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Generelt ......................................... 4
Tyverisikring ................................... 5
Oversigt ......................................... 7
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Toneindstillinger ........................... 16
Lydstyrkeindstillinger ................... 17

Generelt
Infotainment systemet byder på avan‐
ceret infotainment i bilen.
Radioen har 10 automatiske stations‐
hukommelser for hvert bølgeområde
og det samme antal manuelle stati‐
onshukommelser.
Den indbyggede cd-afspiller under‐
holder dig både med lyd-cd'er- og
MP3-cd'er.
Den eventuelle indbyggede cd-skifter
kan indeholde op til 6 cd'er.
Endvidere kan der til Infotainment-sy‐
stemet tilsluttes eksterne lydkilder,
f.eks. en mobiltelefon.
Den digitale lydprocessor har flere
forudindstillede lydstile til optimering
af lyden.
Navigationssystemet med dynamisk
ruteplanlægning leder dig sikkert frem
til bestemmelsesstedet og, hvis det
ønskes, undgår automatisk trafikkøer
og andre trafikhindringer.
Infotainment-systemet kan betjenes
ved hjælp af knapper på rattet.

Derudover kan Infotainment-syste‐
met udstyres med en mobiltelefon-
portal.
Betjeningselementernes velgennem‐
tænkte design og de tydelige display
giver en nem og intuitiv betjening af
systemet.

Vigtige oplysninger om
betjening og færdselssikkerhed

9 Advarsel

Infotainmentsystemet skal anven‐
des således, at man er i stand til at
køre bilen sikkert til enhver tid.
I tvivlstilfælde standses bilen og
Infotainmentsystemet anvendes,
mens bilen holder stille.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=1fc2f81098dc00bec0a801ea01083703&version=1&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=b89d5c23c411b183c0a801ea0121385e&version=1&language=da&variant=DK
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9 Advarsel

Anvendelse af navigationssyste‐
met fritager ikke føreren for ansva‐
ret for korrekt, opmærksom færd‐
sel i trafikken. De omhandlende
færdselsregler skal altid overhol‐
des.
Der må kun foretages indtastnin‐
ger (f.eks. af adresser), når bilen
holder stille.
Hvis rutevejledningsforslaget frem
til destinationen strider mod færd‐
selsreglerne, skal færdselsreg‐
lerne altid overholdes.

9 Advarsel

I visse områder er ensrettede veje
og andre gader og indkørsler
(f.eks.fodgængerområder), hvor
det ikke er tilladt at køre ind, ikke
afmærket på kortet. I disse områ‐
der udsender Infotainmentsyste‐
met en advarsel, som der skal
tages højde for. Hér skal man
være særligt opmærksom på ens‐
rettede veje, gader og indkørsler,
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,
der virker som tyverisikring.

Infotainment-systemet fungerer der‐
for kun i din bil, det er værdiløst for en
tyv.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=9d5649de51e76a33c0a801ea00213796&version=2&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=747ae06ec46292e5c0a801ea0075de9b&version=1&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=b98c18cb98dc3e34c0a801ea00e755ed&version=1&language=da&variant=DK
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Oversigt
Betjeningsdele på
instrumentpanelet
1 e knap .................................. 9

Tryk kortvarigt: aktiver/
deaktiver Infotainment-
systemet ................................. 9
Tryk og hold: aktiver/
deaktiver mute ....................... 9
Drej: Juster lydstyrke ............. 9

2 b -knappen .......................... 37
Udkast navigations-cd/dvd ... 37

3 Navigations-cd/dvd-slot ........ 37
4 NAVI ..................................... 37

Navigationsmenu ................. 37
5 MAIN ...................................... 9

Åben hoveddisplay ................ 9
6 Multifunktionsknap ................. 9

Drej: vælg menupunkter
og kommandoer ..................... 9
Tryk: bekræft et valg (OK) ...... 9

7 INFO ...................................... 9
Ekstra,
situationsafhængig
information ............................. 9

8 SOUND ................................ 16
Lydindstillinger ..................... 16

9 0...9 stationsknapper ........... 18
Langt tryk: Gem station ........ 18
Kort tryk: Vælg station .......... 18

10 u-knappen .......................... 54
Gentag sidste naviga‐
tionsmeddelelse ................... 54

11 G-knappen ........................... 40
Hent hjemadresse ................ 40

12 BC .......................................... 6
Bordcomputer (hvis
tilgængelig) ............................ 6

13 INDSTILLINGER .................... 9
Indstillingsmenu,
afhængig af den valgte
funktion .................................. 9

14 Navigationstast .................... 20
Radio: søg bagud/fremad .... 20
CD/MP3: spring et spor
tilbage/frem .......................... 27
Navigation: bladring
i kortvisninger og valg af
muligheder ........................... 59

15 TP ........................................ 22
Aktiver eller deaktiver
radiotrafikservice .................. 22

16 AUDIO .................................. 18
Skift mellem radio- og cd-
menu .................................... 18

17 Audio/MP3-cd-slot ................ 27
18 a-knappen ........................... 27

Udkast audio/MP3-cd ........... 27

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=a678b8f842256422c0a801ea00cc06a2&version=1&language=da&variant=DK
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Lydkontakter på rattet

1 Fingerhjul ............................... 9
Drej: vælg menupunkter
og kommandoer ..................... 9
Tryk: bekræft et valg (OK) ...... 9

2 q-knappen .......................... 18
Radio: vælg stationsknap .. . . 18
Cd: Cd-genstart .................... 27
MP3: næste album ............... 27

3 p-knappen ......................... 27
Skift mellem radio- og cd/
MP3-funktion ........................ 27

4 c-knappen ............................ 20
Radio: søg bagud, rul ned
i stationshukommelsen ........ 20
CD/MP3: spring et spor
tilbage, hurtigt tilbage ........... 27

5 d-knappen ............................ 20
Radio: søg frem, rul op
i stationshukommelsen ........ 20
CD/MP3: springe et spor
frem, hurtigt frem .................. 27

6 Fingerhjul ............................. 17
Drej: Juster lydstyrke ........... 17

Symboler på displayet

Funktionsområde audio
AM = AM-bølgeområde er valgt.
FM = FM-bølgeområde er valgt.
AS = FM- eller AM-autostore-ni‐

veau er valgt.
[ ] = Trafikradio er aktiveret,

men der modtages ingen
TP-station.

