevejledning til senest valgte desti‐
nation er genstartet.

Annullering af vejvisning
Rutevejledning kan annulleres på én
af følgende måder:
● Berør x på navigationskortskær‐

men.
● Vælg MENU i interaktionsvæl‐

gerbjælken og vælg så Annullér
rute.

● Berør pilesymbolet, som viser din
næste svingmanøvre i højre side

af skærmen for at vise rutevej‐
ledningsmenuen (Se "Rutevej‐
ledningsmenu" herunder).
Vælg AFSLUT på interaktions‐
vælgerbjælken.

Navigationsstemmeindstillinger

Mute
Lyden fra navigationsstemmepromp‐
ter kan midlertidigt afbrydes ved at
vælge y i venstre side af kortskær‐
men. Ikonet ændres til z.
Lyden slås til ved at vælge z igen.

Stemmemeddelelser
Vælg MENU i interaktionsvælger‐
bjælken og vælg derpå Indstilling
navigationsstemme for at vise den
pågældende undermenu.
Hvis Stemmebesked - On er indstillet,
udlæses navigationsstemmepromp‐
ter af systemet under aktiv rutevejled‐
ning.
Indstil Stemmebesked - On, eller
Stemmebesked - Off.
Hvis indstillingen er Off, leverer syste‐
met ingen navigationsstemmepromp‐
ter.

Stemmeprompter under
telefonopkald
Vælg MENU i interaktionsvælger‐
bjælken og vælg derpå Indstilling
navigationsstemme for at vise den
pågældende undermenu. Vælg
Navigation ifm. telefonopkald.
Hvis On er valgt, udlæses navigati‐
onsstemmeprompterne også under
telefonopkald.
Hvis Off er valgt, kommer der ingen
stemmeprompter. Hvis Biplyde er
valgt, lyder der et bip i stedet for
meddelelsen.

Lydstyrke
For at justere lydstyrken for stemme‐
prompter vælges ─ eller w.

Information om trafikale
problemer

Trafikliste
En liste med trafikale problemer i
nærheden af bilens aktuelle position
vises ved at trykke på HOME og
dernæst vælge TRAFIK.
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Alternativt vælges MENU i interakti‐
onsvælgerbjælken og derpå vælges
Trafik for at vise den pågældende
undermenu. Vælg Vis
trafikhændelser i nærheden.
Hvis rutevejledning ikke er aktiv, vises
listen som følger:

Hvis rutevejledning er aktiv, vises
yderligere to skærmknapper: Alle for
en liste, der viser alle trafikale proble‐
mer og Langs ruten for en liste, der
kun viser de trafikale problemer, der
vedrører din aktuelle rute.

Listen sorteres som standard efter
afstand fra bilens position. Listen
sorteres alfabetisk ved at vælge
Sorter på skærmens øverste linje.
Berør ét af listeelementerne for at
vise detaljeret information om det
pågældende trafikale problem.
Bemærkninger
Hvis du er gået ind på trafiklisten via
skærmknappen TRAFIK på Hjem-
skærmen, berøres w i skærmens
øverste venstre hjørne for at gå ind
på menuen for trafikindstillinger.

Trafikikoner på kortet
Hvis Vis Icons On Map - On er indstil‐
let, bliver ikoner for trafikale proble‐
mer omkring den aktuelle position og
langs ruten vist på kortet.
Indstil Vis Icons On Map - On, eller
Vis Icons On Map - Off.

Trafikføring
Denne undermenu indeholder indstil‐
linger om, hvordan systemet kan
håndtere trafikhændelser, før og
under rutevejledningen.
Vælg Præferencer for trafik routing for
at få vist den relevante undermenu.

Hvis du ønsker generelt at undgå
langsom trafik, sæt Undgå langsom
trafik til On.
Vælg Automatisk undgåelse af trafik
eller Spørg før omkørsel.

Typer af trafikhændelser
Vælg Trafiktyper for at få vist den rele‐
vante undermenu.
Vælg de typer trafikhændelser, der
skal undgås.

TMC-stationer
TMC-radiostationerne leverer infor‐
mation om den aktuelle trafiksitua‐
tion, der er taget højde for ved bereg‐
ning af ruten.
Bemærkninger
Afhængigt af hvilket land du befinder
dig i, forstærkes TMC-servicen af en
PayTMC-funktion, der er indbygget i
Infotainment-systemet.

Vælg TMC-station for at få vist den
relevante undermenu.
Standardindstillingen er Auto konsul‐
terende forskellige TMC-stationer.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=ba4780c523bb388dc0a801474ed2e40b&version=1&language=da&variant=DK
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Hvis du ønsker, at der skal holdes øje
med en bestemt TMC-station, så
vælg den pågældende station fra
listen.
Hvis stationen ikke længere modta‐
ges, skifter systemet tilbage til Auto
funktionen.

Ruteindstillinger
Vælg MENU i interaktionsvælger‐
bjælken og vælg derpå
Rutepræferencer for at vise den
pågældende undermenu.

Rutestil
For at definere efter hvilke kriterier en
rute kan beregnes vælges Rutetype.
Vælg Hurtig, Miljøvenlig eller Kort fra
listen.
Hvis Miljøvenlig er valgt, kan den eco-
venlige rutestil tilpasses til bilens
belastning.
Vælg Rediger miljøprofil for at få vist
den relevante undermenu.
Vælg gentagne gange Taglast og
Anhænger for at skifte mellem tilgæn‐
gelige belastningsvalg. Indstil valg‐
ene efter behov.

Vejvalg
Vælg fra listen hvilke vejtyper, som
kan inkluderes i beregningen af ruten.

Ruteændring
Ændring af ruten under aktiv rutevej‐
ledning sker ved at berøre pilesym‐
bolet, som viser din næste svingma‐
nøvre i højre side af skærmen.
Rutevejledningsmenuen vises.
Bemærkninger
Rutevejledningsmenuen kan kun
vises, hvis rutevejledningen er aktiv.

Rutevejledningsmenuen har ekstra
valgmuligheder for ændring af
ruteindstillinger under aktiv rutevej‐
ledning.

Visning af svingliste
Svinglisten viser alle gader på den
beregnede rute. Der startes fra den
aktuelle position.
Vælg DREJELISTE på interaktions‐
vælgerbjælken på rutevejlednings‐
menuen. Svinglisten vises, og den
næste manøvre udlæses af systemet.

Hver listepost kan vise følgende
oplysninger:
● navn på gaden, motorvejen eller

motorvejsknudepunktet
● retningspil
● afstand til næste gade på ruten
● forventet ankomsttid, når næste

gade nås
For at vise alle tilgængelige informa‐
tioner på et særligt listepunkt vælges
det pågældende listepunkt, og
dernæst vælges Info på den øverste
linje af skærmen.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=7f875c470d6512e7c0a801ea026f7de7&version=1&language=da&variant=DK
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Udelukkelse af gader fra vejvisning
Efter at rutevejledningen er startet,
kan du udelukke gader fra den tidli‐
gere beregnede rute. Ruten ombe‐
regnes så, idet udeladte gader sprin‐
ges over.
Vælg UNDGÅ på interaktionsvælger‐
bjælken på rutevejledningsmenuen.
Listen over frakørsler vises.
Vælg gade, motorvej eller motorvejs‐
knudepunkt, du ønsker at undgå. Der
vises en meddelelse.
Vælg det ønskede afstandsvalg.
Den pågældende gade eller motorvej
vises i Områder, der er undgået
afsnittet oven på svinglisten markeret
med rødt 9.
Bemærkninger
Områder, der er undgået afsnittet
består også af veje, som automatisk
undgås af systemet pga. trafikhæn‐
delser.

Den undgåede gade eller motorvej
genindsættes på ruten ved at fjerne
markeringen af det pågældende liste‐
punkt.

Visning af vejpunktsliste
Hvis du er på en vejpunktstur, omfat‐
ter rutevejledningsmenuen yderligere
menufunktioner for vejpunktsturæn‐
dring.
Vejpunktslisten viser alle vejpunkter
på den beregnede vejpunktstur, star‐
tende med nærmest kommende
vejpunkt.
Vælg VEJPUNKTER på interaktions‐
vælgerbjælken på rutevejlednings‐
menuen. Vejpunktslisten vises.

Hver listepost kan vise følgende
oplysninger:
● navn eller adresse på vejpunkt
● afstand til næste vejpunkt
● forventet ankomsttid, når næste

vejpunkt nås

Redigering af vejpunktstur
En vejpunktstur organiseres som
ønsket ved at vælge REDIGER i inte‐
raktionsvælgerbjælken i rutevejled‐
ningsmenuen. Vejpunktslisten vises.
For at ændre vejpunkternes position
på listen vælges ▲ og ▼ ved siden af
de pågældende listepunkter.
For at slette et vejpunkt fra listen
vælges ☓.
Vælg Gem i toppen af skærmen for at
gemme ændringerne.

Optimering af vejpunktstur
Hvis der er tilføjet flere vejpunkter, og
vejpunktsturen er redigeret adskillige
gange, ønsker du måske at omorga‐
nisere vejpunkterne i den mest effek‐
tive rækkefølge.
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Vælg OPTIMERING på interaktions‐
vælgerbjælken på rutevejlednings‐
menuen.
Vent, indtil vejpunktslisten er opdate‐
ret.
Vælg Gem i toppen af skærmen for at
gemme ændringerne.



Talegenkendelse 63

Talegenkendelse

Generel information ..................... 63
Brug ............................................. 65

Generel information
Indlejret talegenkendelse
Infotainment-systemets indbyggede
talegenkendelse gør det muligt at
betjene forskellige funktioner i Info‐
tainment-systemet ved hjælp af talte
kommandoer. Det genkender
kommandoer og numre uafhængigt
af, hvem der taler. Kommandoerne
og numrene kan indtales uden stem‐
mepause mellem de enkelte ord.
I tilfælde af forkert betjening eller
forkerte kommandoer afgiver syste‐
met et synligt og/eller hørbart signal
og anmoder om gentagelse af den
ønskede kommando. Dertil kommer,
at talegenkendelsen kvitterer for
vigtige kommandoer og forespørger,
om nødvendigt.
Der er generelt forskellige måder at
sige kommandoer til udførelse af de
ønskede handlinger.
Bemærkninger
For at undgå at samtaler i bilen fører
til utilsigtet aktivering af systemets
funktioner, starter talegenkendelsen
først, når systemet aktiveres.

Oplysninger
Understøttelse af sprog
● Ikke alle de sprog der er til rådig‐

hed for visning i Infotainmentsy‐
stemet, er tilgængelige med
hensyn til talegenkendelse.

● Hvis det aktuelt valgte display‐
sprog ikke understøttes af tale‐
genkendelsen, er talegenken‐
delse ikke tilgængelig.
I givet fald er man nødt til at
vælge et andet sprog til displayet,
hvis man ønsker at betjene Info‐
tainmentsystemet med talte
input. Oplysninger om at ændre
displaysproget findes under
"Sprog" i kapitlet "Systemindstil‐
linger" 3 26.

Adresseindtastning af destinationer i
udlandet
For at indtaste adressen på en desti‐
nation i et andet land med stemmein‐
put skal infodisplayets sprog ændres
til sproget i det andet land.
Hvis fx displayet aktuelt er indstillet til
engelsk og du ønsker at indtaste
navnet på en by i Frankrig, skal du
ændre displaysproget til fransk.
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Undtagelser: Hvis der skal angives
adresser i Belgien, kan man enten
skifte displaysprog til fransk eller
nederlandsk. For adresser i Schweiz
kan man enten indstille displayspro‐
get til fransk, tysk eller italiensk.
Oplysninger om at ændre display‐
sproget findes under "Sprog" i kapitlet
"Systemindstillinger" 3 26.
Inputrækkefølge for destinations‐
adresser
Rækkefølgen for input af en adresses
dele med talegenkendelsessystemet
afhænger af, i hvilket land destinatio‐
nen ligger.
● Østrig, Tyskland:

<by> <gade> <husnummer>
● Belgien, Frankrig, Storbritannien:

<husnummer> <gade> <by>
● Danmark, Italien, Holland, Polen,

Portugal, Rusland, Spanien,
Schweiz, Tyrkiet:
<gade> <husnummer> <by>

Opsætning af talegenkendelsen
Der kan foretages adskillige indstil‐
linger og tilpasninger af den indbyg‐
gede talegenkendelse i Infotainment-
systemet.
Tryk på HOME og vælg derefter
ikonet INDSTILLINGER.
Vælg punktet Stemme In/Out for at gå
ind på den pågældende undermenu.

Talegenkendelse (følsomhed)
Alt efter det valg, der er truffet i den
tilhørende undermenu, virker tale‐
genkendelsen mere eller mindre
"sikker" til korrekt at forstå dine
kommandoer.

Bekræft mere: Hvis valgt, beder
systemet dig relativt ofte om at
bekræfte dine kommandoer. Følgelig
udfører systemet i de fleste tilfælde
den korrekte handling.
Bekræft mindre: Hvis valgt, beder
systemet dig relativt sjældent om at
bekræfte dine stemmeinput. Det bety‐
der, at systemet somme tider kan fejl‐
tolke dine kommandoer, så det ikke
udfører den rette handling.
Bemærkninger
Når du begynder at bruge talegen‐
kendelsen, kan det være en fordel at
benytte Bekræft mere indstillingen.
Når du bliver mere erfaren, dvs. du
finder ud af, hvordan du skal udtale
dine kommandoer på en måde, så
talegenkendelsen forstår dig
korrekt, kan det være en fordel at
benytte Bekræft mindre indstillin‐
gen.

Besked (længde)
Længden og detaljeringsniveauet i de
spørgsmål og udsagn, som talegen‐
kendelsen kommer med, kan justeres
i den tilhørende undermenu.
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Audio feedback hastighed
Den hastighed, hvormed talegenken‐
delsen stiller spørgsmål eller fremsi‐
ger udsagn, kan justeres i den tilhø‐
rende undermenu.
Hvis Middel er valgt, svarer systemets
talehastighed til naturlig tale.
Bemærkninger
Når du begynder at bruge talegen‐
kendelsen, kan det være en fordel at
benytte Lang indstillingen. Når du
bliver mere erfaren, kan det være en
fordel at benytte Kort indstillingen.

Vis tips om "Hvad kan jeg sige?"
Afhængigt af om du vil have vist
mulige talekommandoer på skær‐
men, indstilles Display "Hvad kan jeg
sige?" på On eller Off.

Stemme-
gennemføringsapplikation
Infotainment-systemets stemmegen‐
nemføringsapplikation tillader
adgang til talegenkendelseskom‐
mandoer på din smartphone.

Hvorvidt denne funktion er tilgænge‐
lig afhænger af din smartphone. Flere
oplysninger om kompatibilitet findes
på vores websted.

Brug
Indlejret talegenkendelse

Aktivering af talegenkendelse
Bemærkninger
Talegenkendelse er ikke tilgængelig
under et aktivt telefonopkald.

Aktivering via w knappen på rattet
Tryk på w på rattet.
Lyden fra audiosystemet afbrydes, du
bliver mundtligt opfordret til at sige en
kommando, og hjælpemenuer med
de vigtigste tilgængelige komman‐
doer vises på informationsdisplayet
eller i førerinformationscenteret.
Så snart talegenkendelsessystemet
er klar til stemmeinput, høres der en
biplyd. Talegenkendelsessymbolet i
øverste venstre hjørne af hjælpemen‐
uen ændres fra hvid til rød.

Du kan nu sige en stemmekom‐
mando for at indlede en systemfunk‐
tion (f.eks. afspilning af en forudind‐
stillet radiostation).
Aktivering via STEMME
skærmknappen på midterdisplayet
Vælg STEMME i interaktionsvælger‐
bjælken på en hovedmenu i midter‐
displayet.
Lyden fra audiosystemet afbrydes,
man bliver mundtligt opfordret til at
indtale en kommando, og en hjælpe‐
menu med de vigtigste tilgængelige
kommandoer vises på midterdis‐
playet.
Så snart talegenkendelsessystemet
er klar til stemmeinput, høres der en
biplyd. Talegenkendelsessymbolet i
højre side af hjælpemenuen ændres
fra sort til rød.
Du kan nu sige en stemmekom‐
mando, se beskrivelsen herover.

Justering af lydstyrke for
stemmemeddelelser
Tryk på ! eller # på rattet opad (øg
lydstyrken) eller nedad (sænk lydstyr‐
ken).
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Afbrydelse af en stemmemeddelelse
En erfaren bruger kan afbryde en
stemmemeddelelse ved at trykke kort
på w på rattet.
Der høres straks et bip, talegenken‐
delsessymbolet skifter til rødt og en
kommando kan siges uden at skulle
vente.

Annullering af en dialogsekvens
Der er forskellige muligheder for at
annullere en dialogsekvens og deak‐
tivere talegenkendelsen:
● Sig "Annuller" eller "Afslut".
● Tryk på n på rattet.
● Hvis talegenkendelses-sessio‐

nen blev startet via STEMME
skærmknappen på midterdis‐
playet, kan du alternativt:
● Tryk på HOME på kontrolpa‐

nelet.
● Vælg m eller Exit i hjælpe‐

menuen.

I følgende situationer annulleres en
dialogsekvens automatisk:
● Hvis der ikke afgives nogen

kommando i et vist stykke tid
(som standard bliver man 3
gange opfordret til at afgive en
kommando).

● Hvis der afgives kommandoer,
som systemet ikke genkender
(som standard bliver man 3
gange opfordret til at sige en
korrekt kommando).

Betjening med talekommandoer
Talegenkendelsen kan forstå
kommandoer, som enten indtales
naturligt i sætningsform eller direkte
kommandoer, som angiver anven‐
delse og handling.
Man opnår de bedste resultater på
følgende måde:
● Lyt til stemmemeddelelsen, og

afvent biplyden, før der siges en
kommando eller besvares.

● Sig "Hjælp" eller læs komman‐
doeksemplerne på skærmen.

● Stemmemeddelelsen kan afbry‐
des ved at trykke på w igen.

● Vent til efter biplyden, og sig
derefter kommandoen naturligt,
hverken for hurtigt ikke for lang‐
somt. Brug korte og direkte
kommandoer.

Normalt kan kommandoer gives med
en enkelt kommando. For eksempel,
"Ring til David Smith på arbejdet",
"Afspil" efterfulgt af kunstnerens eller
sangens navn, "Stil ind på" efterfulgt
af radioens bølgeområde og
frekvens/stationsnavn eller "Find
adresse" efterfulgt af adressen f.eks.
"Hovedgade 123, London".
I tilfælde af komplicerede komman‐
doer eller når der mangler oplys‐
ninger, starter systemet en dialogse‐
kvens.
Når man søger efter et "Interesse‐
punkt", kan kun større kæder vælges
efter navn. Kæder er virksomheder
med mindst 20 lokaliteter. For andre
interessepunkter (POI) siges navnet
på en kategori som "Restauranter"
"Indkøbscentre" eller "Hospitaler".
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Hvis man siger "Telefon" eller "Tele‐
fonkommandoer", forstår systemet, at
der anmodes om et telefonopkald og
reagerer med de relevante spørgs‐
mål, til der er indsamlet detaljer nok.
Hvis telefonnummeret er gemt med et
navn og et sted, skal den direkte
kommando omfatte begge dele, f.eks.
"Ring til Jens Jensen på arbejdet".
Valg af listeelementer
Når en liste vises, beder en stemme‐
meddelelse om at bekræfte eller
vælge et element på listen. Et liste‐
element kan vælges manuelt eller
ved at sige elementets linjenummer.
Listen på talegenkendelsesskærmen
fungerer på samme måde som en
liste på andre skærme. Manuel
rulning i listen på en skærm under en
talegenkendelses-session ophæver
den aktuelle talegenkendelsesbegi‐
venhed og afspiller en prompt som
"Foretag dit valg fra listen ved hjælp
af de manuelle betjeningsknapper,
tryk på knappen tilbage på frontpla‐
den eller tryk på knappen skærm
tilbage for at prøve igen".

Hvis der ikke foretages et manuelt
valg inden for 15 sekunder, afsluttes
talegenkendelsen, der vises en
meddelelse, og den forrige skærm
vises igen.
Kommandoen "Tilbage"
Hvis du vil vende tilbage til fore‐
gående menu, kan du enten: sige
"Tilbage", trykke på k BACK på
kontrolpanelet eller trykke på m.
Kommandoen "Hjælp"
Efter at have sagt "Hjælp", vil hjælpe‐
prompten for den aktuelle skærm
blive læst højt. Endvidere vises
prompten på skærmen.
Alt efter hvordan talegenkendelsen
blev indledt vises hjælpeprompten
enten i Førerinformationscenteret
eller på midterdisplayet.
Hjælpeprompten afbrydes ved at
trykke på w. Der høres et bip. Sig evt.
en kommando.

Stemme-
gennemføringsapplikation

Aktivering af talegenkendelse
Hold s inde på rattet, indtil der vises
et taleigenkendelsesikon i førerinfor‐
mationscenteret.
Derudover oplyser en meddelelse i
førerinformationscenteret dig om,
hvornår stemmegennemføringsappli‐
kationen er klar til brug.

Justering af lydstyrke for
stemmemeddelelser
Drej m på kontrolpanelet eller tryk
på ! eller # på rattet opad (øg
lydstyrken) eller nedad (sænk lydstyr‐
ken).

Deaktivering af talegenkendelse
Tryk på n på rattet. Talegenken‐
delse afsluttes.
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Generelt
Telefonportalen giver mulighed for
mobiltelefonsamtaler via en mikrofon
i bilen og bilens højtalere og betjening
af de vigtigste mobiltelefonfunktioner
gennem bilens Infotainment-system.
For at kunne bruge telefonportalen,
skal mobiltelefonen tilsluttes til Info‐
tainment-systemet via Bluetooth.
Ikke alle telefonfunktioner understøt‐
tes af alle mobiltelefoner. De brug‐
bare telefonfunktioner afhænger af
den relevante mobiltelefon og af
netværksudbyderen. Yderligere infor‐
mation kan findes i betjeningsvejled‐
ningen til mobiltelefonen eller rekvire‐
res fra netværksudbyderen.

Vigtige oplysninger om betjening
og færdselssikkerhed

9 Advarsel

Mobiltelefoner kan påvirke omgi‐
velserne. Af denne årsag er der
udarbejdet sikkerhedsregler og
vejledninger. Det er en god idé at
sætte sig ind i disse vejledninger,
før telefonfunktionen anvendes.