TP = Den indstillede station ud‐
sender trafikmeldinger.

[TP] = Trafikradioen er aktiveret,
trafikmeldinger kobles
igennem.

TMC = RDS-TMC-trafikinformatio‐
ner modtages.

REG = Regionalisering er aktive‐
ret.

CD in = Der er sat en audio/MP3-cd
i audio-cd-slotten.

MP3 = Den indsatte cd indeholder
MP3-filer.

Funktionsområde navigation
y = Rutemuligheden Hurtigste

rute er valgt.
x = Rutemuligheden Korteste

rute er valgt.
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z = Rutemuligheden
Hovedgader er valgt.

A = Rutemuligheden Biveje er
valgt.

C = Rutemuligheden Ingen
vejafgift er valgt.

B = Rutemuligheden Dyn.
Målstyring er aktiveret.

w = Ingen eller ikke tilstrækkelig
GPS-modtagelse (f.eks. un‐
der broer, i skoven eller mel‐
lem høje bygninger).

v = Lydstyrken på den hørbare
vejledning er slået fra.

Betjening
Betjeningsdele
Infortainment-systemet betjenes via
funktionsknapper, multifunktions‐
knapper og menuer, som vises i dis‐
playet.
Input kan foretages valgfrit via:
■ den centrale betjeningsenhed i in‐

strumentpanelet 3 6
■ knapper på rattet 3 6.

Tænd eller sluk for
Infotainment-systemet
Tryk kort på knappen e. Når der tæn‐
des for systemet, er den sidst valgte
Infotainment-kilde aktiv.

Tænd og sluk med tændingsnøglen
(tændingslogik)
Ved aktiveret tændingsautomatik
tændes/slukkes Infotainment-syste‐
met automatisk, når tændingsnøglen
trækkes ud eller sættes i og drejes.

Slukkeautomatik
Hvis Infotainment systemet er blevet
slået til med e-knappen, slås det
automatisk fra en time efter, at tæn‐
dingsnøglen er blevet trukket ud.

Indstil lydstyrke
Drej på e-knappen.
Når Infotainment-systemet tændes,
er den sidst valgte lydstyrke valgt,
hvis den er lavere end den maksimale
startlydstyrke.

Følgende kan indstilles separat:
■ den maksimale startlydstyrke
3 17.

■ lydstyrken for trafikmeldinger
3 17.

■ lydstyrken for navigationsmedde‐
lelser 3 17.

Hastighedsafhængig
lydstyrkeforøgelse (SDVC)
Når SDVC er aktiveret 3 17, tilpas‐
ses lydstyrken automatisk for at kom‐
pensere for vej - og vindstøj under
kørslen.

Mute
Tryk på e-knappen og hold for at
dæmpe lydkilder.
For at annullere lyddæmpningen
igen: drej e-knappen, eller tryk på
e-knappen og hold igen.

Multifunktionsknap
Multifunktionsknappen er det centrale
styringselement for menuerne.
Drej:

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=e9cfcae66b86ff77c0a801ea0009cb28&version=1&language=da&variant=DK
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Vælg kommandoer, menupunkter el‐
ler bogstaver.
Tryk:
Bekræft det viste valg.

Info-menu
Ved at trykke på INFO-knappen får du
en oversigt over de vigtigste informa‐
tioner om den valgte audiokilde, na‐
vigationen og den aktuelle trafiksitua‐
tion via RDS TMC.
Der er følgende informationer til rå‐
dighed i info-menuen:

Audio-parameter
I de to øverste linjer vises informa‐
tioner om audio-funktionen.
Symboler for indstillingerne af lydkil‐
den (f.eks. FMAM for det valgte bøl‐
geområde, [TP], REG osv.).
Indstillet radiostation eller aktuelt cd-/
MP3-nummer.
Displaysymboler 3 6.

Navigationsparameter

Nederst i info-menuen vises informa‐
tioner om navigationen.
■ Aktuel højde over havets overflade

(kun ved tilstrækkelig GPS-modta‐
gelse).

■ Valgt rutemulighed, f.eks. y.
■ Undgå afgiftspligtige veje C.
■ Dynamisk vejvisning aktiv B.
Ved aktiv vejvisning vises desuden:
■ Resterende strækning indtil desti‐

nationen.
■ Ankomst- eller resterende tid, alt ef‐

ter navigationsindstillingerne.
Displaysymboler 3 6.

Ved inaktiv navigation:
Aktuel geografisk position i længde-
og breddegrader (kun hvis GPS-mod‐
tagelsen er kraftig nok).

TMC
Via knappen TMC får du aktuelle mel‐
dinger om trafiksituationen.

Hoveddisplay
Hoveddisplayet vises, når Infotain‐
ment-systemet slås til. Det kan hen‐
tes til enhver tid fra et andet menudi‐
splay ved hjælp af MAIN-knappen.
Afhængigt af udstyr viser det forskel‐
lige funktionsområder:
■ t Lyd
■ K Navigation



Indledning 11

■ J Bordcomputer (hvis tilgænge‐
lig)

■ I Mobiltelefon-portal (hvis tilgæn‐
gelig)

Drej multifunktionsknappen for at
åbne displayet for den ønskede funk‐
tion.
Følgende informationer ses på ho‐
veddisplayet alt efter det valgte funk‐
tionsområde:

Audio

Informationer om den p.t. valgte audi‐
okilde (f.eks. bølgeområde, stations‐
navn eller frekvens, eller cd-nummer
og musiknummer, etc.).

Navigation

Vejvisnings-informationer (når vejvis‐
ningen er aktiveret) samt navigations‐
parameter.

Bordcomputer
(hvis tilgængelig)
På hoveddisplayets funktionsområ‐
der vises følgende informationer:
■ Udetemperatur
■ Klokkeslæt
■ Informationer fra det automatiske

klimaanlæg (hvis tilgængelig)
Er Infotainment-systemet slukket,
men tændingen tændt, vises udetem‐
peratur, klokkeslæt og dato (hvis til‐
gængelig).

Mobiltelefon-portal
(hvis tilgængelig)
Mobiltelefon-portal-information.

Menukoncept
Infotainment systemets menustruktur
består af forskellige slags menusider:
■ Gennemgangssider
■ Opholdssider
■ Indstillingssider
De forskellige sider har forskellige
funktioner:

Gennemgangssider
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Gennemgangssider har en valgmenu
med forhåndsvisning af hvert menu‐
punkt på skærmens venstre margen.
Gennemgangssider fører dig til
opholdssider eller indstillingssider.
Audio-menuen er et eksempel på en
gennemgangsside.

Opholdssider

Opholdssiderne er menusider, på
hvilke du kan blive, f.eks. når du hører
en cd eller radio.
Der findes ligeledes menupunkter på
opholdssiderne, som kan udføres og
som fører dig til yderligere opholds-
eller indstillingssider.
FM-menuen er et eksempel på en op‐
holdsside.

Indstillingssider

Indstillingssider er menusider, i hvilke
der kan foretages indstillinger, f.eks.
lyd, systemindstillinger, etc.
CD ekstra-menuen er et eksempel på
en indstillingsside.

Menu-niveauer
Menuerne i Infotainment-systemet er
inddelt i niveauer. Det aktuelle menu-
niveau er vist med lodrette linjer på
venstre side af skærmbilledet (f.eks.
hoveddisplay = ingen linje, FM op‐
holdsside = 1 linje osv.).

Menubetjening
Ved at dreje multifunktionsknappen
kan menupunkter til rådighed i en
menu vælges. Hvert valgt menupunkt
har et felt, der fungerer som markør.
Mange af de tilgængelige funktioner
udføres direkte ved at trykke på multi‐
funktionsknappen. Nogle åbner en
undermenu med yderligere funktio‐
ner.
Hver menu har et skjult Tilbage-men‐
upunkt. Dette menupunkt bliver først
synligt, hvis du kommer til øverst på
en menu (drej multifunktionsknappen
mod uret).

Vælg Tilbage for at gå til den næst‐
højeste menu.
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Hver menu har også et skjult Main-
menupunkt. Dette menupunkt bliver
først synligt, hvis du kommer til ne‐
derst på en menu (drej multifunktions‐
knappen med uret).

Vælg Main for at åbne hoveddis‐
playet.
Denne funktion kan også udføres til
enhver tid ved at trykke på MAIN-
knappen.

Vælg fra en menu
Markøren angiver, hvilket menu‐
punkt, der skal vælges.
Flyt markøren til det ønskede menu‐
punkt ved at dreje på multifunktions‐
knappen.

Tryk på multifunktionsknappen for at
bekræfte dit valg.
Den pågældende funktion udføres el‐
ler undermenuen åbnes.
Ved nogle menupunkter foretages
der indstillinger ved at dreje på multi‐
funktionsknappen.

Vælg fra en liste

For nogle menupunkter hentes lister.
Du kan navigere i disse lister ved
hjælp af markøren.
Tryk på multifunktionsknappen for at
bekræfte dit valg.
Markøren bevæges rundt ved at dreje
på multifunktionsknappen.

Yderligere punkter på listen vises, når
markøren flyttes til øverst eller ne‐
derst displayet. Et rullepanel på dis‐
playets højre kant viser markørens
position inden for hele listen.
Antallet af lister vises øverst i display‐
linien. På nogle lister markeres de
sidste valgte punkter på listen med et
l foran punktet.

Pop-up menuer

Displayet viser i nogle tilfælde ekstra
henvisninger og informationer fra In‐
fotainment systemet eller andre kom‐
ponenter i køretøjet i form af pop-up
menuer.
Den p.t. viste menu skjules af pop-up
menuen.
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Nogle af pop-up menuerne skal be‐
kræftes (f.eks. sikkerhedsadvarsler
ved navigation), andre forsvinder
automatisk igen efter et kort øjeblik.
For eksempel vises trafikstationen et
øjeblik under cd-afspilningen i forbin‐
delse med en trafikmelding når TP er
tilsluttet.

Hent hovedfunktioner
De vigtigste funktioner hentes ved
hjælp af knapperne NAVI, AUDIO,
SOUND og BC:
■ Tryk på NAVI-knappen for at åbne

navigationsmenuen.
■ Tryk på AUDIO-knappen for at få

adgang til radio, cd/MP3-cd-kilder.
■ Tryk på SOUND-knappen for åbne

lydindstillingsmenuen.
■ Tryk på BC-knappen for at vise

bordcomputerens funktioner (hvis
tilgængelig).