9 Advarsel

Det kan være farligt at anvende
håndfri anordninger, mens man
kører, da anvendelse af telefonen
nedsætter koncentrationen.
Parker bilen før anvendelse af den
håndfri anordning. Følg bestem‐
melserne, der er i kraft i det land,
hvor De befinder Dem.
Husk at overholde de specielle
regler, som gælder i specifikke
områder, og sluk altid for mobilte‐
lefonen, hvis brug af mobiltele‐
foner er forbudt, hvis forstyrrelser
forårsages af mobiltelefonen, eller
hvis der kan opstå farlige situatio‐
ner.

Bluetooth
Telefonportalen er certificeret af Blue‐
tooth Special Interest Group (SIG).
Yderligere oplysninger om specifika‐
tionen kan findes på internettet på
adressen http://www.bluetooth.com
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Bluetooth-forbindelse
Bluetooth er en radiostandard for
trådløs tilslutning af f.eks. mobiltele‐
foner eller andet udstyr.
Bluetooth-funktionen på Bluetooth-
enheden skal være aktiveret, for at
der kan oprettes Bluetooth-forbin‐
delse til Infotainment-systemet. Yder‐
ligere oplysninger findes i brugervej‐
ledningen til Bluetooth-enheden.
Via Bluetooth-indstillingsmenuen
udføres parring (pinkodeudveksling
mellem Bluetooth-enhed og Infotain‐
ment-system) og tilslutning af Blue‐
tooth-enheder til Infotainment-syste‐
met.

Bluetooth-indstillingsmenu
Tryk på HOME og vælg derefter
ikonet INDSTILLINGER.
Vælg Bluetooth for at få vist den rele‐
vante undermenu.

Parring af en enhed

Oplysninger
● Der kan parres op til fem enheder

med systemet.
● Der kan kun tilsluttes én parret

enhed til Infotainment-systemet
ad gangen.

● Parring behøver normal kun at
udføres én gang, medmindre
enheden er slettet på listen over
parrede enheder. Hvis enheden
er blevet tilsluttet tidligere, etab‐
lerer Infotainment-systemet
automatisk en forbindelse.

● Bluetooth-betjening dræner
enhedens batteri betydeligt.
Tilslut derfor enheden til USB-
porten til opladning.

Parring via applikationen Indstillinger
1. Tryk på HOME og vælg derefter

ikonet INDSTILLINGER.

Vælg Bluetooth for at få vist den
relevante undermenu.

2. Vælg Forbind udstyr.
Alternativt vælges Håndtering af
udstyr for at vise enhedslisten, og
derpå vælges Forbind udstyr.

3. Der vises en meddelelse på Info‐
tainment-systemet, som viser
navnet og PIN-koden til Infotain‐
ment-systemet.

4. Start Bluetooth-søgning på den
Bluetooth-enhed, som skal
parres.

5. Bekræft parringsproceduren:
● Hvis SSP (sikker enkel

parring) understøttes:
Sammenlign PIN-koden
(hvis krævet) og bekræft
meddelelserne i Infotain‐
ment-systemet og Bluetooth-
enheden.

● Hvis SSP (sikker enkel
parring) ikke understøttes:
Hvis ønsket så vælg Indstil
PIN for at ændre PIN-koden
til Infotainment-systemet.
Der vises et tastatur. Indtast
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den nye PIN-kode og bekræft
dine indtastninger.
Indtast Infotainment-PIN-
koden på Bluetooth-enheden
og bekræft dine indtastnin‐
ger.

6. Infotainment-systemet og
enheden er parret, og enhedsli‐
sten vises.

Bemærkninger
Hvis Bluetooth-forbindelsen svigter,
vises der en fejlmeddelelse på skær‐
men i Infotainment-systemet.
7. Hvis tilgængeligt på Bluetooth-

enheden, downloades telefonbo‐
gen og opkaldslisterne til Infotain‐
ment-systemet. Hvis det er
nødvendigt, bekræft den respek‐
tive besked til smartphonen.

Bemærkninger
For at kontakterne skal kunne læses
af infotainment-systemet, skal de
lagres i mobiltelefonens hukom‐
melse.

Hvis denne funktion ikke under‐
støttes af Bluetooth-enheden,
vises en meddelelse om dette i
Infotainment-systemet.

Parring via telefon-applikationen
1. Tryk på HOME og vælg derefter

ikonet TELEFON.
2. Vælg Forbind udstyr.
3. Gå videre fra trin 3 i "Parring via

applikationen Indstillinger" (se
herover).

4. Hvis enheden er blevet parret,
vises telefonmenuen.

Bemærkninger
Hvis Bluetooth-forbindelsen svigter,
vises der en fejlmeddelelse på skær‐
men i Infotainment-systemet.

Tilslutning af en parret enhed
1. Tryk på HOME og vælg derefter

ikonet INDSTILLINGER.
Vælg Bluetooth for at få vist den
relevante undermenu.

2. Vælg Håndtering af udstyr for at
vise enhedslisten.

3. Vælg den Bluetooth-enhed, du vil
tilslutte.

4. Enheden tilsluttes og vises i
Forbundet feltet på enhedslisten.

Afbrydelse af en enhed
1. Tryk på HOME og vælg derefter

ikonet INDSTILLINGER.
Vælg Bluetooth for at få vist den
relevante undermenu.

2. Vælg Håndtering af udstyr for at
vise enhedslisten.

3. Vælg ╳ ved siden af den Blue‐
tooth-enhed, der er tilsluttet for
øjeblikket. Der vises en medde‐
lelse.

4. Vælg Ja for at afbryde enheden.

Sletning af en enhed
1. Tryk på HOME og vælg derefter

ikonet INDSTILLINGER.
Vælg Bluetooth for at få vist den
relevante undermenu.

2. Vælg Håndtering af udstyr for at
vise enhedslisten.

3. Vælg ─ ved siden af den Blue‐
tooth-enhed, der skal slettes. Der
vises en meddelelse.

4. Vælg Ja for at slette enheden.
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Nødopkald

9 Advarsel

Oprettelse af forbindelse kan ikke
garanteres i alle situationer. Derfor
bør De ikke udelukkende stole på
en mobiltelefon, når det drejer sig
om en særdeles vigtig kommuni‐
kation (f.eks. en nødsituation der
kræver lægehjælp).
I nogle netværk kan det være
nødvendigt, at et gyldigt SIM-kort
sættes rigtigt i mobiltelefonen.

9 Advarsel

Vær opmærksom på, at det er
muligt at foretage og modtage
opkald med mobiltelefonen, hvis
signalet i et serviceområde er kraf‐
tigt nok. Under visse omstændig‐
heder er det ikke muligt at foretage
nødopkald i alle mobiltelefonnet‐
værk; det kan forekomme, at det
ikke er muligt, når bestemte
netværkstjenester og/eller telefon‐

funktioner er aktive. Der kan
indhentes oplysninger derom hos
de lokale netværkstjenesteydere.
Nødtelefonnummeret kan variere i
de enkelte egne og lande. Man bør
sørge for at få fat i nødtelefonnum‐
rene, der anvendes i de egne, man
har tænkt sig at tage til.

Foretage et nødopkald
Kald nødopkaldsnummeret (f.
eks. 112).
Der oprettes telefonforbindelse til
alarmcentralen.
Besvar servicepersonalets spørgs‐
mål om nødsituationen.

9 Advarsel

Afslut ikke opkaldet, før alarmcen‐
tralen beder dig afslutte samtalen.

Betjening
Så snart en tilslutning er etableret via
Bluetooth mellem din mobiltelefon og
Infotainment-systemet, kan du

betjene mange andre funktioner på
din mobiltelefon via Infotainment-
systemet.
Bemærkninger
Ikke alle mobiltelefoner understøtter
alle funktioner i telefonportalen. Der
er derfor mulighed for afvigelser fra
det herunder beskrevne funktions‐
område.

Telefonapplikation
Tryk på HOME og vælg derefter
ikonet TELEFON (med telefonsym‐
bol) for at vise den pågældende
menu.
Telefonportalen har forskellige visnin‐
ger, som kan tilgås via faner. Vælg
den ønskede fane.
Bemærkninger
Telefonens hovedmenu er kun
tilgængelig, hvis en mobiltelefon er
forbundet med Infotainment-syste‐
met via Bluetooth. For en detaljeret
beskrivelse 3 69.
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Indledning af et telefonopkald

Taltastatur
Tryk på HOME og vælg ikonet
TELEFON for at vise den pågæl‐
dende menu.
Vælg om nødvendigt TASTER i inte‐
raktionsvælgerbjælken. Der vises et
tastatur.

Indtast det ønskede nummer og vælg
Opkald. Nummeret kaldes.
Ring til et hurtigopkaldsnummer ved
at indtaste nummeret og berøre og
holde det sidste ciffer. Nummeret
kaldes.

Kontakter
Tryk på HOME og vælg ikonet
TELEFON for at vise den pågæl‐
dende menu.
Vælg om nødvendigt KONTAKTER i
interaktionsvælgerbjælken. Kontaktli‐
sten vises.

Se en detaljeret beskrivelse af
kontaktlisterne 3 21.
Rul til den ønskede kontaktindtast‐
ning.
Lynfunktionsikon
Hvis der kun er gemt et nummer til en
kontakt, vises en lynopkaldsikon ved
siden af den respektive indtastning på
kontaktlisten.

Vælg z for at starte opkaldet med det
samme.
Kontaktdetaljevisning
Hvis der er gemt mere end et nummer
for en kontakt, vælg den pågældende
kontakt.
Kontaktdetaljeoversigten vises.
Vælg et af de telefonnumre, som er
gemt for kontakten. Nummeret
kaldes.

Opkaldslister
Tryk på HOME og vælg ikonet
TELEFON for at vise den pågæl‐
dende menu.
Vælg om nødvendigt SENESTE i
interaktionsvælgerbjælken. Liste
over seneste opkald vises.



Telefon 73

Bemærkninger
Mistede telefonopkald markeres
med rødt i listen over nylige opkald
og markeres med et 9  ved siden af
telefonikonet i applikationsbakken.

Vælg et af de telefonnumre, som er
gemt i listen over seneste opkald.
Nummeret kaldes.

Favoritter
Vis favoritsiden.
Bladr igennem siderne, hvis det er
nødvendigt.
Vælg den ønskede favorit-skærm‐
knap.
For en detaljeret beskrivelse 3 17.

Indkommende telefonopkald

Besvarelse af et telefonopkald
Hvis en radio- eller mediekilde er
aktiv, når et opkald kommer ind,
gøres audio-kilden lydløs og forbliver
lydløs, indtil opkaldet afsluttes.
En meddelelse med opkalderens
navn eller nummer vises i bunden af
skærmen.

Et opkald besvares ved at vælge
Besvar i meddelelsen.

Afvisning af et telefonopkald
Et opkald afvises ved at vælge Spring
over i meddelelsen.

Ændring af ringetonen
Tryk på HOME og vælg derefter
ikonet INDSTILLINGER.
Vælg Bluetooth for at vise den pågæl‐
dende undermenu og vælg derpå
Ringetoner. Der vises en liste over
alle de telefoner, der er parret til Info‐
tainment-systemet.
Vælg den ønskede telefon. Der vises
en liste over alle tilgængelige ringeto‐
ner til den pågældende telefon.
Vælg den ønskede ringetone.

Funktioner under en
telefonsamtale
Under et telefonopkald vises visnin‐
gen indgående opkald.
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Afslutning af et telefonopkald
Vælg Afslut for at afslutte samtalen.

Deaktivering af mikrofon
Vælg Mute for at deaktivere mikrofo‐
nen midlertidigt.
Skærmknappen skifter til Unmute.
Aktivér mikrofonens lyd igen ved at
vælge Unmute.

Deaktivering af håndfri funktionen
Du kan fortsætte samtalen på mobil‐
telefonen ved at vælge Håndsæt.
Skærmknappen skifter til Håndfri.
Den håndfri funktion aktiveres igen
ved at vælge Håndfri.

Andet telefonopkald

Indledning af et andet telefonopkald
For at starte et andet telefonopkald
vælges Tilføj i visningen for indgå‐
ende opkald. Telefonmenuen vises.
Starte et andet telefonopkald. For en
detaljeret beskrivelse, se herover.
For at annullere start af et andet tele‐
fonopkald og vende tilbage til visnin‐
gen for indgående opkald vælges
Aktuelt opk..
Begge opkald vises på skærmbilledet
for aktivt opkald.

Andet indkommende telefonopkald
En meddelelse med opkalderens
navn eller nummer vises i bunden af
visningen Indgående opkald.
Vælg Besvar eller Spring over i
meddelelsen.

Afslutning af telefonopkaldene
For at afslutte begge opkald vælges
Afslut i bunden af skærmen.
For blot at afslutte ét af opkaldene
vælges A ved siden af det pågæl‐
dende opkald.

Mødeopkald
Vælg B for at kombinere de to
opkald. Begge opkald bliver aktive.
B skærmknappen skifter til C.
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Kombinationen af opkaldene ophæ‐
ves ved at vælge C.

Telefoner
Vælg TELEFONER på interaktions‐
vælgerbjælken for at vise enhedsli‐
sten.

For en detaljeret beskrivelse 3 69.

Tekstbeskeder
Applikationen TEKST gør det muligt
at modtage og svare på tekstbeske‐
der via Infotainment-systemet.
Bemærkninger
Hvis bilen kører hurtigere end 8 km/
t, er visse af tekstapplikationens
funktioner muligvis ikke tilgænge‐
lige.

Forudsætninger
Følgende forudsætninger skal være
opfyldt for at benytte applikationen
TEKST:
● Bluetooth-funktionen i den

pågældende telefon skal være
aktiveret (se brugervejledningen
til enheden).

● Afhængigt af telefonen kan det
være nødvendigt at indstille
enheden på "synlig" (se bruger‐
vejledningen til enheden).

● Afhængigt af telefonen kan det
være nødvendigt manuelt at
tillade adgang til tekstbesked‐
funktionen på telefonen (se
brugervejledningen til enheden).

● Den pågældende telefon skal
være parret med og tilsluttet Info‐
tainment-systemet. For en detal‐
jeret beskrivelse 3 69.

● Den pågældende telefon skal
understøtte Bluetooth Message
Access Profile (BT MAP).

Start af tekstapplikationen
Tryk på knappen HOME og vælg
derefter applikationsikonet TEKST.
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Hvis der er modtaget en ny tekstmed‐
delelse, får du en besked. Vælg én af
skærmknapperne for at gå ind i appli‐
kationen TEKST.
Bemærkninger
Påmindelser om tekstmeddelelser
vises kun, hvis Tekstbesked i teks‐
tindstillingsmenuen er indstillet på
On.

Lyt til en meddelelse
Vælg INDBAKKE på interaktionsvæl‐
gerbjælken. De tekstmeddelelser, der
er gemt på den pågældende telefon,
vises på en liste.

Bemærkninger
Afhængigt af telefonen vises ikke
alle tekstmeddelelser, der er gemt
på telefonen, i indbakken.

Lyt til en meddelelse ved at vælge
3 ved siden af den pågældende
meddelelse.
Alternativt kan den ønskede medde‐
lelse vælges for at vise meddelelses‐
visningen. Vælg LYT på interaktions‐
vælgerbjælken.

Visning af en meddelelse
Vælg INDBAKKE på interaktionsvæl‐
gerbjælken. De tekstmeddelelser, der
er gemt på den pågældende telefon,
vises på en liste.
Vælg den ønskede meddelelse for at
vise hele meddelelsesteksten.

Opkald til afsenderen
Vælg INDBAKKE på interaktionsvæl‐
gerbjælken. De tekstmeddelelser, der
er gemt på den pågældende telefon,
vises på en liste.
Vælg den ønskede meddelelse for at
vise meddelelsesvisningen.
Vælg Opkald på interaktionsvælger‐
bjælken. Der ringes til meddelelsens
afsender.

Svar på en meddelelse
Bemærkninger
Afhængigt af telefonen er svarfunk‐
tionen muligvis ikke understøttet.
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Vælg INDBAKKE på interaktionsvæl‐
gerbjælken. De tekstmeddelelser, der
er gemt på den pågældende telefon,
vises på en liste.
Vælg den ønskede meddelelse for at
vise meddelelsesvisningen.
Vælg SVAR på interaktionsvælger‐
bjælken. Der vises en liste med forud‐
definerede meddelelser.
Vælg den ønskede, foruddefinerede
tekstmeddelelse.
Hvis ingen af de foruddefinerede
meddelelser passer til formålet, kan
du skrive en ny meddelelse, se
"Administration af foruddefinerede
meddelelser" herunder.

Sletning af en besked
Vælg INDBAKKE på interaktionsvæl‐
gerbjælken. De tekstmeddelelser, der
er gemt på den pågældende telefon,
vises på en liste.
Vælg den ønskede meddelelse for at
vise meddelelsesvisningen.
Tekstmeddelelsen slettes ved at
vælge Slet i interaktionsvælgerbjæl‐
ken.

Udstyrsliste
Vælg TELEFONER for at vise
enhedslisten.
For en detaljeret beskrivelse 3 69.

Tekstindstillinger
Vælg Indstillinger for at gå ind i indstil‐
lingsmenuen.

Tekstpåmindelser
Hvis du vil have vist en påmindelse,
når der er modtaget en ny tekstmed‐
delelse, indstilles Tekstbesked - On.

Administration af foruddefinerede
meddelelser
Vælg Forvalte prædefinerede
beskeder for at vise en liste med alle
foruddefinerede meddelelser.

Tilføjelse af en ny meddelelse
Bemærkninger
Foruddefinerede meddelelser kan
kun indtastes, når bilen står stille.

Vælg Tilføj ny præ-defineret besked.
Der vises et tastatur.
Indtast den ønskede meddelelses‐
tekst og bekræft indtastningen. Den
nye meddelelse tilføjes i listen med
foruddefinerede meddelelser.
Sletning af en foruddefineret medde‐
lelse
En foruddefineret meddelelse slettes
ved at vælge ‒ ved siden af den
meddelelse, du ønsker at slette.
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Mobiltelefoner og
CB-radioer 
Monteringsanvisninger og
retningslinjer for betjening
Bilspecifikke monteringsanvisninger
og retningslinjer for betjening for
mobiltelefonen og fra håndfri-produ‐
centen skal overholdes ved monte‐
ring og betjening af en mobiltelefon.
Sker dette ikke, kan typegodkendel‐
sen af bilen blive ugyldig (EU direktiv
95/54/EF).
Anbefalinger for fejlfri drift:
● Den udvendige antenne skal

installeres professionelt for at få
så stor rækkevidde som muligt.

● Sendeeffekt på maksimalt:
10 watt.

● Mobiltelefonen skal installeres på
et passende sted. Se den rele‐
vante bemærkning i instruktions‐
bogen, kapitlet Airbags.

Få råd om, hvilke steder der er bereg‐
net til montering af henholdsvis
udvendig antenne og holdere til

udstyret, samt om brug af apparater,
der har en sendeeffekt på mere end
10 watt.
Brugen af et håndfrit sæt uden udven‐
dig antenne i mobilstandarderne
GSM 900/1800/1900 og UMTS må
kun ske, hvis mobiltelefonens maksi‐
male sendestyrke ikke overstiger
2 watt for GSM 900 eller 1 watt for
andre typer.
Af sikkerhedshensyn må mobiltelefo‐
nen ikke bruges under kørslen. Selv
brug af et håndfri sæt kan være distra‐
herende under kørslen.

9 Advarsel

Mobiltelefoner og radioudstyr
(CB), som ikke opfylder oven‐
nævnte standard for mobiltele‐
foner, må derfor kun bruges, hvis
de er sluttet til en udvendig
antenne.

Forsigtig

Brug af mobiltelefoner og radioud‐
styr (CB) med indbygget antenne
inde i bilen kan forårsage forstyr‐
relser i bilens elektroniske syste‐
mer, hvis ovenstående forskrifter
ikke overholdes.
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Hyppigt stillede
spørgsmål

Telefon
?Hvordan kan jeg parre min telefon

med Infotainment-systemet?
!En telefon parres ved at trykke på

HOME, vælge ikonet TELEFON
og derpå vælge Forbind udstyr.
Følg anvisningerne på din enhed
og kontroller, at Bluetooth er akti‐
veret.
Detaljeret beskrivelse 3 69.

?Hvordan kan jeg få adgang til mine
telefonbogskontakter og seneste
opkald?
!Adgang til kontakter eller opkald‐

slister fås ved at trykke på HOME,
vælge ikonet TELEFON og derpå
vælge KONTAKTER eller
SENESTE. Kontroller, at adgang
til telefonbogs- og seneste
opkaldsliste er tilladt på telefonen.
Alt efter telefonen, kan downloa‐
ding af telefonbogs- og seneste
opkaldsliste tage et par minutter.

Detaljeret beskrivelse 3 71.

Favoritter
?Hvad kan gemmes som en favorit?
!Op til 60 favoritter af næsten alle

elementer kan lagres, fx destina‐
tioner, telefonkontakter, spilleli‐
ster, radiostationer osv.
Detaljeret beskrivelse 3 17.

?Hvordan kan jeg gemme en ny
favorit?
!Aktivér den pågældende applika‐

tion og berør og hold en favorit‐
skærmknap for at lagre en ny favo‐
rit på denne position. En kort biplyd
bekræfter lagringen. I visse
tilfælde er det nødvendigt at vælge
en specifik post.
Detaljeret beskrivelse 3 17.

?Hvordan kan jeg omdøbe, slette
eller flytte mine favoritter?
!Tryk på HOME, vælg ikonet

INDSTILLINGER på Hjem-skær‐
men, Radio i indstillingsmenuen
og derpå Håndtere favoritter for at
omdøbe, slette eller flytte favorit‐
terne.
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Detaljeret beskrivelse 3 17.

?Hvor er favoritterne gemt, og hvor‐
dan kan jeg genkalde dem?
!Favoritterne er lagret i favoritlisten.

For at genkalde en favorit, vælg
den respektive skærmknap på den
viste favoritrække. På visse
skærme er favoritlisten skjult, for at
øge hovedindholdsvisningen. På
disse skærmbilleder vælges n
nederst til højre på skærmen, eller
interaktionsvælgerbjælken træk‐
kes opad med en finger.
Detaljeret beskrivelse 3 17.

Navigation
?Efter indtastning af en destinati‐

onsadresse vises en fejlmedde‐
lelse. Hvad gør jeg forkert?
!For fuld adresseindtastning

forventer navigationssystemet en
bestemt indtastningsrækkefølge.
Alt efter i hvilket land, den indta‐
stede adresse befinder sig, kan det
være nødvendigt med en forskellig
indtastningsrækkefølge. Tilføj

landenavn ved afslutning af
indtastningen, hvis en destination i
et andet land er indtastet.
Detaljeret beskrivelse 3 51.

?Hvordan kan jeg annullere aktiv
rutevejledning?
!Rutevejledning annulleres ved at

vælge MENU i interaktionsvælger‐
bjælken og dernæst vælge
Annullér rute.
Detaljeret beskrivelse 3 57.

Audio
?Hvordan kan jeg ændre lydkilde?
!Ved at trykke på RADIO gentagne

gange kan du skifte igennem alle
tilgængelige radiokilder (AM/FM/
DAB). Ved at trykke gentagne
gange på MEDIA kan du skifte
imellem alle tilgængelige mediekil‐
der.
Detaljeret beskrivelse for radio
3 30, CD 3 35, eksterne enheder
3 38.

?Hvordan kan jeg bladre i radiosta‐
tioner eller mediemusik?
!For at bladre igennem radiostatio‐

ner eller mediemusik så som spil‐
lelister eller album vælges
BROWSE på audioskærmen.
Detaljeret beskrivelse for radio
3 30, CD 3 36, eksterne enheder
3 39.

Andet
?Hvordan kan jeg forbedre ydelsen

af stemmegenkendelsen?
!Stemmegenkendelsen er designet

til at forstå naturligt udtalte stem‐
mekommandoer. Vent på biptonen
og tal efterfølgende. Prøv at tale
naturligt, ikke for hurtigt eller for
højt.
Detaljeret beskrivelse 3 63.

?Hvordan kan jeg forbedre berø‐
ringsskærmens ydelse?
!Berøringsskærmen er trykfølsom.

Navnlig i forbindelse med trække‐
bevægelser kan man prøve at
trykke lidt hårdere med fingeren.
Detaljeret beskrivelse 3 13.
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Stikordsregister A
Adressebog.................................. 51
Aktivere cd-afspilleren.................. 36
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Aktivering af USB................... 39, 40
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Digital Audio Broadcasting........... 32
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88 Indledning

Indledning

Generelt ....................................... 88
Tyverisikring ................................. 89
Oversigt over
betjeningsorganer ........................ 90
Brug ............................................. 93

Generelt
Infotainment systemet byder på avan‐
ceret infotainment i bilen.
Ved hjælp af radioindstillingsfunktio‐
nerne kan du registrere op til
25 stationer på fem favoritsider.
Du kan tilslutte eksterne datalagrings‐
enheder til Infotainment-systemet
som yderligere lydkilder; enten via
kabel eller via Bluetooth®.
Derudover er Infotainment-systemet
udstyret med en telefonportal, der
giver mulighed for bekvem og sikker
brug af din mobiltelefon i bilen.
Du kan også betjene specifikke
smartphoneapplikationer via Infotain‐
ment-systemet.
Du kan også vælge at betjene Info‐
tainment-systemet ved hjælp af berø‐
ringsskærmen og knapperne på
kontrolpanelet, knapperne på rattet
eller - hvis funktionen findes på din
mobiltelefon - via talegenkendelse.
Betjeningselementernes velgennem‐
tænkte design, berøringsskærmen og
de tydelige display giver en nem og
intuitiv betjening af systemet.

Bemærkninger
Denne instruktionsbog beskriver alle
tilgængelige indstillinger og funktio‐
ner for de forskellige Infotainment-
systemer. Visse beskrivelser, inklu‐
sive dem for display- og menufunk‐
tioner, gælder muligvis ikke for
denne bil pga. modelvariant, lande‐
specifikationer, specialudstyr eller
tilbehør.

Vigtige oplysninger om betjening
og færdselssikkerhed

9 Advarsel

Infotainment-systemet skal
anvendes således, at man er i
stand til at køre bilen sikkert til
enhver tid. I tvivlstilfælde skal bilen
standses og Infotainment-syste‐
met anvendes, mens bilen holder
stille.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=1aba78ddff396d78c0a801472073e607&version=3&language=da&variant=DK
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Radiomodtagelse
Ved radiomodtagelse kan der opstå
støj, forvrængninger eller afbrydelse
af modtagelsen som følge af:
● varierende afstand til senderen
● modtagelse af flere signaler på

grund af refleksion
● slagskygge

Tyverisikring
Infotainment-systemet er udstyret
med et elektronisk sikkerhedssystem
som tyverisikring.
Infotainment-systemet fungerer
derfor kun i Deres køretøj og er værdi‐
løst for en tyv.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=9ef537b7ff39b7efc0a80147328adb13&version=1&language=da&variant=DK
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Oversigt over betjeningsorganer
Kontrolpanel

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=e1fc2308ff39f1e3c0a801471c1afe8a&version=3&language=da&variant=DK
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1 Display/berøringsskærm ....... 96
2 Menuen Hjem ........................ 96

Skærmknapper til adgang til:

AUDIO: lydfunktioner

GALLERI: billed- og
filmfunktioner

TELEFON: mobiltelefon‐
funktioner

PROJEKTION: telefonprojektion

NAV: BringGo®-app

INDSTILLINGER: system‐
indstillinger

OnStar: OnStar Wi-Fi-
indstillinger ............................ 93

3 Indikatorer for tid, dato og
temperatur ........................... 100

4 g

Kort tryk: åbn telefonmenu .. 120

eller åbn telefonprojekti‐
onsfunktion (hvis aktiveret) . 113

Langt tryk: aktivér
talegenkendelse .................. 115

5 v

Kort tryk: spring til næste
station, når radioen er aktiv 102

eller spring til næste
nummer, når eksterne
enheder er aktive ................ 110

Langt tryk: søg op, når
radioen er aktiv ................... 102

eller hurtigt fremad, når
eksterne enheder er aktive . 110

6 m

Kort tryk: kontakt på
infotainment-systemet er
slukket ................................... 93

eller lyddæmp systemet,
hvis det er tændt .................. 93

Langt tryk: sluk
Infotainment-system .............. 93

Drej: juster lydstyrke ............. 93
7 t

Kort tryk: spring til forrige
station, når radioen er aktiv 102

eller spring til forrige
nummer, når eksterne
enheder er aktive ................ 110

Langt tryk: søg ned, når
radioen er aktiv ................... 102

eller hurtigt tilbage, når
eksterne enheder er aktive . 110

8 ;

Kort tryk: åbn Hjem-
menuen ................................. 93

Langt tryk: åbn telefonpro‐
jektionsfunktion (hvis
aktiveret) ............................. 113
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Knapper på rattet

1 qw

Kort tryk: åbn OnStar-
menu, hvis der ikke er
tilsluttet nogen telefon ........... 93

eller besvar telefonopkald,
hvis en telefon er tilsluttet . . . 116

eller kald det sidste
nummer i opkaldslisten,
når telefonmenu vises ......... 120

eller skift mellem opkald,
når opkald venter ................ 120

Langt tryk: aktivér
talegenkendelse .................. 115

2 SRC (Kilde) ........................... 93

Tryk: vælg lydkilde ................ 93

Drej opad/nedad: vælg
næste/foregående
forvalgte radiostation, når
radio er aktiv ....................... 102

eller vælg næste/forrige
nummer/kapitel/billede,
hvis eksterne enheder er
aktive ................................... 110

eller vælg næste/forrige
indtastning på
opkaldslisten, hvis
telefonportalen er aktiv og
opkaldslisten er åben .......... 120

Drej opad/nedad og hold:
bladr hurtigt igennem
posterne på opkaldslisten ... 120

3 +

Tryk: lydstyrke op

4 –

Tryk på: formindsk lydstyrke
5 xn

Tryk: Afslut/afvis opkald ...... 120

eller deaktivere
talegenkendelse .................. 115

eller aktivér/deaktivér
lydfrakoblingfunktion ............. 93
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Brug
Betjeningsdele
Infotainment-systemet betjenes via
funktionsknapper, en berørings‐
skærm og menuer, som vises i
displayet.
Input kan foretages valgfrit via:
● den centrale betjeningsenhed i

kontrolpanelet 3 90
● berøringsskærmen 3 96
● audioknapper på rattet 3 90
● talegenkendelse 3 115

Tænd eller sluk for Infotainment-
systemet
Tryk på X. Når systemet er tændt,
aktiveres den senest valgte Infotain‐
ment-kilde.

Slukkeautomatik
Hvis Infotainment-systemet er tændt
ved at trykke på X, mens tændingen
var afbrudt, slukkes det automatisk
10 minutter efter sidste brugerindtast‐
ning.

Indstil lydstyrke
Drej X. Den aktuelle indstilling vises
på skærmen.
Når Infotainment-systemet tændes,
er den sidst valgte lydstyrke valgt,
hvis den er lavere end den maksimale
startlydstyrke. For en detaljeret
beskrivelse 3 99.

Hastighedsstyret lydstyrke
Når den hastighedsstyrede lydstyrke
er aktiveret 3 99, tilpasses lydstyr‐
ken automatisk for at kompensere for
vej- og vindstøj under kørslen.

Mute
Tryk på X for at afbryde lyden til Info‐
tainment-systemet.
Annullering af den lydløse funktion:
tryk på X igen. Den sidst valgte
lydstyrke er indstillet igen.

Funktionsmåder
Tryk på ; for at vise menuen Hjem.

Bemærkninger
For en detaljeret beskrivelse af
menubetjening via berøringsskærm
3 96.

AUDIO
Vælg AUDIO for at åbne hovedme‐
nuen i den sidst valgte lydfunktion.
Vælg Kilde på skærmen for at vise
interaktionsvælgerbjælken.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=e43c53ebff3a32d9c0a80147373fda04&version=3&language=da&variant=DK
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Skift til en anden lydfunktion sker ved
at berøre ét af punkterne i interakti‐
onsvælgerbjælken.
For en detaljeret beskrivelse af:
● Radiofunktioner 3 102
● Eksterne enheder (USB,

Bluetooth) 3 110
Bemærkninger
Gå hurtigt tilbage til den aktuelt
aktive audioskærm ved at berøre A
på en vilkårlig skærms øverste linje.

GALLERI
Vælg GALLERI for at åbne billed- og
filmmenuen for filer, der er gemt på en
ekstern enhed, fx USB-stik eller
smartphone.
Vælg l eller m for at vise billed- eller
filmmenuen. Vælg ønsket billed- eller
filmfil for at vise det pågældende
element på displayet.

For en detaljeret beskrivelse af:
● Billedfunktioner 3 111
● Filmfunktioner 3 112

TELEFON
Før telefonportalen kan bruges, skal
der etableres en forbindelse mellem
Infotainment-systemet og mobiltele‐
fonen.
For en detaljeret beskrivelse af forbe‐
redelse og etablering af en Bluetooth-
forbindelse mellem Infotainment-
systemet og en mobiltelefon 3 116.
Hvis mobiltelefonen er tilsluttet,
vælges TELEFON for at vise telefon‐
portalens hovedmenu.

For en detaljeret beskrivelse af mobil‐
telefonbetjening via infotainment-
systemet 3 120.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=3b5735848ff89880c0a801476df88223&version=1&language=da&variant=DK
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PROJEKTION
Tilslut din smartphone for at vise
specifikke apps fra dit smartphone-
display på Infotainment-systemet.
Vælg PROJEKTION for at starte
projektionsfunktionen.
Afhængigt af den tilsluttede smart‐
phone vises en hovedmenu med
forskellige apps, der kan vælges.
For en detaljeret beskrivelse 3 113.

NAV
Navigationsapplikationen BringGo
startes ved at vælge NAV.
For en detaljeret beskrivelse 3 113.

INDSTILLINGER
Vælg INDSTILLINGER for at åbne en
menu for forskellige systemrelate‐
rede indstillinger, f.eks. deaktivering
af Lyd ved berøring.

OnStar
Vælg OnStar for at vise en menu med
OnStar Wi-Fi-indstillingerne.
En detaljeret beskrivelse findes i
instruktionsbogen.
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Grundlæggende
betjening

Grundlæggende betjening ........... 96
Toneindstillinger ........................... 98
Lydstyrkeindstillinger ................... 99
Systemindstillinger ..................... 100

Grundlæggende
betjening
Displayet i Infotainment-systemet har
en berøringsfølsom overflade, der
giver mulighed for direkte aktivering
af de viste menubetjeningselementer.

Forsigtig

Benyt ikke spidse eller hårde
genstande, som f.eks. kugle‐
penne, blyanter eller lignende, til
brug med berøringsskærmen.

Skærmknappen 9

Når menuerne betjenes, skal du
trykke på 9 i den pågældende under‐
menu for at vende tilbage til næste
højere menuniveau.
Når der ikke vises nogen 9-skærm‐
knap, er du på øverste niveau i den
pågældende menu. Tryk på ; for
vise Hjem-skærmen.

Valg eller aktivering af en
skærmknap eller menupost

Berør en skærmknap eller menupost.
Den pågældende systemfunktion
aktiveres, der vises en meddelelse
eller en undermenu med yderligere
alternativer.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=9533b78bff3a720ac0a801475ee48a5b&version=3&language=da&variant=DK
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Bemærkninger
I efterfølgende kapitler beskrives
proceduren for valg og aktivering af
en skærmknap eller menupost via
berøringsskærmen som "...vælg
<knapnavn>/<menupost>".

Flytning af poster på menuen
Hjem

Berør og hold det element, du ønsker
at flytte, indtil der fremkommer røde
rammer omkring ikonerne. Flyt finge‐
ren til det ønskede sted og slip
elementet.

Bemærkninger
Der skal anvendes konstant tryk, og
fingeren skal flyttes med en konstant
hastighed.

Der flyttes om på alle andre poster.
Tryk på én af knapperne på kontrol‐
panelet for at afslutte redigerings‐
funktionen.
Bemærkninger
Redigeringsfunktion forlades auto‐
matisk efter 30 sekunder inaktivitet.

Rulning i lister

Hvis der er flere tilgængelige poster,
end der kan vises på skærmen, skal
der rulles i listen.

For at bladre igennem en liste med
menuposter, kan du vælge at:
● Anbringe din finger overalt på

skærmen og flytte den opad eller
nedad.

Bemærkninger
Der skal anvendes konstant tryk, og
fingeren skal flyttes med en konstant
hastighed.
● Berør S eller R i toppen eller

bunden af rullepanelet.
● Bevæg rullepanelets skyder op

og ned med fingeren.
Vend tilbage til toppen af listen ved at
berøre listetitlen.
Bemærkninger
I efterfølgende kapitler vil betje‐
ningstrinnene for at bladre til et
punkt på en liste via berøringsskær‐
men blive beskrevet som "...rul til
<punktnavn>".

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=e011df82098013e5c0a801ea01d7a5df&version=6&language=da&variant=DK
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Bladring i sider

Bemærkninger
Der kan kun bladres i siderne, hvis
der findes mere end én side.

For at bladre fra en side til en anden:
● Anbring fingeren et vilkårligt sted

på skærmen og flyt den til venstre
for at bladre til næste side eller til
højre for at bladre til foregående
side.

Bemærkninger
Der skal anvendes konstant tryk, og
fingeren skal flyttes med en konstant
hastighed.
● Berør q eller p på skærmen.

Bemærkninger
I efterfølgende kapitler vil betje‐
ningstrinnene i forbindelse med
bladring i sider via berøringsskær‐
men blive beskrevet som "...rul
til ...side...".

Toneindstillinger
Tonekarakteristikken kan vælges i
toneindstillingsmenuen. Du kan få
adgang til menuen fra hver audioho‐
vedmenu.
For at åbne toneindstillingsmenuen
skal du vælge Menu på den nederste
linje i den pågældende audiohoved‐
menu. Rul om nødvendigt gennem
listen af menuposter, og vælg Tone‐
indstillinger. Den pågældende menu
vises.

Equalizer-tilstand
Brug denne indstilling til at optimere
tonen for musikstilen, f.eks. Rock eller
Klassisk.
Vælg ønsket lydstil på interaktions‐
vælgerbjælken i bunden af skærmen.
Hvis du vælger Brugerdef., kan du
manuelt indstille de følgende indstil‐
linger.

Bas
Benyt denne indstilling til at forstærke
eller dæmpe de dybe frekvenser i
lydkilderne.
Berør + eller - for at justere indstillin‐
gen.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=1b6ddd5ba677fa38c0a801ea58a0fecf&version=2&language=da&variant=DK
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Mlm.tone
Benyt denne indstilling til at forstærke
eller dæmpe mellemtonefrekven‐
serne i lydkilden.
Berør + eller - for at justere indstillin‐
gen.

Diskant
Benyt denne indstilling til at forstærke
eller dæmpe de høje frekvenser i
lydkilderne.
Berør + eller - for at justere indstillin‐
gen.

Indstilling af balance og fader
Brug illustrationen i højre side af
menuen til at indstille balance og
fader.
For at definere det punkt i kabinen,
hvor lyden er på sit højeste niveau,
berøres det pågældende punkt på
illustrationen. Alternativt kan du
bevæge den røde markør til det
ønskede punkt.
Bemærkninger
Balance- og faderindstillinger
gælder for alle lydkilder. De kan ikke
indstilles individuelt for hver lydkilde.

Lydstyrkeindstillinger
Indstilling af maksimal
startlydstyrke
Tryk på ; og vælg dernæst
Indstillinger.
Vælg Radio, rul gennem listen, og
vælg derpå Maks. startlydstyrke.
Berør + eller - for at justere indstillin‐
gen.

Indstilling af den
hastighedsstyrede lydstyrke
Tryk på ; og vælg dernæst
Indstillinger.
Vælg Radio, rul gennem listen, og
vælg derpå Auto lydstyrke.
Omfanget af tilpasningen af lydstyr‐
ken justeres ved at vælge ét af alter‐
nativerne på listen.
Fra: ingen forøgelse af lydstyrken ved
øget bilhastighed.
Høj: maksimal forøgelse af lydstyrken
ved øget bilhastighed.

Aktivering eller deaktivering af
funktionen lydfeedback ved
berøring
Hvis funktionen lydfeedback ved
berøring er aktiveret, angives hver
berøring på en skærmknap eller
menupost med en bippende lyd.
Tryk på ; og vælg dernæst
Indstillinger.
Vælg Radio og rul dernæst gennem
listen til Lyd ved berøring.

Berør skærmknappen ved siden af
Lyd ved berøring for at aktivere eller
deaktivere funktionen.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=d8496e18d7f643e9c0a801ea01a8155f&version=1&language=da&variant=DK
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Lydstyrke for trafikmeldinger
Lydstyrken for trafikmeldinger juste‐
res ved at indstille den ønskede
lydstyrke, mens en trafikmelding
sendes af systemet. Den pågæl‐
dende indstilling lagres derpå af
systemet.

Systemindstillinger
Følgende indstillinger angår hele
systemet. Alle andre indstillinger er
beskrevet efter emne i denne vejled‐
nings pågældende kapitler.

Indstilling af klokkeslæt og dato
Tryk på ;, og vælg derefter
Indstillinger.
Vælg Klokkeslæt og dato for at få vist
den relevante undermenu.

Indstil tidsformat
Det ønskede klokkeslætformat
vælges ved at berøre en af skærm‐
knapperne 12 h eller 24 h.

Indstil datoformat
Det ønskede datoformat vælges ved
at trykke på Indstil datoformat og
vælge en af valgmulighederne på
undermenuen.

Auto Indstil
Vælg Auto Indstil for at afgøre, om
klokkeslæt eller dato skal indstilles
automatisk eller manuelt.
For automatisk indstilling af klokke‐
slæt og dato vælges Til - RDS.

For manuel indstilling af klokkeslæt
og dato vælges Fra - Manuel. Hvis
Auto Indstil indstilles til Fra - Manuel,
bliver undermenupunkterne Indstil
klokkeslæt og Indstil dato tilgænge‐
lige.

Indstil klokkeslæt og dato
Indstillingerne for klokkeslæt og dato
justeres ved at vælge Indstil
klokkeslæt eller Indstil dato.
Indstillingerne justeres ved at berøre
+ og -.

Sprogindstillinger
Tryk på ;, og vælg derefter
Indstillinger.
Vælg Sprog(Language) for at vise
den pågældende menu.
Sproget i menuteksterne indstilles på
følgende måde: berør ønsket sprog.

Tekstrullefunktion
Hvis en lang tekst vises på skærmen,
f.eks. sangtitler eller stationsnavne,
kan teksten enten rulles vedvarende
eller rulles én gang og vises i afkortet
form.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=ba55306bff3b18a5c0a80147009745a3&version=2&language=da&variant=DK


Grundlæggende betjening 101

Tryk på ;, og vælg derefter
Indstillinger.
Vælg Radio.

Hvis du vil, at teksten skal rulles
vedvarende, aktiveres Tekstrulning.
Hvis teksten skal rulles i blokke,
deaktiveres indstillingen.

Sort displayfunktion
Hvis du ikke ønsker at se det oplyste
display, fx om natten, kan du slukke
for det.
Tryk på ;, og vælg derefter
Indstillinger.

Bladr igennem listen og vælg Sluk
display. Displayet slukkes, lydfunktio‐
nerne forbliver aktive.

Fabriksindstillinger
Tryk på ;, og vælg derefter
Indstillinger.
Rul gennem listen, og vælg Gå
tilbage til fabriksindstillinger.
Alle individuelle indstillinger gendan‐
nes ved at vælge Gendan
bilindstillinger.
Vælg Slet alle private data for at slette
de parrede Bluetooth-enheder,
kontaktlisterne og de gemte telefon‐
svarernumre.
Vælg Gendan radioindstillinger for at
nulstille tone- og lydstyrkeindstillin‐
ger, slette alle favoritter og slette den
valgte ringetone.
I hvert tilfælde vises en advarsels‐
meddelelse. Vælg Fortsæt for at
nulstille indstillingerne.

Systemversion
Tryk på ;, og vælg derefter
Indstillinger.

Rul gennem listen, og vælg Softwa‐
reinformation.
Hvis der er tilsluttet en USB-enhed,
kan du gemme bilinformationerne på
denne USB-enhed.
Vælg Systemopdatering og derefter
Gem bilinfo på USB.
Kontakt dit værksted angående en
systemopdatering.

Bilindstillinger
Bilindstillinger beskrives i instrukti‐
onsbogen.
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Radio

Brug ........................................... 102
Stationssøgning ......................... 102
Favoritlister ................................ 104
Radio Data System (RDS) ......... 105
Digital Audio Broadcasting ........ 106

Brug
Aktivering af radio
Tryk på ; og vælg dernæst AUDIO.
Den sidst valgte audiohovedmenu
vises.
Vælg Kilde på nederste linje i den
aktive radiohovedmenu for at åbne
interaktionsvælgerbjælken.

Vælg det ønskede bølgeområde.
Den station, som sidst blev spillet i det
valgte bølgeområde, modtages.