Audiokilder
De tilgængelige lydkilder er radio
(AM/FM) og cd (audio/MP3).
Radio:

Du kan vælge mellem bølgeområ‐
derne FM og AM (MB).
Cd/MP3:
Infotainment-systemets integrerede
cd-afspiller/cd-skifter (hvis tilgænge‐
lig) understøtter både audio-cd'er og
cd'er i MP3-format.

Vælg audiokilde
Hvis radio- eller cd-menuen er vist:
Tryk på AUDIO-knappen for at skifte
mellem radio og cd/MP3-cd lydkilder.
Hvis en af de andre menuer (f.eks.
navigation, indstillinger osv.) er akti‐
veret:
Tryk på AUDIO-knappen en gang til.
Radio- eller cd/MP3-menuen vises på
displayet.
Tryk igen på AUDIO-knappen for at
skifte lydkilde.
Hvis der ikke er indsat en cd (audio
eller MP3) i Infotainment-systemets
cd-slot, beder Infotainment-systemet
dig om at indsætte en cd.

Vælge lydkilde med Audio-menuen
1. Tryk på MAIN-knappen.

2. Vælg t audio-funktionen på ho‐
veddisplayet.

3. Tryk på multifunktionsknappen.
4. Vælg Tilbage-menupunktet.

Audio-menuen vises.

5. Vælg menupunktet FM, AM eller
CD for at skifte til den ønskede
lydkilde.

Den valgte lydkilde afspilles, og Info‐
tainment-systemet skifter automatisk
til displaysiden for den valgte lydkilde
(FM-, AM- eller CD-menu).

Indstillinger
Infotainment systemet giver dig
mange muligheder for at tilpasse sy‐
stemet og funktionerne til dine sær‐
lige ønsker.
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Brug SETTINGS-knappen til at få ad‐
gang til den relevante Indstillinger-
menu, afhængigt af den valgte funk‐
tion (hovedside, radio, navigation,
mobiltelefon-portal).
Der er følgende indstillingsmenuer til
rådighed:
■ Systemindstillinger (se nedenfor)
■ Audio-indstillinger 3 22
■ Navigations-indstillinger 3 37
■ Mobiltelefon-portal (se kapitlet Mo‐

biltelefon-portal).

Systemindstillinger

Fra hovedsiden kan der foretages
indstillinger, som har indflydelse på
hele Infotainment systemets meldin‐
ger og funktioner.

Tryk på MAIN-knappen for at åbne
hovedsiden.
Tryk på SETTINGS-knappen.
Indstillinger-menuen for systemin‐
dstillingerne vises.
De følgende indstillinger er beskrevet
i køretøjets instruktionsbog:
Dato, tid
Opløsning
Dag/nat
Vælg sprog

Du kan ændre menuteksternes og
navigationsmeldingernes sprog.
For at ændre meldingssproget skal
der indlægges en sprog-cd.

I Indstillinger-menuen for systemin‐
dstillingerne:
1. Vælg Sprog-menupunktet.

Listen med tilgængelige sprog vi‐
ses.

2. Vælg det ønskede sprog fra listen.
Du bliver spurgt om meldings‐
sproget også skal ændres ud over
menuteksternes sprog.

3. Svar Nej:
Menuteksternes sprog ændres.
Meldingsproget forbliver det
samme.

4. Svar Ja:
Du bliver opfordret til at indsætte
sprog-cd'en i navigations-
dvd'ens/cd'ens slot på Infotain‐
ment-systemet.

5. Tag navigations-dvd/-cd'en ud
ved at trykke på b-knappen.

6. Indsæt sprog-cd'en, og vælg me‐
nupunktet Videre.

7. Vælg det ønskede sprog fra listen.
Det valgte meldingssprog indlæses
fra sprog-cd'en.
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Indlæsningen kan vare nogle minut‐
ter.

Forsigtig

Infotainment systemet må under
ingen omstændigheder slås fra
under indlæsningen, det samme
gælder for tændingen.
Motoren må heller ikke startes un‐
der indlæsningen.
Under indlæsningen må der ikke
trykkes på nogle taster på appara‐
tet.

Efter indlæsningen bliver du bedt om
at tage sprog-cd'en ud og lægge na‐
vigations-dvd/-cd'en i igen.

Tændingslogik
Infotainment-systemet slås normalt til
og fra med e-knappen.
Hvis systemet er tændt med tæn‐
dingsnøglen, kan det også slukkes
igen ved at trække tændingsnøglen
ud og tændes igen ved at sætte tæn‐
dingsnøglen i og dreje den.

Denne tændingslogik er aktiveret på
fabrikken, men kan deaktiveres efter
ønske.
Til-/frakobling af tændingslogikken
Tændingsautomatikken slås til eller
fra ved at aktivere menupunktet Ign.
logic
Når tændingsautomatikken er slået
fra, kan Infotainment-systemet kun
slås til og fra med e-knappen.
Slukkeautomatikken er uafhængig af
tændingsautomatikken og er derfor
altid aktiv.

Toneindstillinger
Indstillingerne for Bass, Diskant og
Sound kan indstilles separat for radio
og cd/MP3).
Indstillingerne for Fader og Balance
gælder for alle kilder og kan ikke ind‐
stilles separat.
Vælg den ønskede kilde (FM/AM eller
cd/MP3), for hvilken lyden skal ind‐
stilles.
Tryk på SOUND-knappen for hente
Sound-menuen.

På displayet ses lydstyrkeindstillin‐
gens menupunkter.

Indstilling af bas og diskant

Vælg Bass eller Diskant.
Indstil den ønskede værdi for den
valgte løsning og bekræft ved at
trykke på multifunktionsknappen.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=a871be778f6b1f52c0a801ea00ebdda4&version=1&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=a821e28c29daeedfc0a801ea008f6caa&version=1&language=da&variant=DK
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Indstille lydfordeling mellem
foran - bag og venstre - højre

Vælg Fader eller Balance.
Indstil den ønskede værdi for den
valgte løsning og bekræft ved at
trykke på multifunktionsknappen.

Indstille lyden

Foretrækkes en forindstillet lydfunk‐
tion, kan der vælges mellem fem mu‐
ligheder.
Vælg Sound-menupunktet.
Listen med tilgængelige klangstile vi‐
ses.
Aktiver den ønskede klangstil.
Under klangstilen Bruger kan du
gemme dine personlige indstillinger
for diskant og bas.
Når du justerer diskant og bas, væl‐
ges klangstilen Bruger automatisk.

Lydstyrkeindstillinger
Tryk på AUDIO-knappen for hente
Audio-menuen.
Tryk på SETTINGS-knappen.
Audio-Indstillinger-menuen vises.
I undermenuen Lydstyrker kan du til‐
passe følgende lydstyrker efter dine
behov:
TA-lydstyrke:
Med denne funktion indstilles lydstyr‐
ken for trafikmeldingerne.

SDVC (Hastighedsafhængig
lydstyrkeforøgelse):
Formålet med SDVC-funktionen er at
kompensere for støj udefra og vejstøj.
Derfor hæves enhedens lydstyrke
ved højere hastigheder.
Navi-meddelelse:
Lydstyrke for navigationsmeddelelser
3 37.
Startlydstyrke:
Med denne indstilling kan den maksi‐
male lydstyrke indstilles når apparatet
tilsluttes.
Extern In:
Der kan tilsluttes en ekstern kilde
(f.eks.håndfri anordning) til Infotain‐
ment systemet.
Med "Extern In" kan en eksterns kil‐
des lydstyrke indstilles ud over audi‐
okildernes lydstyrke.
Den eksterne kilde tilkobles automa‐
tisk via det tilsluttede apparats styre‐
signal.
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Brug
Aktivering af radiogengivelse
Cd-afspilning og visning af cd-me‐
nuen:
Tryk på AUDIO-knappen.
På displayet åbnes radiomenuen, og
den sidst valgte station afspilles.
Er stationen gemt på en af hukom‐
melsespladserne, ses nummeret for
pladsen før stationens navn eller
modtagelsesfrekvensen.
Hvis De befinder Dem i en anden
menu (f.eks. navigation, indstillinger
osv.):
Tryk på AUDIO-knappen en gang til.
På displayet vises radiomenuen, den
valgte lydkilde afspilles (i dette til‐
fælde cd).
Tryk på AUDIO-knappen igen.
Lydkilden er ændret.

Vælge et bølgeområde
Infotainment-systemet har to bølge‐
områder FM og AM. Derudover har
begge bølgeområder et autostore-la‐
gerniveau (AS), hvor stationer kan
lagres automatisk 3 22.
For at ændre bølgeområdet, skal føl‐
gende udføres.
I radiomenuen:

Vælg Tilbage-menupunktet.
Audio-menuen vises.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=a07fbd386b8ef85cc0a801ea00ae6637&version=1&language=da&variant=DK
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Vælg det ønskede bølgeområde, FM
eller AM.
Radiomenuen vises.

Autostore-niveauerne er tilgængelige
via menupunktet Ekstra.

I radiomenuen er følgende funktioner
tilgængelige:
■ |k og l|: automatisk søgning op

eller ned.
■ Station: Valg af en station på stati‐

onslisten.
■ Gem: Lagring af den netop valgte

station på en af hukommelsesplad‐
serne 0 ... 9.

■ Manuel: aktivering af manuel søg‐
ning.

■ Ekstra: se nedenfor.

Ekstra

Ekstra-undermenuen har følgende
muligheder:
AS-niveau

Med denne valgmulighed skiftes der
til det aktuelle bølgeområdes auto‐
store-niveau.
Detaljerede oplysninger om auto‐
store-funktionen 3 22.
TMC-info
Med denne option får du meldinger
om aktuelle trafikforhindringer.
Detaljerede oplysninger om trafikmel‐
dingskanaler (TMC) 3 22.
Trafikstationer
Med denne funktion kan en af de p.t.
modtagelige trafikstationer vælges.
PTY-udvalg (kun FM)
Mange RDS-stationer 3 22 sender
en PTY-kode, der angiver, hvilken
programtype der udsendes (f.eks. ny‐
heder). PTY-koden gør det muligt at
vælge station efter programtype.
Efter at have valgt PTY-udvalg, frem‐
kommer listen over programtyper, der
kan vælges.
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Vælg den ønskede programtype fra
listen.
Der åbnes en liste over stationer, der
kan modtages, for den valgte pro‐
gramtype.
Vælg den ønskede station fra listen.
Findes der ingen tilsvarende station,
vises Ingen station til rådighed, og
den forinden indstillede station afspil‐
les igen.
PTY station (kun FM)
Efter at have valgt PTY station, vises
en liste over alle stationer med en gyl‐
dig programtype.

Vælg den ønskede station fra listen.
Nogle stationer ændrer dog PTY-
kode afhængigt af det udsendte ind‐
hold.

Stationssøgning
Automatisk stationssøgning
Ved brug af radiomenuen:
Vælg |k eller l| på radiomenuen.
Ved brug af vippekontakten: Tryk kort
på m eller n.
Infotainment systemet indstiller den
nærmeste station, der kan modtages.

Hvis RDS eller trafikprogrammer (TP)
er valgt, søges der kun efter stationer
der sender RDS-signaler eller trafik‐
programmer. RDS 3 22; trafikpro‐
grammer (TP) 3 22.
Hvis det ikke finder nogen stationer,
slår Infotainment systemet automa‐
tisk over til en mere følsom stations‐
søgning.
Tryk på d eller c én eller flere gange
for at indstille frekvensen trinvist.