Stationssøgning
Stationshukommelse: Automatisk
lagring

Tryk eller berør kort t eller v på
kontrolpanelet eller på skærmen for
af spille foregående eller næste
station i stationshukommelsen.

Stationssøgning: Manuel
Tryk og hold t eller v på kontrol‐
panelet. Slip, når den krævede
frekvens næsten er nået.
Den næste station, der kan modta‐
ges, søges og afspilles automatisk.
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Bemærkninger
FM-bølgeområde: Når RDS-funk‐
tionen er aktiv, søges kun RDS-
stationer 3 105, og når trafikradioen
(TP) er aktiveret, søges kun trafik‐
servicestationerne 3 105.

Stationsindstilling
Berør B på skærmen. Displayet
Direkte indstilling vises.

Indtast ønsket frekvens. Anvend r til
at slette indtaste cifre. Om nødven‐
digt berøres d eller c for efterføl‐
gende at justere inputtet.
Bekræft inputtet for at afspille statio‐
nen.

Stationslister
Vælg Menu på nederste linje i den
aktive radiohovedmenu for at åbne
den pågældende bølgeområde-
specifikke undermenu.

Vælg den bølgeområde-specifikke
Stationsliste. Alle de stationer, der
kan modtages i det relevante bølge‐
område og i det aktuelle modtagel‐
sesområde, vises.
Vælg den ønskede station.
Bemærkninger
Den radiostation, der modtages lige
nu, indikeres af symbolet l ved
siden af stationsnavnet.

Kategorilister
Mange radiostationer sender en PTY-
kode, som angiver, hvilken type
program der sendes (f.eks. nyheder).
Visse stationer skifter også PTY-
kode, alt efter hvilket indhold, der
udsendes på det pågældende tids‐
punkt.
Infotainment-systemet lagrer disse
stationer, sorteret efter programtype,
i den tilsvarende kategoriliste.
Bemærkninger
Kategorier listeposten er kun tilgæn‐
gelig for FM- og DAB-bølgeområ‐
derne.

Vælg Kategorier for at søge efter en
programtype, der er bestemt af statio‐
nerne.
Der vises en liste over programtyper,
der er tilgængelige for tiden.
Vælg den ønskede programtype. Der
vises en liste over stationer, som
sender et program af den valgte type.
Vælg den ønskede station.
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Bemærkninger
Den radiostation, der modtages lige
nu, indikeres af symbolet l ved
siden af stationsnavnet.

Opdatér stationslister
Hvis de stationer, der er lagret på en
bølgeområdespecifik stationsliste,
ikke længere kan modtages, vælges
Menu på den nederste linje i den
aktive radiohovedmenu og dernæst
vælges det pågældende menupunkt
for at opdatere stationslisten, f.eks.
Opdater stationsliste.
Bemærkninger
Hvis en bølgeområde-specifik
stationsliste opdateres, opdateres
den tilsvarende kategoriliste ligele‐
des.

En stationssøgning startes, og en
tilsvarende meddelelse vises. Når
søgningen er afsluttet, vises den
pågældende stationsliste.
Bemærkninger
Den radiostation, der modtages lige
nu, indikeres af symbolet l ved
siden af stationsnavnet.

Favoritlister
Stationer fra alle bølgeområder kan
gemmes manuelt på favoritlisterne.

Der er fem tilgængelige favoritlister,
som hver især kan lagre 5 stationer.
Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblik‐
ket, er fremhævet.

Lagring af en station
Ved behov berøres < eller > for at
rulle gennem favoritsiderne.
Den aktuelt aktive radiostation lagres
på en forindstillet skærmknap på
følgende måde: berør og hold den

ønskede skærmknap i nogle sekun‐
der. Den pågældende frekvens eller
stationsnavnet vises på skærmknap‐
pen.

Hentning af stationer
Ved behov berøres < eller > for at
rulle til den ønskede favoritside.
Vælg den forudindstillede skærm‐
knap, på hvilken den ønskede radio‐
station er gemt.

Definition af antallet af
tilgængelige favoritsider
Det antal favoritsider, der vises for
valg, defineres ved at trykke på
HOME og derefter vælge
INDSTILLINGER på skærmen.
Vælg Radio og derefter Administrer
favoritter for at se den pågældende
undermenu.
Afhængigt af hvilke favoritsider du vil
have vist, aktiveres eller deaktiveres
siderne.
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Radio Data System (RDS)
RDS er en tjeneste fra FM-stationer,
der i væsentlig grad gør det lettere at
finde den ønskede station og opnå en
fejlfri modtagelse.

Fordele ved RDS
● På displayet vises programnav‐

net for stationen i stedet for dens
frekvens.

● Under en stationssøgning stiller
Infotainment-systemet kun ind på
RDS-stationer.

● Infotainment-systemet stiller altid
ind på den sendefrekvens, der
modtages bedst, for den indstil‐
lede station ved hjælp af AF
(alternativ frekvens).

● Afhængigt af den station, der
modtages, viser Infotainment-
systemet radiotekst, som kan
indeholde eksempelvis oplys‐
ninger om det aktuelle program.

RDS-konfiguration
Berør Menu på nederste linje i hoved‐
menuen for FM-radioen for at åbne
den pågældende bølgeområde-
specifikke undermenu.
Rul til RDS.
Aktivér eller deaktivér RDS.

Trafikprogram
Trafikradiostationer er RDS-statio‐
ner, som sender trafiknyheder. Hvis
trafikradioen er tændt, afbrydes den
aktuelle lydkilde, så længe trafikmel‐
dingen varer.

Aktivering af trafikprogramfunktionen
Vælg Menu på nederste linje i hoved‐
menuen for FM-radioen for at åbne
den pågældende bølgeområde-
specifikke undermenu.
Berør skærmknappen ved siden af
Trafikprogram for at aktivere eller
deaktivere funktionen.
Bemærkninger
På stationslisten vises TP ved siden
af de stationer, der udsender trafik‐
programmer.

Hvis trafikradioservicen er aktiveret,
vises [TP] på øverste linje i alle
hovedmenuer. Hvis den aktuelle
station ikke er en trafikradiostation, er
TP nedtonet, og der startes automa‐
tisk en søgning efter den næste trafik‐
radiostation. Så snart trafikradiostati‐
onen bliver fundet, er TP fremhævet.
Hvis der ikke findes en trafikradiosta‐
tion, forbliver TP nedtonet.
Hvis der sendes en trafikmeddelelse
på den pågældende station, vises der
en meddelelse.
Afbryd meddelelsen og vend tilbage
til den tidligere aktiverede funktion
ved at berøre skærmen eller trykke på
m.

Regionalisering
Nogle gange kan RDS-stationer
sende regionalt forskellige program‐
mer på forskellige frekvenser.
Vælg Menu på nederste linje i hoved‐
menuen for FM-radioen for at åbne
den pågældende bølgeområde-
specifikke undermenu og rul til
Region.
Aktivér eller deaktivér Region.
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Hvis regionalisering er aktiveret,
vælges alternative frekvenser med
samme regionalprogrammer, hvor
det er nødvendigt. Hvis regionalise‐
ring er deaktiveret, vælges alternative
frekvenser for stationerne uden
hensyn til regionalprogrammer.

Digital Audio Broadcasting
DAB sendes digitalt på radiostatio‐
nerne.
DAB-stationer angives med program‐
navnet i stedet for sendefrekvensen.

Generelt
● Med DAB kan flere radiopro‐

grammer (tjenester) sendes på
en enkelt ensemble.

● Ud over digitale audiotjenester af
høj kvalitet, kan DAB også sende
program-associerede data og
talrige andre datatjenester inklu‐
sive rejse - og trafikinformationer.

● Så længe en given DAB-modta‐
ger kan opfange signalet fra en
sendestation (selv om signalet er
meget svagt), vil lydgengivelsen
være sikret.

● I tilfælde af dårlig modtagelse
skrues lydstyrken automatisk
ned for at undgå generende støj.
Hvis DAB-signalet er for svagt til
at blive opfanget af modtageren,
vil modtagelsen blive afbrudt
fuldstændigt. Dette kan undgås
ved at aktivere DAB-DAB
linkning og/eller DAB-FM
linkning i DAB-menuen (se
nedenfor).

● Interferens, der skyldes stationer
på nærliggende frekvenser (en
fænomen, der er typisk for
modtagelse af AM og FM) fore‐
kommer ikke med DAB.

● Hvis DAB-signalet reflekteres af
naturlige forhindringer eller
bygninger, forbedres modtage‐
kvaliteten for DAB, hvorimod AM-
og FM-modtagelse forværres
betydeligt i sådanne tilfælde.

● Når DAB-modtagelse er aktive‐
ret, forbliver FM-tuneren i Info‐
tainment-systemet aktiv i
baggrunden og søger løbende
efter de FM-stationer, der modta‐
ges bedst. Hvis TP 3 105 er akti‐
veret, udsendes trafikmeldinger

fra den FM-station, der har den
bedste modtagelse. Deaktivér
TP hvis DAB-modtagelse ikke
skal afbrydes af FM-trafikmeldin‐
ger.

DAB-meddelelser
Foruden deres musikprogrammer
sender mange DAB-stationer også
meddelelser i forskellige kategorier.
Hvis du aktiverer nogle eller alle kate‐
gorier, afbrydes den DAB-service, der
lige nu modtages, når kommer en
meddelelse fra disse kategorier.
Vælg Menu på nederste linje i hoved‐
menuen for DAB-radioen for at åbne
den pågældende bølgeområde-
specifikke undermenu.
Rul gennem listen og vælg DAB-
meddelelser for at vise en liste med
tilgængelige kategorier.
Aktivér alle eller kun de ønskede
meddelelseskategorier. Forskellige
meddelelseskategorier kan vælges
samtidigt.
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DAB-DAB linkning
Hvis denne funktion er aktiveret, skif‐
ter udstyret over til samme tjeneste
(program) på en anden DAB-ensem‐
ble (hvis tilgængelig), når DAB-signa‐
let er for svagt til at blive opfanget af
modtageren.
Vælg Menu på nederste linje i hoved‐
menuen for DAB-radioen for at åbne
den pågældende bølgeområde-
specifikke undermenu.
Rul gennem listen og aktivér eller
deaktivér DAB-DAB linkning.

DAB-FM linkning
Hvis denne funktion er aktiveret, skif‐
ter udstyret over til en tilsvarende FM-
station i den aktive DAB-service (hvis
tilgængelig), når DAB-signalet er for
svagt til at blive opfanget af modtage‐
ren.
Rul gennem listen og aktivér eller
deaktivér DAB-FM linkning.

L-bånd
Med denne funktion kan du evt. defi‐
nere, hvilke DAB-bølgeområder der
skal modtages af Infotainment-syste‐
met.
L-bånd (jord- og satellitradio) er et
andet radiobånd, der kan modtages
derudover.
Vælg Menu på nederste linje i hoved‐
menuen for DAB-radioen for at åbne
den pågældende bølgeområde-
specifikke undermenu.
Rul gennem listen og aktivér eller
deaktivér L-bånd.

Intellitext
Funktionen Intellitekst muliggør
modtagelse af yderligere oplysninger,
f.eks. finansiel information, sport,
nyheder osv.
Bemærkninger
Det tilgængelige indhold afhænger
af station og region.

Vælg Menu på nederste linje i hoved‐
menuen for DAB-radioen for at åbne
den pågældende bølgeområde-
specifikke undermenu.

Rul gennem listen, og vælg
Intellitekst.
Vælg en af kategorierne, og vælg en
specifik post for at vise detaljerede
oplysninger.

EPG
Den elektroniske programguide giver
oplysninger om det aktuelle og
kommende program fra den pågæl‐
dende DAB-station.
Vælg Menu på nederste linje i hoved‐
menuen for DAB-radioen og vælg
dernæst Stationsliste.
Den ønskede stationsprogram vises
ved at berøre ikonet ved siden af stati‐
onen.
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Eksterne enheder

Generel information ................... 108
Audioafspilning .......................... 110
Visning af billeder ...................... 111
Filmafspilning ............................. 112
Brug af smartphone-
applikationer .............................. 113

Generel information
Der findes et USB-stik til tilslutning af
eksterne enheder i midterkonsollen
bag parkeringsbremsen eller under
armlænet.
I den bageste del af midterkonsollen
findes to USB-porte, der kun er til
opladning af enheder.
Bemærkninger
Stikkene skal altid holdes rene og
tørre.

USB-port
Der kan tilsluttes en MP3-afspiller, et
USB-drev, et SD-kort (via USB-stik/-
adapter) eller en smartphone til USB-
porten.
Der kan tilsluttes op til to USB-enhe‐
der til Infotainment-systemet ad
gangen.
Bemærkninger
For at kunne tilslutte to USB-enhe‐
der kræves en ekstern USB-hub.

Infotainment-systemet kan afspille
lydfiler, vise billedfiler eller afspille
filmfiler, der findes i USB-lagringsen‐
heder.

Når de er tilsluttet til USB-porten, kan
forskellige funktioner på enhederne
nævnt ovenfor betjenes via Infotain‐
ment-systemets knapper og menuer.
Bemærkninger
Ikke alt eksternt udstyr understøttes
af Infotainment-systemet. Kontrollér
kompatibilitetslisten på vores
websted.

Tilslutning/afbrydelse af en enhed
Tilslut én af ovennævnte enheder til
USB-porten. Om nødvendigt anven‐
des det korrekte tilslutningskabel.
Musikfunktionen starter automatisk.
Bemærkninger
Hvis der tilsluttes en ikke-læsbar
USB-enhed, vises der en tilsvarende
fejlmeddelelse, og Infotainment-
systemet skifter automatisk til den
forrige funktion.

USB-enheden afbrydes ved at vælge
en anden funktion og derefter fjerne
USB-lagringsenheden.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=13f44b41ff3e1644c0a8014777257d58&version=3&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=9ceae04adcf2b6c8c0a801ea00ace87e&version=1&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=3b8ae1cf3bada77bc0a80147254a6303&version=1&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=08be0a0c4828a272c0a80147515d006a&version=2&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=f16685c12d52eb38c0a801ea0040d81a&version=3&language=da&variant=DK


Eksterne enheder 109

Forsigtig

Undlad at afbryde enheden under
afspilning. Det kan ødelægge
enheden eller Infotainment-syste‐
met.

USB automatisk start
Som standard vises USB-audiomen‐
uen automatisk, så snart der tilsluttes
en USB-enhed.
Om ønsket kan denne funktion
deaktiveres.
Tryk på ; og vælg dernæst
Indstillinger for at åbne indstillingsme‐
nuen.
Vælg Radio, rul til USB automatisk
start og berør skærmknappen ved
siden af funktionen.
Fornyet aktivering sker ved at berøre
skærmknappen igen.

Bluetooth
Enheder, som understøtter Blue‐
tooth-musikprofilerne A2DP og
AVRCP, kan tilsluttes trådløst til Info‐
tainment-systemet. Infotainment-
systemet kan afspille musikfiler, der
findes i disse enheder.

Tilslutning af en enhed
En detaljeret beskrivelse af, hvordan
en Bluetooth-forbindelse etableres,
findes på side 3 117.

Filformater og mapper
Den maksimale kapacitet for en
enhed understøttet af Infotainment-
systemet er på 2.500 musikfiler,
2.500 billedfiler, 250 filmfiler,
2.500 mapper og 10 trins mappest‐
ruktur. Kun enheder formateret i
FAT16/FAT32-filsystemet understøt‐
tes.
Hvis der er billeder inkluderet i audi‐
ometadataene, vises disse billeder på
skærmen.

Bemærkninger
Nogle filer afspilles måske ikke
korrekt. Det kan skyldes et andet
indspilningsformat eller filens
tilstand.
Filer fra onlinebutikker, hvor DRM
(digitale rettighedskontrol) er blevet
anvendt, kan ikke afspilles.

Infotainment-systemet kan afspille
følgende audio-, billed- og lydfiler
lagret på eksterne enheder.

Audiofiler
De lydfilformater, der kan afspilles, er
MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2
Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC
OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (kun
lyd), lydbøger og LPCM. iPod®- og
iPhone®-enheder afspiller ALAC,
AIFF, lydbøger og LPCM.
Ved afspilning af en fil med ID3-tagin‐
formation kan Infotainment-systemet
vise oplysninger om f.eks. sportitel og
artist.

Billedfiler
De billedfilformater, der kan vises, er
JPG, JPEG, BMP, PNG og GIF.
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JPG-filer skal have 64 til 5000 pixels
i bredden og 64 til 5000 pixels i
højden.
BMP-, PNG- og GIF-filer skal have 64
til 1024 pixels i bredden og 64 til
1024 pixels i højden.
Billederne bør ikke have en filstør‐
relse på mere end 1MB.

Filmfiler
De filmfilformater, der kan afspilles, er
AVI og MP4.
Den maksimale opløsning er 1280 x
720 pixels. Billedhastigheden skal
være mindre end 30 fps.
Den codec, der kan anvendes, er H.
264/MPEG-4 AVC.
De lydformater, der kan afspilles, er
MP3, AC3, AAC og WMA.
Det undertekstformat, der kan vises,
er SMI.

Audioafspilning
Aktivering af musikfunktionen
Hvis enheden endnu ikke er tilsluttet
Infotainment-systemet, tilsluttes den
3 108.

Normalt vises den pågældende audi‐
ohovedmenu automatisk.
Hvis afspilningen ikke startes auto‐
matisk, f.eks. hvis USB automatisk
start er deaktiveret 3 108, udføres
følgende:
Tryk på ; og vælg dernæst AUDIO
for at åbne den sidst valgte audioho‐
vedmenu.
Vælg Kilde på interaktionsvælger‐
bjælken og vælg derpå ønsket
lydkilde for at åbne den pågældende
audiohovedmenu.
Afspilning af audiosporene starter
automatisk.

Funktionsknapper

Afbrydelse og genoptagelse af
afspilning
Berør = for at afbryde afspilningen.
Skærmknappen skifter til l.
Berør l for at genoptage afspilnin‐
gen.

Afspilning af næste eller forrige spor
Berør v for at afspille næste spor.
Berør t inden for de første
2 sekunder af sporets afspilning for at
gå tilbage til forrige spor.

Sådan vendes der tilbage til starten af
det aktuelle spor
Berør t 2 sekunder efter, at afspil‐
ningen af sporet er begyndt.

Hurtig frem- og tilbagespoling
Berør t eller v og hold knappen
nede. Slip for at vende tilbage til
normal afspilningsfunktion.
Alternativt kan du bevæge skyderen,
der viser den aktuelle sporposition til
højre eller venstre.
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Afspilning af spor vilkårligt
Berør n for at afspille sporene i
vilkårlig rækkefølge. Skærmknappen
skifter til o.
Berør o igen for at deaktivere blan‐
dingsfunktionen og gå tilbage til
normal afspilning.

Funktionen Browse musik
Søgeskærmen vises ved at berøre
skærmen. Alternativt vælges Menu i
audiohovedskærmens nederste linje
for at vælge den pågældende audio‐
menu og dernæst vælge Browse
musik.
Der vises forskellige kategorier, på
hvilke sporene er sorteret, f.eks.
Afspil …, Kunstnere eller Albums.

Vælg den ønskede kategori, under‐
kategori (hvis tilgængelig), og vælg
derefter et spor.
Vælg nummeret for at starte afspil‐
ningen.

Visning af billeder
Du kan se billeder fra en USB-enhed,
der er tilknyttet USB-porten.
Bemærkninger
Af hensyn til din sikkerhed er visse
funktioner deaktiveret under kørsel.

Aktivering af billedfunktionen
Hvis enheden endnu ikke er tilsluttet
Infotainment-systemet, tilsluttes den
3 108.
Tryk på ; og vælg dernæst
GALLERI for at åbne mediehoved‐
menuen.
Berør l for at åbne billedhovedmen‐
uen for at vise en liste med elementer,
der er lagret på USB-enheden. Vælg
det ønskede billede.

Berør skærmen for at skjule menu‐
bjælken. Berør skærmen igen for at
vise menubjælken igen.
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Funktionsknapper

Fuld skærmtilstand
Vælg x for at vise billedet i fuld
skærmtilstand. Berør skærmen for at
afslutte fuld skærmtilstand.

Visning af næste eller forrige billede
Berør j eller stryg til venstre for at se
næste billede.
Berør i eller stryg til højre for at se
foregående billede.

Rotering af et billede
Vælg v for at rotere billedet.

Zoom ind på et billede
Berør w én eller flere gange for at
zoome ind på et billede eller vende
tilbage til dets oprindelige størrelse.

Visning af et diasshow
Vælg t for at se de billeder, der er
lagret på USB-enheden, i et
diasshow.
Berør skærmen for at afslutte
diasshowet.

Billedmenu
Vælg Menu på skærmens nederste
linje for at vise Billedmenu.

Diasshowtid
Vælg Diasshowtid for at vise en liste
med mulige tidssekvenser. Aktivér
den ønskede tidssekvens, som et
billede skal vises i et diasshow.

Ur- og temperaturdisplay
Tid og temperatur vises i fuldskærms‐
tilstand ved at aktivere Ur. Temp.
Display.

Displayindstillinger
Vælg Displayindstillinger for at åbne
en undermenu for indstilling af
lysstyrke og kontrast.
Berør + og - for at justere indstillin‐
gerne.

Filmafspilning
Du kan se film fra en USB-enhed, der
er tilknyttet USB-porten.
Bemærkninger
Af sikkerhedshensyn er filmfunktio‐
nen ikke tilgængelig under kørsel.

Aktivering af filmfunktionen
Hvis enheden endnu ikke er tilsluttet
Infotainment-systemet, tilsluttes den
3 108.
Tryk på ; og vælg dernæst
GALLERI for at åbne mediehoved‐
menuen.
Berør m for at åbne filmhovedmen‐
uen og vælg derpå ønsket mappe og/
eller film.
Filmen vises.
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Funktionsknapper

Fuld skærm
Vælg x for at vise filmen i fuld
skærmtilstand. Berør skærmen for at
afslutte fuld skærmtilstand.

Afbrydelse og genoptagelse af
afspilning
Berør = for at afbryde afspilningen.
Skærmknappen skifter til l.
Berør l for at genoptage afspilnin‐
gen.

Afspilning af næste eller forrige spor
Berør c for at afspille næste filmfil.

Berør d inden for de første
5 sekunder af filmfilens afspilning for
at gå tilbage til forrige filmfil.

Sådan vendes der tilbage til starten af
den aktuelle film
Berør d 5 sekunder efter, at afspil‐
ningen af filmen er begyndt.

Hurtig frem- og tilbagespoling
Berør d eller c og hold knappen
nede. Slip for at vende tilbage til
normal afspilningsfunktion.