Stationsliste
Stationslisten viser alle stationer, der
p.t. kan modtages:
Vælg menupunktet Station på radio‐
menuen.
Stationslisten for det aktuelle bølge‐
område AM eller FM hentes frem.
Vælg den ønskede station fra stati‐
onslisten.
Kun bølgeområde FM:
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Infotainment systemet danner ligele‐
des en liste over samtlige stationer,
der kan modtages, for det pågæl‐
dende modtagelsesområde. Statio‐
nerne lagret på hukommelsesplad‐
serne 0-9 vises først på stationslisten.
Derunder er opført alle de stationer,
der aktuelt kan modtages.
Vælg Aktualiser stationer for at opda‐
tere stationslisten.
De stationer, der er gemt på plad‐
serne 0 ...9, overskrives ikke i forbin‐
delse med opdateringen. Infotain‐
ment systemets stationsliste opdate‐
res løbende.

Stationshukommelse
Du kan for hvert båndområde gemme
op til 10 stationer (radioprogrammer)
på stationspladserne 0 til 9.
Hukommelsespladserne kan vælges
med taltasterne 0-9 eller med punktet
Station på radiomenuen.

Lagring af stationer ved brug af
radiomenuen
Indstil det ønskede bølgeområde og
stationen.

Vælg menupunktet Gem på radio‐
menuen.
Vælg den position på stationslisten,
hvor den indstillede station skal gem‐
mes.

Manuel lagring af stationer
Indstil det ønskede bølgeområde og
stationen.
Hold den taltast nede, hvor den valgte
station skal lagres (0-9).
Lyden afbrydes, og radioen viser den
station, der hidtil har været lagret på
stationspladsen.
Så snart den indstillede station igen
kan høres, er stationen lagret på
denne stationsplads.
Den valgte stationsplads vises i dis‐
playet.

Hent de lagrede stationer
Hent den ønskede hukommelses‐
plads 0-9 frem med taltasterne 0-9,
eller:
Vælg den ønskede station ved hjælp
af menupunktet Station.

Manuel indstilling
Stationen kan indstilles når stations‐
frekvensen kendes.
Ved brug af radiomenuen:
1. Vælg Manuel-menupunktet.

På den øverste displaylinie vises
FM manuel eller AM manuel, alt
efter det valgte bølgeområde.
Det valgte bølgeområdes fre‐
kvensskala vises, og markøren
angiver den p.t. indstillede mod‐
tagefrekvens.

2. Drej multifunktionsknappen mod
højre for gradvist at øge modta‐
gefrekvensen.

3. Drej multifunktionsknappen mod
venstre for gradvist at mindske
modtagefrekvensen.

4. Tryk på multifunktionsknappen for
at bekræfte den indstillede mod‐
tagefrekvens og afslutte den ma‐
nuelle frekvensindstilling.

Med navigationstasten:
Grovindstilling
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Hold søgeknap d eller c inde, indtil
frekvensen på den ønskede station
næsten er nået.
Finindstilling
Tryk flere gange på søgeknap d eller
c, indtil stationens nøjagtige frekvens
vises på displayet.

Autolagringslister
Autostore (automatisk lagring)
Sådan finder du hurtigt de stationer
med de bedste modtageforhold i dit
nuværende modtageområde.
Vælg menupunktet AS-niveau på AM
ekstra eller FM ekstra-menuen.
Infotainment-systemet skifter auto‐
matisk til det valgte bølgeområdes
autostore-niveau (AM-AS eller FM-
AS).
Dette angives ved AS-symbolet på
hoveddisplaybilledet.
Vælg menupunktet Autostore på AM
AS eller FM AS-radiomenuen.

Stationssøgningen starter, på AS-
stationspladserne gemmes de 10
stærkeste stationer i det aktuelle
modtageområde.
Stationer, der tidligere er blevet lagret
på AS-stationspladserne, overskri‐
ves.
I bølgeområdet FM aktiveres RDS
i forbindelse med automatisk lagring
og forbliver derefter aktiveret.
Hvis TP kobles til inden den automa‐
tiske lagring, vælger Infotainment sy‐
stemet efter afslutning af stationssøg‐
ningen en stationsplads med trafikra‐
diostation.
Hukommelsespladserne for auto‐
store-niveauet kan også lagres ma‐
nuelt 3 20.

Skift tilbage til FM- eller AM-niveauet
Vælg menupunktet Ekstra på AM AS
eller FM AS-radiomenuen.
Vælg menupunktet FM-niveau eller
AM niveau for at komme tilbage til
FM- eller AM-hukommelsen.

Radio Data System (RDS)
RDS er en service fra radiostatio‐
nerne i hele Europa. Denne service
letter søgningen af det ønskede FM-
program og giver en støjfri modta‐
gelse.
RDS-stationer genkendes med akti‐
veret RDS ved at programnavnet står
på displayet i stedet for stationsfre‐
kvensen.
RDS-stationerne udsender informa‐
tioner, som RDS-radioen analyserer
automatisk eller ved aktiveret RDS.
RDS og de funktioner, der hører til
RDS, REG og TP kan indstilles
i audio-Indstillinger-menuen.

Audio-indstillinger
Tryk på AUDIO-knappen for hente
Audio-menuen.
Tryk på SETTINGS-knappen.
Audio-Indstillinger-menuen vises.
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Der kan foretages følgende indstil‐
linger:

RDS
Med RDS-undermenuen kan du på‐
virke radioens adfærd i FM-bølgeom‐
rådet.
Du har nu tre muligheder for at ind‐
stille Infotainment systemets RDS-
funktion.
RDS automatisk
Aktiver Automatisk.
Den automatiske søgning reagerer
både på RDS-stationer og ikke RDS-
stationer.
RDS altid tilsluttet
Vælg On for at aktivere RDS.