Filmmenu
Vælg Menu på skærmens nederste
linje for at vise Filmmenu.

Ur- og temperaturdisplay
Tid og temperatur vises i fuldskærms‐
tilstand ved at aktivere Ur. Temp.
Display.

Displayindstillinger
Vælg Displayindstillinger for at åbne
en undermenu for indstilling af
lysstyrke og kontrast.
Berør + og - for at justere indstillin‐
gerne.

Brug af smartphone-
applikationer
Telefonprojektion
Telefonprojektionsapplikationerne
Apple CarPlay™ og Android Auto™
viser udvalgte apps fra din smart‐
phone på Infotainment-skærmen og
gør det muligt at betjene dem direkte
via Infotainment-knapperne.
Kontakt enhedens producent for at
høre, om denne funktion er kompati‐
bel med din smartphone, og om
denne applikation fås i det land, hvor
du bor.
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Forberedelse af smartphonen
Android telefon: Download Android
Auto-appen til din smartphone fra
Google Play™ Store.
iPhone: Kontrollér, at SIRI® er aktive‐
ret på din smartphone.

Aktivering af telefonprojektion i
indstillingsmenuen
Tryk på ; for at vise Hjem-skærmen
og vælg så INDSTILLINGER.
Rul gennem listen til Apple CarPlay
eller Android Auto.
Kontrollér at den pågældende appli‐
kation er aktiveret.

Tilslutning af mobiltelefon
Tilslut smartphonen til USB-porten
3 108.

Start af telefonprojektion
Telefonprojektionsfunktionen startes
ved at trykke på ; og dernæst vælge
PROJEKTION.
Bemærkninger
Hvis applikationen genkendes af
Infotainment-systemet, kan applika‐
tionsikonet ændres til
Apple CarPlay eller Android Auto.

Funktionen kan også startes ved at
holde ; inde i nogle sekunder.
Den viste telefonprojektionsskærm
afhænger af din smartphone og soft‐
wareversion.

Tilbage til Infotainment-skærmen
Tryk på ;.

BringGo
BringGo er en navigationsapp, der
indeholder positionssøgning, kortvis‐
ning og vejvisning.

Download af appen
Inden BringGo kan betjenes med
knapperne og menuerne i infotain‐
ment-systemet, skal den installeres
på smartphonen.
Download appen fra App Store® eller
Google Play Store.

Aktivering af telefonprojektion i
indstillingsmenuen
Tryk på ; for at vise Hjem-skærmen
og vælg så INDSTILLINGER.
Rul gennem listen til BringGo.
Kontrollér, at applikationen er aktive‐
ret.

Tilslutning af mobiltelefon
Tilslut smartphonen til USB-porten
3 108.

Start af BringGo
Appen startes ved at trykke på ; og
dernæst vælge navigationsikonet.
Hovedmenuen i applikationen vises
på Infotainment-systemets display.
Flere oplysninger om, hvordan appen
betjenes, findes i instruktionerne på
fabrikantens websted.
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Talegenkendelse

Generel information ................... 115
Brug ........................................... 115

Generel information
Infotainment-systemets stemmegen‐
nemføringsapplikation tillader
adgang til talegenkendelseskom‐
mandoer på din smartphone. Se
instruktionsbogen fra producenten af
din smartphone for at finde ud af, om
din smartphone understøtter denne
funktion.
For at bruge stemmegennemførings‐
applikationen skal din smartphone
være tilsluttet Infotainment-systemet
via et USB-kabel 3 108 eller via Blue‐
tooth 3 117.

Brug
Aktivering af talegenkendelse
Tryk og hold g på kontrolpanelet eller
qw på rattet for at starte en talegen‐
kendelsessession. En stemmekom‐
mandomeddelelse vises på skær‐
men.
Så snart du hører et bip, kan du sige
en kommando. Oplysninger om de
understøttede kommandoer finder du
i brugervejledningen til din smart‐
phone.

Justering af lydstyrken for
stemmekommandoerne
Drej m på kontrolpanelet eller tryk på
+ / - på højre side af rattet for at vælge
en højere eller lavere lydstyrke for
stemmeprompterne.

Deaktivering af talegenkendelse
Tryk på xn på rattet. Stemmekom‐
mandomeddelelsen slukker og tale‐
genkendelsessessionen er afsluttet.
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Telefon

Generelt ..................................... 116
Bluetooth-forbindelse ................. 117
Nødopkald ................................. 119
Betjening .................................... 120
Mobiltelefoner og CB-radioer .... 124

Generelt
Telefonportalen giver mulighed for
mobiltelefonsamtaler via en mikrofon
i bilen og bilens højtalere og betjening
af de vigtigste mobiltelefonfunktioner
gennem bilens Infotainment-system.
For at kunne bruge telefonportalen,
skal mobiltelefonen tilsluttes til Info‐
tainment-systemet via Bluetooth.
Ikke alle telefonfunktioner understøt‐
tes af alle mobiltelefoner. De brug‐
bare telefonfunktioner afhænger af
den relevante mobiltelefon og af
netværksudbyderen. Yderligere infor‐
mation kan findes i betjeningsvejled‐
ningen til mobiltelefonen eller rekvire‐
res fra netværksudbyderen.

Vigtige oplysninger om betjening
og færdselssikkerhed

9 Advarsel

Mobiltelefoner kan påvirke omgi‐
velserne. Af denne årsag er der
blevet udarbejdet sikkerhedsreg‐
ler og vejledninger. Det er en god

idé at sætte sig ind i disse vejled‐
ninger, før telefonfunktionen
anvendes.

9 Advarsel

Det kan være farligt at anvende
håndfri anordninger, mens man
kører, da anvendelse af telefonen
nedsætter koncentrationen.
Parker bilen før anvendelse af den
håndfri anordning. Følg bestem‐
melserne, der er i kraft i det land,
hvor De befinder Dem.
Husk at overholde de specielle
regler, som gælder i specifikke
områder, og sluk altid for mobilte‐
lefonen, hvis brug af mobiltele‐
foner er forbudt, hvis forstyrrelser
forårsages af mobiltelefonen, eller
hvis der kan opstå farlige situatio‐
ner.

Bluetooth
Telefonportalen er certificeret af Blue‐
tooth Special Interest Group (SIG).

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=5e54278cff3fef72c0a8014747a85385&version=2&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=f30b6e34d852c0c2c0a801ea0054d2e2&version=1&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=15c52b42d8544d7cc0a801ea019ab6ed&version=1&language=da&variant=DK


Telefon 117

Yderligere oplysninger om specifika‐
tionen kan findes på internettet på
adressen http://www.bluetooth.com

Bluetooth-forbindelse
Bluetooth er en radiostandard for
trådløs tilslutning af f.eks. mobiltele‐
foner, smartphones eller andet
udstyr.
Parring (pinkodeudveksling mellem
Bluetooth-enhed og Infotainment-
system) og tilslutning af Bluetooth-
enheder til Infotainment-systemet
udføres via menuen Bluetooth.

Bluetooth menuen
Tryk på ;, og vælg derefter
INDSTILLINGER.
Vælg Bluetooth for at vise Bluetooth-
menuen.

Parring af en enhed

Oplysninger
● Der kan parres op til ti enheder

med systemet.
● Der kan kun tilsluttes én parret

enhed til Infotainment-systemet
ad gangen.

● Parring behøver normal kun at
udføres én gang, medmindre
enheden er slettet på listen over
parrede enheder. Hvis enheden

er blevet tilsluttet tidligere, etab‐
lerer Infotainment-systemet
automatisk forbindelsen.

● Bluetooth-betjening dræner
enhedens batteri betydeligt.
Tilslut derfor enheden til USB-
porten til opladning.

Parring af en ny enhed
1. Aktivér Bluetooth-enhedens Blue‐

tooth-funktion. Yderligere oplys‐
ninger findes i brugervejledningen
til Bluetooth-enheden.

2. Tryk på ; og vælg dernæst
INDSTILLINGER på infodis‐
playet.
Vælg Bluetooth og derefter
Enhedshåndtering for at vise den
pågældende menu.
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Bemærkninger
Hvis der ikke er tilsluttet nogen tele‐
fon, er der også adgang til menuen
Enhedshåndtering via telefonmen‐
uen: Tryk på ; og vælg dernæst
TELEFON.
3. Berør Søg enhed. Alle Bluetooth-

enheder, der kan identificeres i
nærheden, vises på en ny søgeli‐
ste.

4. Berør den Bluetooth-enhed, du vil
parre.

5. Bekræft parringsproceduren:
● Hvis SSP (sikker enkel

parring) understøttes:

Bekræft meddelelserne på
Infotainment-systemet og
Bluetooth-enheden.

● Hvis SSP (sikker enkel
parring) ikke understøttes:
På Infotainment-systemet:
En Info-meddelelse vises,
hvor du bliver spurgt, om du
vil indtaste en PIN-kode på
Bluetooth-enheden.
På Bluetooth-enheden:
Indtast PIN-koden, og
bekræft din indtastning.

6. Infotainment-systemet og
enheden er parret.

Bemærkninger
Hvis parring af Bluetooth-enheden
lykkes, angiver h ved siden af Blue‐
tooth-enheden, at telefonfunktionen
er aktiveret, og y angiver, at Blue‐
tooth-musikfunktionen er aktiveret.
7. Telefonbogen downloades auto‐

matisk til Infotainment-systemet.
Afhængigt af telefonen skal Info‐
tainment-systemet gives tilladelse
til at få adgang til telefonbogen.
Ved behov skal de meddelelser,

der vises på Bluetooth-enheden,
bekræftes.
Hvis denne funktion ikke under‐
støttes af Bluetooth-enheden,
vises en meddelelse om dette.

Ændring af Bluetooth-PIN-koden
Tryk på ;, og vælg derefter
INDSTILLINGER.
Vælg Bluetooth og derefter Skift
pinkode for tilknytning for at se den
pågældende undermenu. Der vises et
tastatur.
Indtast den ønskede firecifrede PIN-
kode.
Slet et indtastet nummer ved at vælge
⇦.
Bekræft dit valg med Indtast.

Tilslutning af en parret enhed
Tryk på ;, og vælg derefter
INDSTILLINGER.
Vælg Bluetooth og derefter Enheds‐
håndtering for at vise den pågæl‐
dende menu.
Vælg den Bluetooth-enhed, du vil
tilslutte. Enheden er tilsluttet.
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Bemærkninger
Den tilsluttede enhed og de tilgæn‐
gelige valgmuligheder er fremhæ‐
vet.

Afbrydelse af en enhed
Tryk på ;, og vælg derefter
INDSTILLINGER.
Vælg Bluetooth og derefter Enheds‐
håndtering for at vise den pågæl‐
dende menu.
Vælg den Bluetooth-enhed, der lige
nu er tilsluttet. Der vises en medde‐
lelse.
Vælg Ja for at afbryde enheden.

Sletning af en enhed
Tryk på ;, og vælg derefter
INDSTILLINGER.
Vælg Bluetooth og derefter Enheds‐
håndtering for at vise den pågæl‐
dende menu.
Vælg SLET ud for Bluetooth-
enheden. Der vises en meddelelse.
Vælg Ja for at slette enheden.

Information om enheden
Tryk på ;, og vælg derefter
INDSTILLINGER.
Vælg Bluetooth og derefter Enheds‐
information for at vise den pågæl‐
dende menu.
Den viste information omfatter
Enhedsnavn, Adresse og Pinkode.

Nødopkald

9 Advarsel

Oprettelse af forbindelse kan ikke
garanteres i alle situationer. Derfor
bør De ikke udelukkende stole på
en mobiltelefon, når det drejer sig
om en særdeles vigtig kommuni‐
kation (f.eks. en nødsituation der
kræver lægehjælp).
I nogle netværk kan det være
nødvendigt, at et gyldigt SIM-kort
sættes rigtigt i mobiltelefonen.

9 Advarsel

Vær opmærksom på, at det er
muligt at foretage og modtage
opkald med mobiltelefonen, hvis
signalet i et serviceområde er kraf‐
tigt nok. Under visse omstændig‐
heder er det ikke muligt at foretage
nødopkald i alle mobiltelefonnet‐
værk; det kan forekomme, at det
ikke er muligt, når bestemte
netværkstjenester og/eller telefon‐
funktioner er aktive. Der kan
indhentes oplysninger derom hos
de lokale netværkstjenesteydere.
Nødtelefonnummeret kan variere i
de enkelte egne og lande. Man bør
sørge for at få fat i nødtelefonnum‐
rene, der anvendes i de egne, man
har tænkt sig at tage til.

Foretage et nødopkald
Kald nødopkaldsnummeret (f.
eks. 112).
Der oprettes telefonforbindelse til
alarmcentralen.
Besvar servicepersonalets spørgs‐
mål om nødsituationen.
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9 Advarsel

Afslut ikke opkaldet, før alarmcen‐
tralen beder dig afslutte samtalen.

Betjening
Så snart en tilslutning er etableret via
Bluetooth mellem din mobiltelefon og
Infotainment-systemet, kan du
betjene mange andre funktioner på
din mobiltelefon via Infotainment-
systemet.
Bemærkninger
I den håndfri funktion er det fortsat
muligt at anvende mobiltelefonen,
f.eks. besvare et opkald eller
indstille lydstyrken.

Efter etableringen af en tilslutning
mellem mobiltelefonen og Infotain‐
ment-systemet, overføres mobiltele‐
fonens data til Infotainment-systemet.
Dette kan tage et stykke tid afhængigt
af mobiltelefonen og den data‐
mængde, der skal overføres. I dette
tidsrum er betjening af mobiltelefonen
via Infotainment-systemet kun mulig i
begrænset omfang.

Bemærkninger
Ikke alle mobiltelefoner understøtter
alle funktioner i telefonportalen. Der
er derfor mulighed for afvigelser fra
det herunder beskrevne funktions‐
område.

Telefonens hovedmenu
Tryk på ;, og vælg derefter
TELEFON for at se den pågældende
menu.

Bemærkninger
Hovedmenuen TELEFON er kun
tilgængelig hvis en mobiltelefon er
forbundet med Infotainment-syste‐
met via Bluetooth. For en detaljeret
beskrivelse 3 117.

Mange funktioner i mobiltelefonen
kan nu styres via telefonens hoved‐
menu (og tilhørende undermenuer)
og via de telefonspecifikke knapper
på rattet.

Indledning af et telefonopkald

Indtastning af et telefonnummer
Tryk på ;, og vælg derefter
TELEFON.
Indtast et telefonnummer ved hjælp af
tastaturet i telefonens hovedmenu.
Ét eller flere tegn slettes ved at berøre
eller berøre og holde ⇦.
Berør v på skærmen eller tryk på
qw på rattet for at starte opkaldet.

Brug af telefonbogen
Bemærkninger
Når en mobiltelefon parres med Info‐
tainment-systemet via Bluetooth,
downloades mobiltelefonens tele‐
fonbog automatisk 3 117.

Tryk på ;, og vælg derefter
TELEFON.
Vælg Kontakter på telefonens hoved‐
menu.
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Hurtig søgning
1. Vælg u for at se en liste over alle

kontakter.
2. Rul gennem listen over kontakter.
3. Berør den kontakt, du vil ringe til.

En menu med alle de telefon‐
numre, der er gemt for den valgte
kontakt, vises.

4. Vælg det ønskede telefonnummer
for at starte opkaldet.

Søgemenu
Hvis telefonbogen indeholder et stort
antal poster, kan du søge efter den
ønskede kontakt via søgemenuen.
Vælg o i menuen Kontakter for at
åbne søgefanen.

Bogstaverne er organiseret i alfabeti‐
ske grupper på skærmknapperne:
abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv og
wxyz.
Brug ⇦ til at slette en indtastet gruppe
bogstaver.
1. Vælg den knap, der indeholder

det første bogstav i den kontakt,
du vil søge efter.
For eksempel: Hvis den kontakt,
du vil søge efter, starter med 'g',
skal du vælge skærmknappen
ghi.
Alle kontakter, der indeholder ét af
bogstaverne på denne knap, i
dette eksempel 'g', 'h' og 'i', vises.

2. Vælg den knap, der indeholder
det andet bogstav i den kontakt,
du vil søge efter.

3. Bliv ved med at indtaste flere
bogstaver på den kontakt, du vil
søge efter, indtil den ønskede
kontakt vises.

4. Berør den kontakt, du vil ringe til.
En menu med alle de telefon‐
numre, der er gemt for den valgte
kontakt, vises.

5. Vælg det ønskede telefonnummer
for at starte opkaldet. Følgende
display vises.
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Kontaktindstillinger
Kontaktlisten kan sorteres efter efter‐
navn eller fornavn.
Tryk på ;, og vælg derefter
INDSTILLINGER for at se den pågæl‐
dende menu.
Vælg Bluetooth og derefter Sorte‐
ringsrækkefølge. Aktivér den
ønskede indstilling.

Brug af opkaldshistorikken
Alle indgående, udgående eller
mistede opkald bliver registreret.
Tryk på ;, og vælg derefter
TELEFON.
Vælg Opkaldshistorik på telefonens
hovedmenu.

Vælg q for udgående opkald, r for
ikke besvarede opkald, s for indgå‐
ende og p for alle opkald. Den
pågældende opkaldsliste vises.
Vælg den ønskede post for at starte
et opkald.

Genindtastning af et nummer
Det senest opringede telefonnummer
kan ringes op igen.
Tryk på ;, og vælg derefter
TELEFON.
Vælg v på skærmen eller tryk qw på
rattet.

Brug af hurtigopkaldsnumre
Hurtigopkaldsnumre, der er gemt på
mobiltelefonen, kan der også ringes
til med tastaturet i telefonens hoved‐
menu.
Tryk på ;, og vælg derefter
TELEFON.
Berør og hold det pågældende ciffer
på tastaturet for at indlede opkaldet.

Indkommende telefonopkald

Modtag et opkald
Hvis en audiofunktion, f.eks. radio-
eller USB-funktion, er aktiv når der
kommer et opkald, frakobles lyden til
lydkilden, og lyden er frakoblet, indtil
opkaldet afsluttes.
Der vises en meddelelse med opkal‐
derens telefonnummer eller navn
(hvis det findes).
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Hvis du vil besvare opkaldet, skal du
vælge v i meddelelsen eller trykke på
qw på rattet.

Afvis et opkald
Hvis du vil afvise opkaldet, skal du
vælge J i meddelelsen eller trykke
på xn på rattet.

Ændring af ringetone
Tryk på ;, og vælg derefter
INDSTILLINGER.
Vælg Bluetooth og derefter
Ringetoner for at vise den pågæl‐
dende menu. Der vises en liste med
alle de parrede enheder.

Vælg den ønskede enhed. Der vises
en liste over alle tilgængelige ringeto‐
ner til denne enhed.
Vælg én af ringetonerne.

Funktioner under samtalen
Under et igangværende telefonop‐
kald vises hovedmenuen for telefo‐
nen.

Midlertidig deaktivering af den håndfri
funktion
Du kan fortsætte samtalen via mobil‐
telefonen ved at aktivere m.
Du kan gå tilbage til håndfri funktion
ved at deaktivere m.

Midlertidig deaktivering af mikrofon
Aktivér n for at afbryde mikrofonly‐
den.
Aktivér mikrofonens lyd igen ved at
deaktivere n.

Afslutning af et telefonopkald
Vælg J for at afslutte samtalen.

Telefonsvarer
Du kan betjene din telefonsvarer via
Infotainment-systemet.

Telefonsvarernummer
Tryk på ;, og vælg derefter
INDSTILLINGER.
Vælg Bluetooth. Rul gennem listen,
og vælg Talebeskednumre.
Der vises en liste med alle parrede
enheder.
Vælg den pågældende telefon. Der
vises et tastatur.
Indtast telefonsvarernummeret for
den pågældende telefon.

Opkald til telefonsvareren
Tryk på ;, og vælg derefter
TELEFON.
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Vælg t på skærmen. Der ringes til
telefonsvareren.
Telefonsvarernummeret kan også
indtastes via telefonens tastatur.

Mobiltelefoner og
CB-radioer 
Monteringsvejledning og
betjeningsvejledning
Følg bilens monteringsvejledning og
telefonproducentens betjeningsvej‐
ledning ved installation og brug af
mobiltelefon og det håndfri sæt. Ellers
risikerer bilens typegodkendelse at
bortfalde (EU-direktiv 95/54/EF).
Anbefalede forudsætninger for
problemfri betjening:
● Professionelt monteret udvendig

antenne for at opnå størst mulig
rækkevidde

● Sendeeffekt på maksimalt
10 watt

● Montering af telefonen på et
egnet sted. Der henvises til den
relevante Bemærkning i instruk‐
tionsbogen, afsnittet Airbags.

Få råd om, hvilke steder der er bereg‐
net til montering af henholdsvis
udvendig antenne og holder til udsty‐
ret, samt om brug af apparater, der
har en sendeeffekt på mere end
10 watt.
Brug af et håndfrit sæt uden udvendig
antenne i mobilstandarderne GSM
900/1800/1900 og UMTS er kun
tilladt, hvis mobiltelefonens maksi‐
male sendeeffekt ikke overstiger
2 watt for GSM 900 og 1 watt for alle
andre typer.
Af sikkerhedsgrunde anbefaler vi, at
der ikke tales i mobiltelefon under
kørslen. Også selv om De bruger
håndfri betjening, kan det tage
opmærksomheden fra trafikken.

9 Advarsel

Mobiltelefoner og radioudstyr
(CB), som ikke opfylder oven‐
nævnte standard for mobiltele‐
foner, må derfor kun bruges, hvis
de er sluttet til en udvendig
antenne.