Når RDS er aktiveret er der følgende
fordele:
■ Infotainment systemet søger under

den automatiske søgning kun efter
RDS-stationer.

■ På displayet ses den indstillede
stations navn i stedet for fre‐
kvensen.

■ Infotainment systemet indstiller al‐
tid til radioprogrammets bedste
modtagelsesfrekvens med AF (al‐
ternativ frekvens).

Slå RDS fra
Aktiver Off.
I displayet vises nu frekvensen i ste‐
det for programnavnet.
Radioen indstilles ikke længere auto‐
matisk til den bedst modtagelige fre‐
kvens for et program.

REG (regionalprogrammer)
Nogle RDS-stationer udsender på be‐
stemte tidspunkter regionalt forskel‐
lige programmer på forskellige fre‐
kvenser.
(RDS skal være aktiveret)

I audio-Indstillinger-menuen: Vælg
REG-menupunktet.
Regionaliseringsmenuen åbnes.
Der er tre muligheder for at indstille
Infotainment-systemet med hensyn til
regionalprogrammerne.
REG automatisk
Infotainment systemet forbliver ind‐
stillet til det indstillede radioprogram
under søgningen af den stærkeste
sendefrekvens (AF), indtil det ikke
længere modtages uden forstyrrel‐
ser.
Er modtagekvaliteten for det indstil‐
lede regionalprogram ikke længere
nok til at modtage programmet uden
forstyrrelser, skifter systemet straks til
et andet regionalprogram.
REG On
Infotainment systemet forbliver ved
det indstillede regionalprogram under
søgningen af den stærkeste sende‐
frekvens.
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REG Off
Infotainment systemet tager også
hensyn til regionalprogrammer under
søgningen af den kraftigste sendefre‐
kvens for et radioprogram.
Hvis AutomatiskREG eller REG On er
aktiveret, vises REG-symbolet på dis‐
playet.

TP (Trafikradio)
Aktivér dette menupunkt for at lytte til
trafikmeldinger.
Ved trafikradiostationer ses TP-sym‐
bolet på displayet.
Slå TP til
Bruge audio-Indstillinger-menuen:
Aktiver muligheden TP i audio-
Indstillinger-menuen.
Med funktionstasten:
Tryk på TP-knappen.
[ ]-symbolet vises på displayet.
Hvis den aktuelle station er en trafik‐
station, vises [TP] på displayet.
Der modtages udelukkende TP-stati‐
oner.

Hvis den indstillede station ikke er en
trafikstation, søger apparatet auto‐
matisk efter den næste trafikstation.
Når TP-funktionen er slået til, afbry‐
des cd-/MP3-cd-afspilningen under
en trafikmelding.
Trafikmeldinger høres med den for‐
udindstillede TA-lydstyrke 3 17.
Under en trafikmelding vises medde‐
lelsen Trafikmeldinger på displayet.
Slå TP fra
Tryk på TP-knappen,
eller:
Slå TP fra med menupunktet TP
i audio-Indstillinger-menuen.
[ ] forsvinder fra displayet.
Under en trafikmelding:
Tryk to gange på TP-tasten for at slå
TP fra.
Kun aflytte trafikmeldinger
Tilslut TP.
Luk helt ned for lydstyrken.

Udblænding af trafikmeldinger
For at udblænde uønskede trafikmel‐
dinger, f.eks. under en cd/MP3-afspil‐
ning:
Tryk en gang på TP-tasten under tra‐
fikmeldingen,
eller:
Tryk på AUDIO-knappen en gang til.
Trafikmeldingen afbrydes.
TP forbliver aktiv.
Indstilling af lydstyrke for trafikmeldin‐
ger
Trafikmeldingernes lydstyrke (TA-
lydstyrke) kan indstilles i audio-
Indstillinger-menuen 3 17.
Trafikstationsliste
I radiomenuerne AM ekstra og FM
ekstra kan én af de trafikstationer, der
i øjeblikket kan modtages, aktiveres
direkte og uden længerevarende søg‐
ning med menupunktet
Trafikstationer.
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EON (Enhanced Other Networks)
Med EON kan du også høre trafik‐
meldinger, hvis den indstillede station
ikke sender sin egen trafikradio. Hvis
du har indstillet en station af denne
type, vises TP-symbolet som for tra‐
fikstationer.

TMC (Traffic Message Channel)
I denne undermenu kan du indstille
parametrene for TMC-trafikmeldin‐
gerne 3 37.
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Generelt
Infotainment-systemet er udstyret
med en cd-/mp3-afspiller eller som
ekstraudstyr med en 6-cd-/mp3-skif‐
ter.

Forsigtig

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

■ Cd'ens format skal være ISO 9660
Level 1, Level 2 eller JOLIET. Alle
andre formater kan ikke afspilles
pålideligt.

■ Audio-cd'er med kopibeskyttelse,
som ikke er i overensstemmelse
med audio cd-standarden, vil ikke
kunne afspilles korrekt eller slet
ikke kunne afspilles.

■ Med Infotainment systemet kan der
også afspilles cd'er med MP3-mu‐
sikfiler og mixed mode-cd'er.

■ Cd-r'ere og cd-rw'ere, som De selv
har brændt, er mere sårbare over
for forkert behandling end indspil‐
lede cd'ere. Vær opmærksom på
korrekt behandling, specielt i til‐
fælde af brændte cd-r'ere og cd-
rw'ere. Se nedenfor.