Forsigtig

Brug af mobiltelefoner og radioud‐
styr (CB) med indbygget antenne
inde i bilen kan forårsage forstyr‐
relser i bilens elektroniske syste‐
mer, hvis ovenstående forskrifter
ikke overholdes.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=fe9b1a95ff40acc7c0a801470da7aa7d&version=2&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=fe9b1a95ff40acc7c0a801470da7aa7d&version=2&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=f1d376dd533e6c4ec0a80bca00a1315c&version=2&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=48ac84a6533e6c00c0a80bca0123bbbb&version=2&language=da&variant=DK
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Stikordsregister A
Aktivering

Telefon.................................... 120
Aktivering af Bluetooth-musik..... 110
Aktivering af radio....................... 102
Aktivering af telefon.................... 120
Aktivering af USB-audio............. 110
Aktivering af USB-billede............ 111
Aktivering af USB-film................. 112
Audioafspilning........................... 110
Audiofiler..................................... 108
Automatisk lydstyrke..................... 99

B
Betjening..................................... 120

Eksterne enheder.................... 108
Menu......................................... 96
Radio....................................... 102

Betjeningsdele
Infotainment-system.................. 90
Rat............................................. 90

Billedfiler..................................... 108
Bluetooth

Bluetooth-forbindelse.............. 117
Bluetooth-musikmenu............. 110
Generel information................ 108
Telefon.................................... 120
Tilknytning............................... 117
Tilslutning af udstyr................. 108

Bluetooth-forbindelse................. 117

BringGo...................................... 113
Brug.............................. 93, 102, 115

Bluetooth................................. 108
Menu......................................... 96
Radio....................................... 102
Telefon.................................... 120
USB......................................... 108

Brug af smartphone-
applikationer............................ 113

Bølgeområdevalg....................... 102

D
DAB............................................ 106
Digital Audio Broadcasting......... 106
Displayindstillinger.............. 111, 112

F
Favoritlister................................. 104

Hentning af stationer............... 104
Lagring af stationer................. 104

Filformater
Audiofiler................................. 108
Billedfiler.................................. 108
Filmfiler.................................... 108

Filmafspilning.............................. 112
Filmfiler....................................... 108

G
Generel information............ 108, 115

Bluetooth................................. 108
Infotainment-system.................. 88
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Smartphone-applikationer....... 108
USB......................................... 108

Generelt................................ 88, 116
DAB......................................... 106
Telefon.................................... 116

Grundlæggende betjening............ 96

H
Hentning af stationer.................. 104
Hurtigopkaldsnumre................... 120

I
Infotainment-kontrolpanel............. 90
Intellitext..................................... 106

L
Lagring af stationer..................... 104
Lydkontakter på rattet................... 90
Lydstyrke

Automatisk lydstyrke................. 99
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Indstil lydstyrke.......................... 93
Lyd fra....................................... 93
Lydstyrke for berøringsbip......... 99
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Ringetonelydstyrke.................... 99
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M
Maksimal startlydstyrke................ 99
Menubetjening.............................. 96
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N
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O
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Valg af bølgeområde............... 102
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Ændring af ringetone.............. 120

S
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Telefonprojektion.................... 113
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T
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Bluetooth................................. 116
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Nødopkald............................... 119
Opkaldshistorik........................ 120
Telefonbog.............................. 120
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Indledning

Generelt ..................................... 130
Tyverisikring ............................... 131
Oversigt over
betjeningsorganer ...................... 132
Brug ........................................... 134

Generelt
Infotainment systemet byder på avan‐
ceret infotainment i bilen.
Ved hjælp af FM-, AM- eller DAB-
radiofunktionerne kan du registrere et
stort antal stationer på forskellige
favoritsider.
Du kan tilslutte eksterne datalagrings‐
enheder til Infotainment-systemet
som yderligere lydkilder; enten via et
kabel eller via Bluetooth®.
Den digitale lydprocessor har flere
forudindstillede equaliser-funktioner
til optimering af lyden.
Derudover er Infotainment-systemet
udstyret med en telefonportal, der
tillader bekvem og sikker brug af din
mobiltelefon i bilen.
Der er også mulighed for at betjene
Infotainment-systemet ved hjælp af
kontrolpanelet eller knapperne på
rattet eller - hvis din mobiltelefon tilla‐
der dette - via talegenkendelse.
Bemærkninger
Denne instruktionsbog beskriver alle
tilgængelige indstillinger og funktio‐
ner for de forskellige Infotainment-
systemer. Visse beskrivelser, inklu‐

sive dem for display- og menufunk‐
tioner, gælder muligvis ikke for
denne bil pga. modelvariant, lande‐
specifikationer, specialudstyr eller
tilbehør.

Vigtige oplysninger om betjening
og færdselssikkerhed

9 Advarsel

Kør altid forsigtigt ved betjening af
Infotainment-systemet.
Hvis du er i tvivl, så stands bilen
inden betjening af Infotainment-
systemet.

Radiomodtagelse
Ved radiomodtagelse kan der opstå
støj, forvrængninger eller afbrydelse
af modtagelsen som følge af:
● varierende afstand til senderen
● modtagelse af flere signaler på

grund af refleksion
● slagskygge

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=a4bf1cffdba082dac0a801472828ce5c&version=2&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=afae91e8773c92e8c0a801ea013e8ea8&version=1&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=b26add51109771b1c0a801ea004af787&version=1&language=da&variant=DK
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Tyverisikring
Infotainment-systemet er udstyret
med et elektronisk sikkerhedssystem
som tyverisikring.
Infotainment-systemet fungerer
derfor kun i Deres køretøj og er værdi‐
løst for en tyv.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=82901171dba0b9a2c0a8014749a2d37e&version=1&language=da&variant=DK


132 Indledning

Oversigt over betjeningsorganer
Kontrolpanel

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=c00bbdeddba0f3f3c0a801476f08f8b6&version=3&language=da&variant=DK


Indledning 133

1 X ......................................... 134

Hvis slukket: kort tryk:
tænd apparatet

Hvis tændt: kort tryk:
system på mute: langt tryk:
sluk for apparat

Drej: juster lydstyrke
2 RADIO

Aktiver radio eller skift
bølgeområde ....................... 140

3 MEDIA

Aktivér medie, eller skift
mediekilde ........................... 146

4 t  v

Radio: kort tryk: spring til
forrige eller næste station;
tryk og hold: søg ned eller
op ........................................ 140

Eksterne enheder: kort
tryk: spring til forrige eller
næste spor; tryk og hold:
hurtigt tilbage eller fremad . . 146

5 PHONE

Kort tryk: åbn telefonmenu .. 149

Langt tryk: aktivér
talegenkendelse .................. 148

6 BACK

Menu: ét niveau tilbage ....... 136

Indlæsning: slet sidste
tegn eller hele
indlæsningen ...................... 136

7 MENU ................................. 136

Drej: markér
skærmknapper eller
menupunkter; indstil
numeriske værdier

Tryk: vælg/aktiver en
markeret skærmknap eller
menupost; bekræft indsat
værdi; skift til forskellige
indstillingsvalg; åbn appli‐
kationsspecifik menu (hvis
tilgængelig)

8 Programmerbare taster

Favoritter: tryk: vælg
favoritter; tryk og hold:
gem radiostationer som
favoritter .............................. 141

Menu: tryk: vælg relevant
skærmknap ......................... 136

9 FAV

Tryk: vis favoritlinje ............. 141
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Lydkontakter på rattet

1 qw

Kort tryk: besvar
telefonopkald ...................... 149

eller ring til et nummer på
opkaldslisten ....................... 151

Hvis telefonportalen er
aktiv, og der er ventende
opkald: kort tryk: skift
mellem opkald ..................... 151

Langt tryk: aktivér
talegenkendelse .................. 148

2 SRC (Kilde) ......................... 134

Tryk: vælg lydkilde .............. 134

Hvis radioen er aktiv: Drej
opad/nedad for at vælge
den næste/forrige
forudindstillede
radiostation ......................... 140

Hvis telefonportalen er
aktiv og opkaldslisten
åben: drej opad/nedad for
at vælge næste/forrige
punkt på opkaldslisten ........ 151

3 w

Sæt lydstyrken op ............... 134
4 ─

Sæt lydstyrken ned ............. 134
5 xn

Kort tryk: afslut/afvis opkald 151

eller forlad opkaldslisten ..... 151

eller deaktivere
talegenkendelse .................. 148

eller aktiver/deaktiver
mute (lydløs funktion) .......... 134

Brug
Betjeningsdele
Infotainment-systemet betjenes via
funktionsknapper, en MENU-knap og
menuer, som vises i displayet.
Input kan foretages valgfrit via:
● Infotainment-systemets kontrol‐

panel 3 132
● lydkontakter på rattet 3 132
● talegenkendelse 3 148

Tænd eller sluk for Infotainment-
systemet
Tryk kort på X. Når der tændes for
systemet, bliver den sidst valgte Info‐
tainment-kilde aktiv.
Tryk og hold X igen for at slukke for
systemet.

Slukkeautomatik
Hvis Infotainment-systemet er blevet
tændt ved at trykke på X, mens
tændingen er slået fra, slukkes det
automatisk igen efter 10 minutter.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=6f169facdba13ab3c0a8014721d51599&version=2&language=da&variant=DK
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Indstilling af lydstyrke
Drej på m; den aktuelle indstilling
vises på skærmen.
Når Infotainment-systemet tændes,
indstilles den sidst valgte lydstyrke,
hvis den er lavere end den maksimale
startlydstyrke 3 137.

Hastighedsstyret lydstyrke
Når automatisk lydstyrke er aktiveret
3 137, tilpasses lydstyrken automa‐
tisk for at kompensere for vej- og vind‐
støj under kørslen.

Lyd fra
Tryk på m for at slå lydkildernes lyd
fra.
Lyden slås til igen ved at dreje på m.

Funktionsmåder

Radio
Tryk på RADIO for at åbne radioens
hovedmenu eller skifte mellem de
forskellige bølgeområder.
For en detaljeret beskrivelse af radio‐
funktionerne 3 140.

Eksterne enheder
Tryk gentagne gange på MEDIA for at
aktivere afspilningsfunktionen for en
tilsluttet ekstern enhed (f.eks. USB-
enhed, Bluetooth-enhed).
Se en detaljeret beskrivelse af tilslut‐
ning og betjening af eksterne enheder
3 145.

Telefon
Tryk på PHONE for at etablere en
Bluetooth-forbindelse mellem Info‐
tainment-systemet og en mobiltele‐
fon.
Hvis der kan etableres en forbindelse,
vises telefontilstandens hovedmenu.
For en detaljeret beskrivelse af mobil‐
telefonbetjening via infotainment-
systemet 3 151.
Hvis der ikke kan etableres forbin‐
delse, vises en menu om dette. For en
detaljeret beskrivelse af forberedelse
og etablering af en Bluetooth-forbin‐
delse mellem Infotainment-systemet
og en mobiltelefon 3 150.
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Grundlæggende
betjening

Grundlæggende betjening ......... 136
Toneindstillinger ......................... 137
Lydstyrkeindstillinger ................. 137
Systemindstillinger ..................... 137

Grundlæggende
betjening

Kontrolpanel

MENU-knappen
Knappen MENU er en af de centrale
betjeningselementer for menubetje‐
ning.
Drej:
● for at vælge en skærmknap eller

menupost
● for at rulle gennem en liste med

menuposter
● for at ændre en indstillingsværdi

Tryk:
● for at aktivere en valgt skærm‐

knap eller menupost
● for at bekræfte en ændret indstil‐

lingsværdi
● for at ændre til et andet indstil‐

lingsalternativ
● for at vise den applikations-speci‐

fikke undermenu

Bemærkninger
I de efterfølgende kapitler beskrives
fremgangsmåden for at vælge og
aktivere en skærmknap eller et
menupunkt som "...vælg <knap‐
navn>/<menupunkt>".

BACK-knappen
Når menuerne betjenes, skal man
trykke på BACK for at vende tilbage
til næste højere menuniveau.
Ved indtastning af cifre trykkes på
BACK for at slette det sidst indtastede
tegn.

Programmerbare taster
Tryk på en af de programmerbare
taster for at aktivere favorit- eller funk‐
tionsskærmknappen, som vises
umiddelbart over den pågældende
programmerbare tast.
Bemærkninger
I de efterfølgende kapitler beskrives
fremgangsmåden for at vælge og
aktivere en skærmknap eller et
menupunkt som "...vælg <knap‐
navn>/<menupunkt>".

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=de335807dba1ccb5c0a80147293e2da3&version=1&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=de335807dba1ccb5c0a80147293e2da3&version=1&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=75dc54ce366f8d5bc0a801ea0c990616&version=3&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=75dc54ce366f8d5bc0a801ea0c990616&version=3&language=da&variant=DK
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Toneindstillinger
På menuen for toneindstillinger kan
tonekarakteristikken indstilles
forskelligt for hver lydkilde.
Tryk på MENU, vælg Indstillinger
(Settings) og vælg derpå Toneindstil‐
linger for at åbne toneindstillingsmen‐
uen.

Indstilling af bas,
mellemtoneområde og diskant
Rul gennem listen, og vælg Bas,
Mellemtone eller Diskant.
Justér indstillingen og bekræft.

Indstilling af lydfordelingen
mellem foran og bag
Rul gennem listen, og vælg Fader.
Justér indstillingen og bekræft.

Indstilling af lydfordelingen
mellem højre og venstre
Rul gennem listen, og vælg Balance.
Justér indstillingen og bekræft.

Valg af tonestil
Rul gennem listen, og vælg EQ
(Equalizer).
EQ-alternativerne giver mulighed for
optimerede indstillinger af bas,
mellemtone og diskant til den rele‐
vante musikstil.
Drej på MENU for at gå igennem de
forskellige alternativer og tryk
dernæst på MENU for at bekræfte
indstillingen.

Lydstyrkeindstillinger
Indstilling af den
hastighedsstyrede lydstyrke
Tryk på MENU for at åbne den pågæl‐
dende audiomenu.
Rul gennem listen, og vælg
Indstillinger (Settings).
Vælg Automatisk lydstyrkeregulering.
Funktionen Automatisk lydstyrkere‐
gulering kan deaktiveres, eller omfan‐
get af tilpasningen af lydstyrken kan
vælges i den viste menu.
Rul gennem listen og vælg det
ønskede alternativ.

Indstilling af maksimal
startlydstyrke
Tryk på MENU for at åbne den pågæl‐
dende audiomenu.
Rul gennem listen, og vælg
Indstillinger (Settings).
Vælg Maks. lydstyrke ved start.
Indstil den ønskede værdi.

Lydstyrke for trafikmeldinger
Lydstyrken for trafikmeldinger juste‐
res ved at indstille den ønskede
lydstyrke, mens en trafikmelding
sendes af systemet.
Den pågældende indstilling lagres af
systemet.

Systemindstillinger
Forskellige indstillinger og tilpasnin‐
ger for Infotainment-systemet kan
udføres via indstillingsmenuen.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=2b0bc29bdba2657ac0a801474df65b2c&version=2&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=d9740697dba29ba7c0a8014732238a32&version=1&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=313dda52dba2e91bc0a80147552f2dd0&version=2&language=da&variant=DK
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Indstilling af klokkeslæt og dato
Tryk på MENU for at åbne den rele‐
vante lydmenu.
Vælg Tid og dato.

Indstil klokkeslæt
Vælg Indstil klokkeslæt for at komme
ind i den relevante undermenu.
Vælg Auto Set nederst i skærmbille‐
det. Aktivér enten On - RDS eller Off
(manuelt).
Hvis Off (manuelt) er valgt, skal timer
og minutter indstilles.
Tryk gentagne gange på 12-24 HR
nederst i skærmbilledet for at vælge
et klokkeslætformat.
Hvis 12-timers-format vælges, vises
en tredje kolonne til valg af AM eller
PM. Vælg den ønskede option.

Indstil dato
Vælg Indstil dato for at komme ind i
den relevante undermenu.
Vælg Auto Set nederst i skærmbille‐
det. Aktivér enten On - RDS eller Off
(manuelt).
Hvis Off (manuelt) vælges, skal
datoindstillingerne justeres.

Sprog
Tryk på MENU for at åbne den rele‐
vante lydmenu.
Vælg Indstillinger (Settings), rul
gennem listen og vælg Bilindstillinger
(Vehicle Settings).
Vælg Sprog (Languages).
Rul gennem listen, og vælg det
ønskede sprog.

Gendan fabriksindstillinger
Tryk på MENU for at åbne den rele‐
vante lydmenu.
Vælg Indstillinger (Settings), rul
gennem listen og vælg Bilindstillinger
(Vehicle Settings).

Vælg Genopret fabriksindstillinger for
at komme ind i den relevante under‐
menu.
Vælg det ønskede alternativ og
bekræft meddelelsen.

Software-information
Menuen Softwareinfomation indehol‐
der specifik information om softwa‐
ren.
Tryk på MENU for at åbne den rele‐
vante lydmenu.
Vælg Indstillinger (Settings), rul
gennem listen og vælg Bilindstillinger
(Vehicle Settings).
Vælg Softwareinfomation.

Parkeringsvagtprogram
Hvis valet-funktionen er aktiveret, er
alle bilens display låst, og der kan ikke
foretages ændringer i systemet.
Bemærkninger
Bilrelaterede meddelelser forbliver
aktiveret.

Låsning af systemet
Tryk på MENU for at åbne den rele‐
vante lydmenu.
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Vælg Indstillinger (Settings), rul
gennem listen og vælg Bilindstillinger
(Vehicle Settings).
Vælg Spærre-funktion. Der vises et
tastatur.
Indtast en 4-cifret kode og vælg
Enter. Taltastaturet vises igen.
For at bekræfte den første indtastning
genindtastes den firecifrede kode, og
Lås vælges. Systemet er låst.

Oplåsning af systemet
Tænd for Infotainment-systemet. Der
vises et tastatur.
Indtast den pågældende firecifrede
kode og vælg Lås op. Systemet oplå‐
ses.

Glemt PIN-kode
Kontakt dit værksted for at tilbage‐
stille PIN-koden til standardindstil‐
lingen.
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Brug

Aktivering af radiofunktionen
Tryk på RADIO.

Valg af bølgeområde
Tryk gentagne gange på RADIO på
kontrolpanelet for at skifte imellem de
forskellige bølgebånd.

Stationssøgning
Stationshukommelse: Automatisk
lagring
Tryk på t eller v for at afspille fore‐
gående eller næste station.

Stationssøgning: Manuel
Tryk på t eller v og hold knappen
nede. Slip knappen, når den krævede
frekvens næsten er nået.

Manuel indstilling
Tryk på MENU for at åbne bølge‐
båndsmenuen og vælg derefter
Manuel indstilling.
Alt efter det valgte bølgeområde vises
en liste over alle frekvenser.
Vælg den ønskede frekvens.

Stationslister
Drej MENU for at vise en liste over
alle stationer, som aktuelt kan modta‐
ges.
Rul gennem listen, og vælg den
ønskede station.

Kategorilister
Mange RDS- 3 141 og DAB-3 142
stationer udsender en PTY-kode, der
specificerer den programtype, der
transmitteres (f.eks. nyheder). Visse
stationer skifter også PTY-kode, alt
efter hvilket indhold, der udsendes på
det pågældende tidspunkt.
Infotainment-systemet lagrer disse
stationer, sorteret efter programtype,
i den tilsvarende kategoriliste.
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Bemærkninger
Kategorier listeposten er kun tilgæn‐
gelig for FM- og DAB-bølgeområ‐
derne.

Tryk på MENU for at vise den pågæl‐
dende bølgebåndsmenu og vælg
Kategorier.
Der vises en liste over programtype‐
kategorier, der aktuelt er tilgænge‐
lige.
Vælg den ønskede kategori. Der
vises en liste over stationer, som
sender et program af den valgte type.
Vælg den ønskede station.

Opdatering af stationslister
Tryk på MENU for at åbne bølge‐
båndsmenuen og vælg Opdatér
stationsliste.
Den pågældende stationsliste opda‐
teres.
Bemærkninger
Hvis en bølgeområde-specifik
stationsliste opdateres, opdateres
den tilsvarende kategoriliste ligele‐
des.

Favoritlister
Stationer fra alle bølgeområder kan
gemmes manuelt på favoritlisterne.

24 individuelle favoritstationer er
tilgængelige, de vises med fire favo‐
ritter pr. favoritside.
Favoritlisten vises ved at vælge FAV.

Lagring af en station
Indstil den station, der skal lagres.
Vælg og hold den pågældende favo‐
ritskærmknap, indtil der høres en
biplyd, og stationsnavnet vises på
den pågældende favoritskærmknap.
Stationen gemmes nu som en favorit.

Genfind en station
Tryk gentagne gange på FAV, hvis
det er nødvendigt, for at bladre til den
pågældende favoritside.

Vælg den ønskede favorit-skærm‐
knap. Den pågældende radiostation
vises.
Bemærkninger
Den aktive favorit er fremhævet.

Definering af antallet af viste
favoritter
Tryk på MENU, rul gennem listen, og
vælg Indstil antal favoritsider.
Vælg den ønskede option.
Bemærkninger
Hvis antallet af lagrede favoritter
overstiger antallet af aktiverede
favoritter i indstillingsmenuen, slet‐
tes de ekstra lagrede favoritter ikke,
men skjules blot fra visningen. De
kan reaktiveres ved at øge antallet
af visbare favoritter.

Radio Data System (RDS)
RDS er en tjeneste, der tilbydes af
FM-stationerne og gør det lettere at
finde den ønskede station og
modtage den helt uden støj.
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Fordele ved RDS
● På displayet vises programnav‐

net for stationen i stedet for dens
frekvens.

● Under en stationssøgning stiller
Infotainment-systemet kun ind på
RDS-stationer.

● Infotainment-systemet stiller altid
ind på den sendefrekvens, der
modtages bedst, for den indstil‐
lede station ved hjælp af AF
(alternativ frekvens).

● Afhængigt af den station, der
modtages, viser Infotainment-
systemet radiotekst, som kan
indeholde eksempelvis oplys‐
ninger om det aktuelle program.

RDS-indstillinger
For at konfigurere RDS-indstillings‐
valgene, aktiver radiofunktionen og
vælg så FM-bølgeområdet. Tryk på
MENU for at vise FM-bølgeområde‐
menuen.

RDS
Indstil RDS til On eller Off.

Bemærkninger
Hvis RDS er indstillet på Off, er
RDS-funktioner ikke tilgængelige.

Trafikprogram
Trafikradiostationer er RDS-statio‐
ner, som sender trafiknyheder. Hvis
trafikradioen er tændt, afbrydes den
aktive funktion i den tid, trafikmeldin‐
gen varer.
Aktivere eller deaktivere
Trafikprogram (TP).
Hvis trafikradioservicen er aktiveret,
vises [TP] på øverste linje i alle
hovedmenuer. Hvis den aktuelle
station eller det afspillede medie ikke
er en trafikradiostation, vises [ ], og
der startes automatisk en søgning
efter den næste radiostation med
trafikservice. Så snart trafikradiostati‐
onen bliver fundet, er [TP] fremhæ‐
vet. Hvis ingen trafikradiostation
findes, forbliver [ ] på skærmen.
Hvis der sendes en trafikmeddelelse
på den pågældende trafikradiosta‐
tion, vises der en meddelelse.
For at afbryde meddelelsen og vende
tilbage til den tidligere aktiverede
funktion, afvis advarslen.

Region
Nogle gange kan RDS-stationer
sende regionalt forskellige program‐
mer på forskellige frekvenser.
Indstil Region på On eller Off.
Hvis regionalisering er slået til,
vælges alternative frekvenser med de
samme regionalprogrammer, hvor
det er nødvendigt.
Hvis regionalisering er deaktiveret,
vælges alternative frekvenser for
stationerne uden hensyn til regional‐
programmer.

Digital Audio Broadcasting
DAB sendes digitalt på radiostatio‐
nerne.

Fordele ved DAB
● DAB-stationer angives med

programnavnet i stedet for
sendefrekvensen.

● Med DAB kan flere radiopro‐
grammer (tjenester) sendes på
en enkelt frekvens (ensemble).
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● Ud over digitale audiotjenester af
høj kvalitet, kan DAB også sende
program-associerede data og
talrige andre datatjenester inklu‐
sive rejse - og trafikinformationer.

● Så længe en given DAB-modta‐
ger kan opfange signalet fra en
sendestation (selv om signalet er
meget svagt), vil lydgengivelsen
være sikret.

● I tilfælde af dårlig modtagelse
skrues lydstyrken automatisk
ned for at undgå generende støj.
Hvis DAB-signalet er for svagt til
at blive opfanget af modtageren,
vil modtagelsen blive afbrudt
fuldstændigt. Dette kan undgås
ved at aktivere DAB til DAB-
sammenkædning og/eller DAB-
til FM-tilkobling i DAB-valgmen‐
uen (se herunder).

● Interferens, der skyldes stationer
på nærliggende frekvenser (en
fænomen, der er typisk for
modtagelse af AM og FM) fore‐
kommer ikke med DAB.

● Hvis DAB-signalet reflekteres af
naturlige forhindringer eller
bygninger, forbedres modtage‐

kvaliteten for DAB, hvorimod AM-
og FM-modtagelse forværres
betydeligt i sådanne tilfælde.

● Når DAB-modtagelse er aktive‐
ret, forbliver FM-tuneren i Info‐
tainment-systemet aktiv i
baggrunden og søger løbende
efter FM-stationer med de bedste
modtagelsesforhold. Hvis TP
3 141 er aktiveret, udsendes
trafikmeldinger fra den FM-
station, der har den bedste
modtagelse. Deaktivér TP hvis
DAB-modtagelse ikke skal afbry‐
des af FM-trafikmeldinger.

DAB-indstillinger
For at konfigurere DAB-indstillings‐
valgene, aktiver radiofunktionen og
vælg så DAB-bølgeområdet. Tryk på
MENU for at vise DAB-bølgeområde‐
menuen.

DAB-meddelelser
Foruden deres musikprogrammer
sender mange DAB-stationer også
meddelelser i forskellige kategorier.
Hvis du aktiverer nogle eller alle kate‐

gorier, afbrydes den DAB-service, der
lige nu modtages, når kommer en
meddelelse fra disse kategorier.
Vælg DAB-meddelelser for at vise
listen med DAB-kategorier.
Vælg de ønskede kategorier. De
valgte kategorier er markeret med 9.
Bemærkninger
DAB-meddelelser kan kun modta‐
ges, hvis DAB-bølgeområdet er akti‐
veret.

DAB til DAB-tilkobling
Hvis denne funktion er aktiveret, skif‐
ter udstyret over til samme tjeneste
(program) på en anden DAB-ensem‐
ble (hvis tilgængelig), når DAB-signa‐
let er for svagt til at blive opfanget af
modtageren.
Indstil DAB til DAB-sammenkædning
på On eller Off.

DAB til FM-tilkobling
Hvis denne funktion er aktiveret, skif‐
ter udstyret over til en tilsvarende FM-
station i den aktive DAB-service (hvis
tilgængelig), når DAB-signalet er for
svagt til at blive opfanget af modtage‐
ren.
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Indstil DAB til FM-sammenkædning
på On eller Off.

L-bånd
Hvis L-bølgeområdet aktiveres,
modtager Infotainment-systemet et
ekstra frekvensområde (1452-1492
MHz).
Indstil L-bånd på On eller Off.

Intellitext
Funktionen Intellitext muliggør
modtagelse af yderligere oplysninger
som f.eks. meddelelser, finansinfor‐
mation, sport, nyheder osv.
Vælg en af kategorierne, og vælg en
specifik post på listen, for at vise
detaljerede oplysninger.
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Generel information
Der findes et USB-stik til tilslutning af
eksterne enheder i midterkonsollen
bag parkeringsbremsen eller under
armlænet.
I den bageste del af midterkonsollen
findes to USB-porte, der kun er til
opladning af enheder.
Bemærkninger
Stikkene skal altid holdes rene og
tørre.

USB-port
Der kan tilsluttes en MP3-afspiller, et
USB-drev eller en smartphone til
USB-porten.
Ovennævnte enheder kan, når de er
tilsluttet USB-porten, betjenes med
Infotainment-systemets knapper og
menuer.
Bemærkninger
Ikke alt eksternt udstyr understøttes
af Infotainment-systemet.

Infotainment-systemet kan afspille
musikfiler, som findes på USB-
lagringsenheder.

Tilslutning/afbrydelse af en enhed
Tilslut USB-enheden til USB-porten.
Bemærkninger
Hvis der tilsluttes en ikke-læsbar
USB-enhed, vises der en tilsvarende
fejlmeddelelse, og Infotainment-
systemet skifter automatisk til den
forrige funktion.

USB-enheden afbrydes ved at vælge
en anden funktion og derefter fjerne
USB-lagringsenheden.

Forsigtig

Undlad at afbryde enheden under
afspilning. Det kan ødelægge
enheden eller Infotainment-syste‐
met.

MPT-enhedsindstillinger
For enheder, der er tilsluttet via MTP,
kan yderligere indstillinger justeres i
indstillingsmenuen.
Tryk på MENU i en aktiv lydkilde, rul
gennem listen og vælg Indstillinger
(Settings). Vælg Telefonforbindelse
(Kun MTP).
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Hvis du vil, at enheden kun skal opla‐
des på USB-porten, aktiveres Kun
opladning. Hvis du skifter til USB-
lydkilden, mens denne indstilling er
aktiveret, får du en opladningsmed‐
delelse.
Hvis du vil afspille musikfiler, der er
lagret på enheden, aktiveres Scan
kun musikmappe eller Scan mappen
Alle.

Bluetooth
Bluetooth-lydkilder (f.eks. musikmo‐
biltelefoner, MP3-afspillere med
Bluetooth osv.), som understøtter
Bluetooth A2DP-musikprofiler og
AVRCP, kan tilsluttes trådløst til Info‐
tainment-systemet.
Infotainment-systemet kan afspille
musikfiler, der findes i Bluetooth-
enheder.

Tilslutning/afbrydelse af en enhed
For en detaljeret beskrivelse af Blue‐
tooth-forbindelsen 3 150.

Bluetooth-enhedsliste
Gå ind på Bluetooth-enhedslisten ved
at aktivere Bluetooth-lydkilden. Tryk
på MENU og vælg derpå Administrér
Bluetooth-enheder.
Se en detaljeret beskrivelse af Blue‐
tooth-enhedslisten 3 150.

Filformater
Kun enheder formateret i filforma‐
terne FAT32, NTFS og HFS+ under‐
støttes.
Bemærkninger
Nogle filer afspilles måske ikke
korrekt. Det kan skyldes et andet
indspilningsformat eller filens
tilstand.
Filer fra onlinebutikker, hvor DRM
(digitale rettighedskontrol) er blevet
anvendt, kan ikke afspilles.

De lydfilformater, der kan afspilles, er
MP3, WMA, AAC ogAIF.
Ved afspilning af en fil med ID3-tagin‐
formation kan Infotainment-systemet
vise oplysninger om f.eks. sportitel og
artist.

Audioafspilning
Start af afspilning
Tilslut enheden 3 145.
Tryk gentagne gange på MEDIA for at
aktivere den ønskede mediekilde.
Eksempel: USB-kilde.

Funktionsknapper

Springe til foregående eller næste fil
Tryk på t eller v for at afspille fore‐
gående eller næste spor.
Hvis der trykkes på t i løbet af de
første fem sekunder af afspilningen af
sangen, springer systemet til begyn‐
delsen af det aktuelle spor.

Hurtig frem- eller tilbagespoling
Tryk på og hold t eller v nede for
at spole hurtigt tilbage eller frem.
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Afspilningsrækkefølge
Tryk på MENU i den pågældende
lydkilde og rul gennem listen til
Shuffle.
Sangene på enheden afspilles i tilfæl‐
dig rækkefølge ved at indstille
Shuffle på On.
Sangene afspilles i normal række‐
følge ved at indstille Shuffle på Off.

Søgning efter en sang
Afhængigt af enheden kan du søge
efter sange i kategorier og underka‐
tegorier eller en mappestruktur.
Bemærkninger
For at denne funktion skal være
tilgængelig, skal indekseringspro‐
cessen være gennemført.

Kategorier
Søg efter en sang ved at trykke på
MENU i den pågældende lydkilde og
vælg dernæst Gennemse.
Navigér igennem søgestrukturen og
vælg det ønskede spor.

Mapper
Søg efter en sang ved at trykke på
MENU og vælg derpå Mappevisning.
Mappestrukturen for den pågæl‐
dende enhed vises.
Navigér igennem mappestrukturen
og vælg det ønskede spor.
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Talegenkendelse

Generel information ................... 148
Brug ........................................... 148

Generel information
Infotainment-systemets stemmegen‐
nemføringsapplikation tillader
adgang til talegenkendelseskom‐
mandoer på din smartphone. Se
instruktionsbogen fra producenten af
din smartphone for at finde ud af, om
din smartphone understøtter denne
funktion.
For at bruge stemmegennemførings‐
applikationen skal din smartphone
være tilsluttet Infotainment-systemet
via et USB-kabel 3 145 eller via Blue‐
tooth 3 150.

Brug
Aktivering af talegenkendelse
Tryk og hold PHONE på kontrolpane‐
let eller 7w på rattet for at starte en
talegenkendelsessession. En stem‐
mekommandomeddelelse vises på
skærmen.
Så snart der høres et bip, kan du sige
en kommando. Oplysninger om de
understøttede kommandoer finder du
i brugervejledningen til din smart‐
phone.

Justering af lydstyrke for
stemmemeddelelser
Drej m på kontrolpanelet eller tryk på
+ / - på højre side af rattet for at vælge
en højere eller lavere lydstyrke for
stemmeprompterne.

Deaktivering af talegenkendelse
Tryk på xn på rattet. Stemmekom‐
mandomeddelelsen slukker, og tale‐
genkendelsessessionen er slut.
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Telefon
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Nødopkald ................................. 151
Betjening .................................... 151
Tekstbeskeder ........................... 153
Mobiltelefoner og CB-radioer .... 154

Generelt
Telefonportalen giver mulighed for
mobiltelefonsamtaler via en mikrofon
i bilen og bilens højtalere og betjening
af de vigtigste mobiltelefonfunktioner
gennem bilens Infotainment-system.
For at kunne bruge telefonportalen,
skal mobiltelefonen tilsluttes til Info‐
tainment-systemet via Bluetooth.
Ikke alle telefonfunktioner understøt‐
tes af alle mobiltelefoner. De brug‐
bare telefonfunktioner afhænger af
den relevante mobiltelefon og af
netværksudbyderen. Yderligere infor‐
mation kan findes i betjeningsvejled‐
ningen til mobiltelefonen eller rekvire‐
res fra netværksudbyderen.

Vigtige oplysninger om betjening
og færdselssikkerhed

9 Advarsel

Mobiltelefoner kan påvirke omgi‐
velserne. Af denne årsag er der
udarbejdet sikkerhedsregler og
vejledninger. Det er en god idé at
sætte sig ind i disse vejledninger,
før telefonfunktionen anvendes.

9 Advarsel

Det kan være farligt at anvende
håndfri anordninger, mens man
kører, da anvendelse af telefonen
nedsætter koncentrationen.
Parker bilen før anvendelse af den
håndfri anordning. Følg bestem‐
melserne, der er i kraft i det land,
hvor De befinder Dem.
Husk at overholde de specielle
regler, som gælder i specifikke
områder, og sluk altid for mobilte‐
lefonen, hvis brug af mobiltele‐
foner er forbudt, hvis forstyrrelser
forårsages af mobiltelefonen, eller
hvis der kan opstå farlige situatio‐
ner.

Bluetooth
Telefonportalen er certificeret af Blue‐
tooth Special Interest Group (SIG).
Yderligere oplysninger om specifika‐
tionen kan findes på internettet på
adressen http://www.bluetooth.com.
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Bluetooth-forbindelse
Bluetooth er en radiostandard for
trådløs tilslutning af f.eks. mobiltele‐
foner eller andet udstyr.
Bluetooth-funktionen på Bluetooth-
enheden skal være aktiveret, for at
der kan oprettes Bluetooth-forbin‐
delse til Infotainment-systemet. Yder‐
ligere oplysninger findes i brugervej‐
ledningen til Bluetooth-enheden.
Via telefonportalen udføres parring
(pinkodeudveksling mellem Blue‐
tooth-enhed og Infotainment-system)
og tilslutning af Bluetooth-enheder til
Infotainment-systemet.

Parring af en enhed

Oplysninger
● Der kan parres op til fem enheder

med systemet.
● Der kan kun tilsluttes én parret

enhed til Infotainment-systemet
ad gangen.

● Parring behøver normal kun at
udføres én gang, medmindre
enheden er slettet på listen over
parrede enheder. Hvis enheden

er blevet tilsluttet tidligere, etab‐
lerer Infotainment-systemet
automatisk forbindelsen.

● Bluetooth-betjening dræner
enhedens batteri betydeligt.
Tilslut derfor enheden til USB-
porten til opladning.

Parring af første enhed
1. Tryk på PHONE, og vælg derefter

Par.
Der vises en meddelelse på Info‐
tainment-systemet, som viser
navnet og PIN-koden til Infotain‐
ment-systemet.

2. Start Bluetooth-søgning på den
Bluetooth-enhed, som skal
parres.

3. Bekræft parring:
● Hvis SSP (sikker enkel

parring) understøttes:
Sammenlign PIN-koden
(hvis krævet) og bekræft
meddelelserne i Infotain‐
ment-systemet og Bluetooth-
enheden.

● Hvis SSP (sikker enkel
parring) ikke understøttes:

Indtast Infotainment-PIN-
koden på Bluetooth-enheden
og bekræft dine indtastnin‐
ger.

4. Infotainment-systemet og
enheden er parret. Telefonmen‐
uen vises.

5. Hvis tilgængeligt på Bluetooth-
enheden, downloades telefonbo‐
gen og opkaldslisterne til Infotain‐
ment-systemet. Hvis det er
nødvendigt, bekræft den respek‐
tive besked til smartphonen.

Bemærkninger
For at kontakterne skal kunne læses
af Infotainment-systemet, skal de
være lagret i mobiltelefonens
hukommelse.

Parring af en anden enhed
Tryk på PHONE, rul gennem listen,
og vælg Bluetooth-enheder.
Tryk på Tilføj for at starte parrings‐
processen for en anden enhed.
Fortsæt fra trin 2 af "Parring af første
enhed" (se ovenfor).
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Tilslutning af en parret enhed
Tryk på PHONE, rul gennem listen,
og vælg Bluetooth-enheder.
Markér ønsket enhed og vælg Tilslut.
Om nødvendigt afbrydes forbindel‐
sen til den enhed, der er tilsluttet for
øjeblikket. Den valgte enhed tilslut‐
tes.

Afbrydelse af en enhed
Tryk på PHONE, rul gennem listen,
og vælg Bluetooth-enheder.
Markér den enhed, der er tilsluttet for
øjeblikket, og vælg Afbryd.
Forbindelsen til enheden er afbrudt.

Sletning af en enhed
Tryk på PHONE, rul gennem listen,
og vælg Bluetooth-enheder.
Markér den enhed, du vil slette i
enhedslisten, og vælg Slet.
Enheden er slettet.

Nødopkald

9 Advarsel

Oprettelse af forbindelse kan ikke
garanteres i alle situationer. Derfor
bør De ikke udelukkende stole på
en mobiltelefon, når det drejer sig
om en særdeles vigtig kommuni‐
kation (f.eks. en nødsituation der
kræver lægehjælp).
I nogle netværk kan det være
nødvendigt, at et gyldigt SIM-kort
sættes rigtigt i mobiltelefonen.

9 Advarsel

Vær opmærksom på, at det er
muligt at foretage og modtage
opkald med mobiltelefonen, hvis
signalet i et serviceområde er kraf‐
tigt nok. Under visse omstændig‐
heder er det ikke muligt at foretage
nødopkald i alle mobiltelefonnet‐
værk; det kan forekomme, at det
ikke er muligt, når bestemte
netværkstjenester og/eller telefon‐

funktioner er aktive. Der kan
indhentes oplysninger derom hos
de lokale netværkstjenesteydere.
Nødtelefonnummeret kan variere i
de enkelte egne og lande. Man bør
sørge for at få fat i nødtelefonnum‐
rene, der anvendes i de egne, man
har tænkt sig at tage til.

Foretage et nødopkald
Kald nødopkaldsnummeret (f.
eks. 112).
Der oprettes telefonforbindelse til
alarmcentralen.
Besvar servicepersonalets spørgs‐
mål om nødsituationen.

9 Advarsel

Afslut ikke opkaldet, før alarmcen‐
tralen beder dig afslutte samtalen.

Betjening
Så snart en tilslutning er etableret via
Bluetooth mellem din mobiltelefon og
Infotainment-systemet, kan du
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betjene mange andre funktioner på
din mobiltelefon via Infotainment-
systemet.
Bemærkninger
Ikke alle mobiltelefoner understøtter
alle funktioner i telefonportalen. Der
er derfor mulighed for afvigelser fra
det herunder beskrevne funktions‐
område.

Indledning af et telefonopkald

Taltastatur
Tryk på PHONE for at vise telefon‐
menuen.

Rul gennem listen, og vælg Tastatur.
Der vises et tastatur.

Drej MENU for at markere det tal, du
ønsker at indtaste, og tryk så på
MENU for at vælge det pågældende
tal. Indtast det ønskede nummer.
Vælg k eller tryk på BACK for at
slette cifre.
Vælg Kald for at starte telefonopkal‐
det.

Kontakter
Tryk på PHONE for at vise telefon‐
menuen.
Vælg Kontaktpersoner. Kontaktlisten
vises.
Rul gennem listen og vælg ønsket
kontaktpost. Kontakten vises.
Vælg et af de telefonnumre, som er
gemt under denne kontakt. Numme‐
ret kaldes.

Opkaldslister
Tryk på PHONE for at vise telefon‐
menuen.
Vælg Nye opkald. Liste over seneste
opkald vises.
Afhængigt af hvilket opkald, du leder
efter, vælges Ubesvaret, Modtaget
eller Sendt.
Vælg et af de telefonnumre, som er
gemt i listen over seneste opkald.
Nummeret kaldes.

Indkommende telefonopkald

Besvarelse af et telefonopkald
Hvis en radio- eller mediekilde er
aktiv, når et opkald kommer ind,
gøres audio-kilden lydløs og forbliver
lydløs, indtil opkaldet afsluttes.
En meddelelse med opkalderens
navn eller nummer vises.
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Besvar opkaldet ved at vælge
Besvar.

Afvisning af et telefonopkald
Et opkald afvises ved at vælge
Ignorer i meddelelsen.

Funktioner under en
telefonsamtale
Under et telefonopkald vises visnin‐
gen indgående opkald.

Afslutning af et telefonopkald
Vælg Slut for at afslutte samtalen.

Deaktivering af mikrofon
Vælg Mute for at deaktivere mikrofo‐
nen midlertidigt.
Skærmknappen skifter til Unmute.
Aktivér mikrofonens lyd igen ved at
vælge Unmute.

Deaktivering af håndfri-funktionen
Du kan fortsætte samtalen på mobil‐
telefonen ved at vælge Håndsæt.
Skærmknappen skifter til Håndfri.
Håndfri-funktion aktiveres igen ved at
vælge Håndfri.

Andet indkommende
telefonopkald
Hvis der kommer et andet telefonop‐
kald, vises en anden meddelelse med
opkalderens navn eller nummer.
Vælg Skift for at besvare det andet
opkald og sætte det første opkald i
venteposition.
Et opkald afvises ved at vælge
Ignorer i meddelelsen.

Skifte mellem telefonopkald
Tryk på PHONE eller qw på ratlyd‐
knappen for at skifte mellem de to
opkald.
Oplysninger om det opkald, der er
aktivt for øjeblikket, vises på
displayet.

Afslutning af telefonopkaldene
Opkaldene kan afsluttes et ad
gangen.
Vælg Slut. Det aktuelt aktive opkald
afsluttes.

Tekstbeskeder
Tekstbeskeder, der modtages, mens
en telefon er tilsluttet Infotainment-
systemet, kan vises på infodisplayet.

Forudsætninger
Følgende forudsætninger skal være
opfyldt:
● Bluetooth-funktionen i den

pågældende telefon skal være
aktiveret (se brugervejledningen
til enheden).

● Afhængigt af telefonen kan det
være nødvendigt at indstille
enheden på "synlig" (se bruger‐
vejledningen til enheden).
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● Den pågældende telefon skal
være parret med og tilsluttet Info‐
tainment-systemet. For en detal‐
jeret beskrivelse 3 150.

● Den pågældende telefon skal
understøtte Bluetooth Message
Access Profile (BT MAP).

Visning af en meddelelse
Bemærkninger
Hvis bilen kører hurtigere end 8 km/
t, vises tekstmeddelelsen ikke på
skærmen.

Når der er modtaget en ny tekstbe‐
sked, vises en meddelelse.

Vælg Vis for at læse meddelelsen.

Mobiltelefoner og
CB-radioer 
Monteringsvejledning og
betjeningsvejledning
Følg bilens monteringsvejledning og
telefonproducentens betjeningsvej‐
ledning ved installation og brug af
mobiltelefon og det håndfri sæt. Ellers
risikerer bilens typegodkendelse at
bortfalde (EU-direktiv 95/54/EF).
Anbefalede forudsætninger for
problemfri betjening:
● Den udvendige antenne skal

installeres professionelt for at få
så stor rækkevidde som muligt.

● Sendeeffekt på maksimalt:
10 watt.

● Mobiltelefonen skal installeres på
et passende sted. Se den rele‐
vante bemærkning i instruktions‐
bogen, kapitlet Airbags.

Få råd om, hvilke steder der er bereg‐
net til montering af henholdsvis
udvendig antenne og holder til udsty‐
ret, samt om brug af apparater, der
har en sendeeffekt på mere end
10 watt.

Brug af et håndfrit sæt uden udvendig
antenne i mobilstandarderne
GSM 900/1800/1900 og UMTS er kun
tilladt, hvis mobiltelefonens maksi‐
male sendeeffekt ikke overstiger
2 watt for GSM 900 og ellers 1 watt.
Af sikkerhedsgrunde anbefaler vi, at
der ikke tales i mobiltelefon under
kørslen. Også selv om De bruger
håndfri betjening, kan det tage
opmærksomheden fra trafikken.

9 Advarsel

Mobiltelefoner og radioudstyr
(CB), som ikke opfylder oven‐
nævnte standard for mobiltele‐
foner, må derfor kun bruges, hvis
de er sluttet til en udvendig
antenne.
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Forsigtig

Brug af mobiltelefoner og radioud‐
styr (CB) med indbygget antenne
inde i bilen kan forårsage forstyr‐
relser i bilens elektroniske syste‐
mer, hvis ovenstående forskrifter
ikke overholdes.
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Generel information

Telefonholderen er fastgjort til en
strømtilslutning (PowerFlex Bar).
Flere strømtilslutningsoplysninger
findes i instruktionsbogen.
Smartphones med følgende dimensi‐
oner kan fastsættes i telefonholderen:
● højde: op til 150 mm
● bredde: 57 til 73,5 mm
● dybde: 6 til 11 mm

9 Advarsel

Enheder tilkoblet telefonholderen
skal bruges på en sådan måde, at
føreren ikke distraheres, og bilen
til enhver tid kan køres sikkert. Du
skal altid overholde de pågæl‐
dende love og bestemmelser i det
land, hvor du kører. Disse love kan
adskille sig fra oplysningerne i
denne håndbog. I tvivlstilfælde
standses bilen og udstyret anven‐
des, mens bilen holder stille.

Forsigtig

For at undgå tyveri bør man ikke
efterlade mobiltelefonen i telefon‐
holderen, når bilen forlades.
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Brug

Tilpasning af telefonholderen til
størrelsen på smartphonen

1. Tryk på begge beslag (1) på
bagsiden for at frigøre skifterne til
breddejustering og træk dem ud.

2. Tryk på knappen (2) i venstre side
foroven for at frigøre skifteren for
højdejustering.

3. Isæt smartphonen.

4. Justér telefonholderens bredde til
telefonens bredde ved at skubbe
skifterne sammen.

Tilslutning af telefonholderen til
strømtilslutningen

1. Tryk på udløserknappen (3) for at
frigøre låseskifterne (4).
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2. Tilslut telefonholderen til strømtil‐
slutningen og tryk på begge låse‐
skiftere (4) for at låse.

Isætning af telefonen i
telefonholderen

1. Tryk på knappen (2) for at frigøre
skifteren.

2. Sæt smartphonen i således, at
strømforsyningen til smartphonen
er tilgængelig, og der ikke trykkes
på nogen knapper.

3. Tryk skifteren ned.

Tilslutning af smartphonen til
strømforsyningen

Forbind smartphonen med telefon‐
holderen ved hjælp af den kompatible
tilslutningledning. Der kan fås forskel‐
lige versioner af tilslutningsledningen
som tilbehør.

Betjening af smartphonen
Når smartphonen er tilsluttet strøm‐
forsyningen, bliver den opladet, når
tændingen er slået til.
For at smartphonen skal kunne
forbindes med Infotainment-syste‐
met, skal der oprettes en Bluetooth®-
forbindelse.
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Aftagning af telefonen fra
telefonholderen
1. Afbryd strømforsyningen til telefo‐

nen.

2. Tryk på knappen (2) i venstre side
foroven for at frigøre skifteren for
højdejustering.

3. Tag smartphonen af fra telefon‐
holderen.

Aftagning af telefonholderen fra
strømtilslutningen
1. Tryk skifteren for højdejustering

ned.

2. Tryk på udløserknappen (3) og
tag telefonholderen af.



164

Stikordsregister T
Telefonholder.............................. 160


	Navi 900 IntelliLink
	Indledning
	Generelt
	Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed
	Radiomodtagelse

	Tyverisikring
	Oversigt over betjeningsorganer
	Midterdisplay med betjening
	Knapper på rattet (type 1)
	Knapper på rattet (type 2)

	Brug
	Tænde og slukke for Infotainment-systemet
	Slukkeautomatik

	Indstil lydstyrke
	Automatisk lydstyrke
	Mute

	Funktionsmåder
	Radio
	Cd-afspiller
	Eksterne enheder
	Navigation
	Telefon
	Telefonprojektion
	App-shop
	OnStar



	Grundlæggende betjening
	Grundlæggende betjening
	Skærmknappen m
	Forlad-skærmknap
	Valg eller aktivering af en skærmknap eller menupost
	Flytning af poster
	Rulning i lister

	Menubetjening
	Hjem-skærm
	Applikationsbakke
	Interaktionsvælgerbjælke
	Meddelelser

	Tastaturer
	Tastatur
	Indtastning af tegn
	Autofuldførelsesfunktion
	Redigering af tekst
	Blandede store og små tegn

	Taltastatur

	Favoritter
	Visning af favoritter
	Rulning igennem favoritsider
	Lagring af favoritter
	Eksempel: Radiostation
	Eksempel: Album
	Eksempel: Destination
	Eksempel: Telefonnummer

	Hentning af favoritter
	Brug af fjernbetjeningen i højre side af rattet

	Redigering af favoritter
	Omdøbning af favoritter
	Sletning af favoritter
	Flytning af favoritter

	Definering af antallet af viste favoritter

	Kontakter
	Ændring af kilden
	Brug af kontaktlisten
	Tilføjelse af nye kontakter
	Redigering af kontakter
	Ændring af information
	Tilføjelse af ny information

	Sletning af kontakter
	Sletning af en enkelt kontakt
	Slet hele bilens kontaktliste

	Sortering i kontaktlister

	Toneindstillinger
	Diskant
	Mlm.tone
	Bas
	Balance og fader
	Equalizer-funktioner

	Lydstyrkeindstillinger
	Maksimal startlydstyrke
	Automatisk lydstyrkeindstilling
	Lydstyrke for trafikmeldinger

	Systemindstillinger
	Klokkeslæt- og dato
	Indstil klokkeslæt
	Indstil dato
	Ur-display

	Sprog
	Valet-funktion
	Låsning af systemet
	Oplåsning af systemet
	Glemt PIN-kode

	Display
	Funktion
	Kalibrer berøringsskærm
	Sluk for displayet

	Gendan Fabriksindstillinger
	Gendan Bilindstillinger
	Slet Alle Private Data
	Gendan Radioindstillinger

	Software-information
	Opdatering af systemet



	Radio
	Brug
	Aktivering af radiofunktionen
	Valg af bølgeområde

	Stationssøgning
	Stationshukommelse: Automatisk lagring
	Stationssøgning: Manuel
	Stationsindstilling
	Stationslister
	Kategorilister
	Opdatering af stationslisten

	Radio Data System (RDS)
	Fordelene ved RDS
	RDS-indstillinger
	RDS
	Trafikradio (TP)
	Region


	Digital Audio Broadcasting
	Fordele ved DAB
	DAB-indstillinger
	DAB-meddelelser
	DAB til DAB-tilkobling
	DAB til FM-tilkobling
	L-bånd
	Intellitext



	Cd-afspiller
	Generelt
	Vigtig information om audio-cd'er og mp3/wma-cd'er

	Brug
	Start på cd-afspilning
	Udtagning af en cd
	Funktionsknapper
	CD-afspilning på pause
	Springe til forrige eller næste nummer
	Hurtig frem- eller tilbagespoling

	Sporliste
	Afspilningsrækkefølge


	Eksterne enheder
	Generel information
	USB-port
	Tilslutning/afbrydelse af en enhed

	Bluetooth
	Tilslutning/afbrydelse af en enhed
	Bluetooth-enhedsadministration

	Filformater
	Audiofiler
	Filmfiler


	Audioafspilning
	Start af afspilning
	Funktionsknapper
	Pause i afspilning
	Springe til forrige eller næste nummer
	Hurtig frem- eller tilbagespoling

	Bladrefunktion
	Afspilningsrækkefølge

	Filmafspilning
	Start på videoafspilning
	Funktionsknapper
	Pause i afspilning
	Springe til foregående eller næste fil
	Hurtig frem- eller tilbagespoling

	Videomenu

	Brug af smartphone-applikationer
	Forberedelse af smartphonen
	Aktivering af telefonprojektion i indstillingsmenuen
	Tilslutning af mobiltelefon
	Start af telefonprojektion
	Tilbage til Infotainment-skærmen

	Brug af apps
	Brugerregistrering
	Internetforbindelse
	Download af en app
	Start af en app
	Sletning af en app
	Indstillinger
	Internetforbindelse
	Info
	Anvendelsesvilkår og erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger
	Nulstil bruger



	Navigation
	Generelt
	Navigationssystemets funktionsmåde
	Oplysninger
	TMC-trafikinformationssystem og dynamisk vejvisning
	Kortdata


	Brug
	Betjening af kort
	Rulning
	Centrering
	Zoomning
	Oversigtsknap

	Kortudsnit
	Visningsfunktion
	Audio-informationer
	Displayfunktion
	Visning af bygninger
	Automatisk zoomfunktion
	POI-ikoner (Interessepunkter)

	Information om den aktuelle position
	Nærmeste adresse
	Interessepunkter

	Navigationsdatastyring
	Kontaktliste
	Liste over nylige destinationer
	Downloadede POI'er
	Uploading af destinationsdata til en USB-enhed
	Autofuldførelsesfunktion

	Downloading af kontaktdata
	Oprettelse og downloading af brugerdefinerede POI'er (Mine POI'er)
	Oprettelse af en tekstfil med POI-data
	Lagring af POI-data på et USB-drev
	Downloading af POI-data til infotainment-systemet


	Indlæsning af destination
	Enkel destinationsindlæsning
	Adresseindtastningsskærm
	Vejkryds-indtastningsskærm
	Indtastning af interessepunkter
	Indsætning af en søgeposition
	Søgning efter POI'er via kategorier
	Søgning efter interessepunkter via navneinput

	Liste over nylige destinationer
	Kontaktliste
	Lynfunktionsikon
	Kontaktdetaljevisning

	Valg af en adresse på et kort
	Vejpunktsture
	Ny destination
	Opkald til en destination
	Lagring af destinationer
	Kontaktindtastning
	Favorit


	Vejvisning
	Start og afbrydelse af vejvisning
	Start af rutevejledning
	Annullering af vejvisning

	Navigationsstemmeindstillinger
	Mute
	Stemmemeddelelser
	Stemmeprompter under telefonopkald
	Lydstyrke

	Information om trafikale problemer
	Trafikliste
	Trafikikoner på kortet
	Trafikføring
	Typer af trafikhændelser
	TMC-stationer

	Ruteindstillinger
	Rutestil
	Vejvalg

	Ruteændring
	Visning af svingliste
	Udelukkelse af gader fra vejvisning
	Visning af vejpunktsliste
	Redigering af vejpunktstur
	Optimering af vejpunktstur



	Talegenkendelse
	Generel information
	Indlejret talegenkendelse
	Oplysninger
	Opsætning af talegenkendelsen

	Stemme-gennemføringsapplikation

	Brug
	Indlejret talegenkendelse
	Aktivering af talegenkendelse
	Justering af lydstyrke for stemmemeddelelser
	Afbrydelse af en stemmemeddelelse
	Annullering af en dialogsekvens
	Betjening med talekommandoer

	Stemme-gennemføringsapplikation
	Aktivering af talegenkendelse
	Justering af lydstyrke for stemmemeddelelser
	Deaktivering af talegenkendelse



	Telefon
	Generelt
	Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed
	Bluetooth

	Bluetooth-forbindelse
	Bluetooth-indstillingsmenu
	Parring af en enhed
	Oplysninger
	Parring via applikationen Indstillinger
	Parring via telefon-applikationen

	Tilslutning af en parret enhed
	Afbrydelse af en enhed
	Sletning af en enhed

	Nødopkald
	Foretage et nødopkald

	Betjening
	Telefonapplikation
	Indledning af et telefonopkald
	Taltastatur
	Kontakter
	Opkaldslister
	Favoritter

	Indkommende telefonopkald
	Besvarelse af et telefonopkald
	Afvisning af et telefonopkald
	Ændring af ringetonen

	Funktioner under en telefonsamtale
	Afslutning af et telefonopkald
	Deaktivering af mikrofon
	Deaktivering af håndfri funktionen

	Andet telefonopkald
	Indledning af et andet telefonopkald
	Andet indkommende telefonopkald
	Afslutning af telefonopkaldene
	Mødeopkald

	Telefoner

	Tekstbeskeder
	Forudsætninger
	Start af tekstapplikationen
	Lyt til en meddelelse
	Visning af en meddelelse
	Opkald til afsenderen
	Svar på en meddelelse
	Sletning af en besked
	Udstyrsliste
	Tekstindstillinger
	Tekstpåmindelser
	Administration af foruddefinerede meddelelser


	Mobiltelefoner og CB-radioer
	Monteringsanvisninger og retningslinjer for betjening


	Hyppigt stillede spørgsmål
	Hyppigt stillede spørgsmål
	Telefon
	Favoritter
	Navigation
	Audio
	Andet


	Stikordsregister

	R 4.0 IntelliLink
	Indledning
	Generelt
	Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed
	Radiomodtagelse

	Tyverisikring
	Oversigt over betjeningsorganer
	Kontrolpanel
	Knapper på rattet

	Brug
	Betjeningsdele
	Tænd eller sluk for Infotainment-systemet
	Slukkeautomatik

	Indstil lydstyrke
	Hastighedsstyret lydstyrke
	Mute

	Funktionsmåder
	AUDIO
	GALLERI
	TELEFON
	PROJEKTION
	NAV
	INDSTILLINGER
	OnStar



	Grundlæggende betjening
	Grundlæggende betjening
	Skærmknappen 9
	Valg eller aktivering af en skærmknap eller menupost
	Flytning af poster på menuen Hjem
	Rulning i lister
	Bladring i sider

	Toneindstillinger
	Equalizer-tilstand
	Bas
	Mlm.tone
	Diskant
	Indstilling af balance og fader


	Lydstyrkeindstillinger
	Indstilling af maksimal startlydstyrke
	Indstilling af den hastighedsstyrede lydstyrke
	Aktivering eller deaktivering af funktionen lydfeedback ved berøring
	Lydstyrke for trafikmeldinger

	Systemindstillinger
	Indstilling af klokkeslæt og dato
	Indstil tidsformat
	Indstil datoformat
	Auto Indstil
	Indstil klokkeslæt og dato

	Sprogindstillinger
	Tekstrullefunktion
	Sort displayfunktion
	Fabriksindstillinger
	Systemversion
	Bilindstillinger


	Radio
	Brug
	Aktivering af radio

	Stationssøgning
	Stationshukommelse: Automatisk lagring
	Stationssøgning: Manuel
	Stationsindstilling
	Stationslister
	Kategorilister
	Opdatér stationslister

	Favoritlister
	Lagring af en station
	Hentning af stationer
	Definition af antallet af tilgængelige favoritsider

	Radio Data System (RDS)
	Fordele ved RDS
	RDS-konfiguration
	Trafikprogram
	Aktivering af trafikprogramfunktionen

	Regionalisering

	Digital Audio Broadcasting
	Generelt
	DAB-meddelelser
	DAB-DAB linkning
	DAB-FM linkning
	L-bånd
	Intellitext
	EPG


	Eksterne enheder
	Generel information
	USB-port
	Tilslutning/afbrydelse af en enhed
	USB automatisk start

	Bluetooth
	Tilslutning af en enhed

	Filformater og mapper
	Audiofiler
	Billedfiler
	Filmfiler


	Audioafspilning
	Aktivering af musikfunktionen
	Funktionsknapper
	Afbrydelse og genoptagelse af afspilning
	Afspilning af næste eller forrige spor
	Sådan vendes der tilbage til starten af det aktuelle spor
	Hurtig frem- og tilbagespoling
	Afspilning af spor vilkårligt
	Funktionen Browse musik


	Visning af billeder
	Aktivering af billedfunktionen
	Funktionsknapper
	Fuld skærmtilstand
	Visning af næste eller forrige billede
	Rotering af et billede
	Zoom ind på et billede
	Visning af et diasshow

	Billedmenu
	Diasshowtid
	Ur- og temperaturdisplay
	Displayindstillinger


	Filmafspilning
	Aktivering af filmfunktionen
	Funktionsknapper
	Fuld skærm
	Afbrydelse og genoptagelse af afspilning
	Afspilning af næste eller forrige spor
	Sådan vendes der tilbage til starten af den aktuelle film
	Hurtig frem- og tilbagespoling

	Filmmenu
	Ur- og temperaturdisplay
	Displayindstillinger


	Brug af smartphone-applikationer
	Telefonprojektion
	Forberedelse af smartphonen
	Aktivering af telefonprojektion i indstillingsmenuen
	Tilslutning af mobiltelefon
	Start af telefonprojektion
	Tilbage til Infotainment-skærmen

	BringGo
	Download af appen
	Aktivering af telefonprojektion i indstillingsmenuen
	Tilslutning af mobiltelefon
	Start af BringGo



	Talegenkendelse
	Generel information
	Brug
	Aktivering af talegenkendelse
	Justering af lydstyrken for stemmekommandoerne

	Deaktivering af talegenkendelse


	Telefon
	Generelt
	Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed
	Bluetooth

	Bluetooth-forbindelse
	Bluetooth menuen
	Parring af en enhed
	Oplysninger
	Parring af en ny enhed
	Ændring af Bluetooth-PIN-koden

	Tilslutning af en parret enhed
	Afbrydelse af en enhed
	Sletning af en enhed
	Information om enheden

	Nødopkald
	Foretage et nødopkald

	Betjening
	Telefonens hovedmenu
	Indledning af et telefonopkald
	Indtastning af et telefonnummer
	Brug af telefonbogen
	Brug af opkaldshistorikken
	Genindtastning af et nummer
	Brug af hurtigopkaldsnumre

	Indkommende telefonopkald
	Modtag et opkald
	Afvis et opkald
	Ændring af ringetone

	Funktioner under samtalen
	Midlertidig deaktivering af den håndfri funktion
	Midlertidig deaktivering af mikrofon
	Afslutning af et telefonopkald

	Telefonsvarer
	Telefonsvarernummer
	Opkald til telefonsvareren


	Mobiltelefoner og CB-radioer
	Monteringsvejledning og betjeningsvejledning


	Stikordsregister

	R300 BT
	Indledning
	Generelt
	Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed
	Radiomodtagelse

	Tyverisikring
	Oversigt over betjeningsorganer
	Kontrolpanel
	Lydkontakter på rattet

	Brug
	Betjeningsdele
	Tænd eller sluk for Infotainment-systemet
	Slukkeautomatik

	Indstilling af lydstyrke
	Hastighedsstyret lydstyrke
	Lyd fra

	Funktionsmåder
	Radio
	Eksterne enheder
	Telefon



	Grundlæggende betjening
	Grundlæggende betjening
	Kontrolpanel
	MENU-knappen
	BACK-knappen
	Programmerbare taster


	Toneindstillinger
	Indstilling af bas, mellemtoneområde og diskant
	Indstilling af lydfordelingen mellem foran og bag
	Indstilling af lydfordelingen mellem højre og venstre
	Valg af tonestil

	Lydstyrkeindstillinger
	Indstilling af den hastighedsstyrede lydstyrke
	Indstilling af maksimal startlydstyrke
	Lydstyrke for trafikmeldinger

	Systemindstillinger
	Indstilling af klokkeslæt og dato
	Indstil klokkeslæt
	Indstil dato

	Sprog
	Gendan fabriksindstillinger
	Software-information
	Parkeringsvagtprogram
	Låsning af systemet
	Oplåsning af systemet
	Glemt PIN-kode



	Radio
	Brug
	Aktivering af radiofunktionen
	Valg af bølgeområde

	Stationssøgning
	Stationshukommelse: Automatisk lagring
	Stationssøgning: Manuel
	Manuel indstilling
	Stationslister
	Kategorilister
	Opdatering af stationslister

	Favoritlister
	Lagring af en station
	Genfind en station
	Definering af antallet af viste favoritter

	Radio Data System (RDS)
	Fordele ved RDS
	RDS-indstillinger
	RDS
	Trafikprogram
	Region


	Digital Audio Broadcasting
	Fordele ved DAB
	DAB-indstillinger
	DAB-meddelelser
	DAB til DAB-tilkobling
	DAB til FM-tilkobling
	L-bånd
	Intellitext



	Eksterne enheder
	Generel information
	USB-port
	Tilslutning/afbrydelse af en enhed
	MPT-enhedsindstillinger

	Bluetooth
	Tilslutning/afbrydelse af en enhed
	Bluetooth-enhedsliste

	Filformater

	Audioafspilning
	Start af afspilning
	Funktionsknapper
	Springe til foregående eller næste fil
	Hurtig frem- eller tilbagespoling

	Afspilningsrækkefølge
	Søgning efter en sang
	Kategorier
	Mapper



	Talegenkendelse
	Generel information
	Brug
	Aktivering af talegenkendelse
	Justering af lydstyrke for stemmemeddelelser

	Deaktivering af talegenkendelse


	Telefon
	Generelt
	Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed
	Bluetooth

	Bluetooth-forbindelse
	Parring af en enhed
	Oplysninger
	Parring af første enhed
	Parring af en anden enhed

	Tilslutning af en parret enhed
	Afbrydelse af en enhed
	Sletning af en enhed

	Nødopkald
	Foretage et nødopkald

	Betjening
	Indledning af et telefonopkald
	Taltastatur
	Kontakter
	Opkaldslister

	Indkommende telefonopkald
	Besvarelse af et telefonopkald
	Afvisning af et telefonopkald

	Funktioner under en telefonsamtale
	Afslutning af et telefonopkald
	Deaktivering af mikrofon
	Deaktivering af håndfri-funktionen

	Andet indkommende telefonopkald
	Skifte mellem telefonopkald
	Afslutning af telefonopkaldene


	Tekstbeskeder
	Forudsætninger
	Visning af en meddelelse

	Mobiltelefoner og CB-radioer
	Monteringsvejledning og betjeningsvejledning


	Stikordsregister

	Telefonholder
	Telefonholder
	Telefonholder
	Generel information
	Brug
	Tilpasning af telefonholderen til størrelsen på smartphonen
	Tilslutning af telefonholderen til strømtilslutningen
	Isætning af telefonen i telefonholderen
	Tilslutning af smartphonen til strømforsyningen
	Betjening af smartphonen
	Aftagning af telefonen fra telefonholderen
	Aftagning af telefonholderen fra strømtilslutningen



	Stikordsregister