■ Hjemmebrændte cd-r'er og cd-
rw'er kan muligvis ikke afspilles kor‐
rekt eller slet ikke afspilles. I så‐
danne tilfælde er det ikke udstyret,
som er defekt.

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

■ Læg cd'erne tilbage i deres hylstre
straks efter at have taget dem ud af
cd-afspilleren, så de beskyttes mod
skader og snavs.

■ Snavs og væske på cd'er kan gøre
linsen på afspilleren inde i appara‐
tet fedtet og forårsage svigt.

■ Beskyt cd'er mod varme og direkte
sollys.
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■ Der gælder følgende begrænsnin‐
ger for data lagret på en MP3-cd:
Når du navngiver album og spor,
bør omlyd eller specialtegn ikke
medtages.
Afspilbare playliste-filtyper: "m3u"
eller "pls"
Ved generering (kodning) af MP3-
filer fra lyddata skal der bruges en
bithastighed på op til maks. 256
kbit/s.
For at bruge MP3-filer i Infotain‐
ment-systemet skal MP3-filerne
have filtypenavnet ".mp3".

Brug
Cd-/MP3-afspilning

Ilægning af cd

Indsæt en cd med den påtrykte side
opad, indtil den trækkes ind.
Cd-afspilningen begynder.
CD in, tracks vises.
Hvis der er isat en mp3-cd, vises
MP3 også.
Læsningen kan tage et stykke tid, alt
efter hvor kompliceret filstrukturen er,
og hvor mange mp3-filer der ligger på
cd'en.
Hvis der allerede er en cd i audio-cd-
afspilleren:

Tryk på AUDIO-knappen en gang til.
På displayet vises CD-menuen.
Cd-afspilningen begynder.
Hvis en anden menu end Audio-me‐
nuen vises (f. eks. Navigation,
Indstillinger eller Main-displayet):
Tryk en gang på  AUDIO-knappen for
at vise Audio-menuen.
Tryk igen på AUDIO-tasten, for at
skifte til cd-afspilning.
■ På displayet ses nummeret på det

afspillede musikstykke samt den
forløbne tid.

■ Hvis den isatte lyd-cd har cd-tekst,
vises albummets titel, titlen på det
aktuelle spor og kunsternavn. Til
dette formål skal cd-tekstvisning
aktiveres. Se nedenfor under "Vis
musiknumre".

■ For mp3-cd'er vises sportitlen (ID3-
tag) for det aktuelle musikstykke. Til
dette formål skal sporvisning akti‐
veres. Se nedenfor under "Vis mu‐
siknumre".
Hvis der ikke er nogen sportitel, vi‐
ses kun filnavnet.
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Direkte musiknummervalg
I CD menuen:
Vælg Track-menupunktet.
Der åbnes en liste over de musik‐
numre, der er på cd'en.
Vælg det ønskede musiknummer fra
listen.

Spring til det næste eller
tidligere spor
Tryk kortvarigt på navigationstast
m eller n,
eller:
Vælg punktet ⃒_ eller 6⃒ på CD-me‐
nuen.

Hurtigt frem - eller tilbageløb
Hold vippekontakten m eller n
inde, indtil det ønskede spor er fun‐
det,
eller:
Vælg punktet __ eller 66 på CD-me‐
nuen.
Der sker en hurtig frem- eller tilbage‐
spoling.

Under den hurtige frem-/tilbagespo‐
ling afspilles cd'en hurtigere og med
reduceret volumen.
For at standse den hurtige søgning
via menuen skal menupunktet __ el‐
ler 66 vælges igen.

Cd ekstra

Med CD ekstra-menuen kan der ind‐
stilles andre funktioner for cd-/mp3-
afspilning.
Vælg menupunktet Ekstra på CD-me‐
nuen.
Der kan vælges mellem følgende
funktioner:

Normal
Afspilningen af cd-/MP3-musiknumre
sker i den normale rækkefølge.

Random CD
Musiknumrenes afspilning sker i til‐
fældig rækkefølge.
På displayet vises symbolet g.
Random-funktionen afsluttes ved at
vælge Normal på CD ekstra-menuen.

Random Album
Denne funktion er kun tilgængelig ved
en MP3-cd.
Afspilningen af numrene i det aktuelle
album sker i tilfældig rækkefølge.
På displayet vises symbolet g.
Random-funktionen afsluttes ved at
vælge Normal på CD ekstra-menuen.

Gentag spor
Det aktuelle cd-/MP3-nummer genta‐
ges, indtil en anden modus vælges.
På displayet vises symbolet i.
Repeat-funktionen afsluttes ved at
aktivere Normal på CD ekstra-me‐
nuen.
eller:
Hold vippekontakten c inde.
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Repeat-funktionen kan også aktive‐
res og deaktiveres ved at holde vip‐
pekontakten c inde.

Musiknummerscan
Cd'ens numre afspilles kort.
På displayet vises symbolet 6⃒.
For at lytte til hele det aktuelle spor og
afslutte scan-funktionen, skal
Normal på CD ekstra menuen aktive‐
res.
eller:
hold d-knappen inde.
Scan-funktionen kan også aktiveres
og deaktiveres ved at holde d-knap‐
pen inde.

Vis musiknumre

Denne funktion skal aktiveres, hvis
Infotainment systemet skal vise mu‐
siknummerets titel i stedet for den for‐
løbne spilletid.

Vælg MP3-album eller playliste
Består MP3-cd'en af flere albummer
(biblioteker) eller playlister i filforma‐
terne "m3u" eller "pls", kan disse væl‐
ges på følgende måde:
Tryk flere gange på vippekontakt c el‐
ler d, indtil albummet eller playlisten
vises på displayet.
eller med CD-menuen:
Vælg Album-menupunktet.
Der åbnes en liste over de albummer
eller playlister, der er på cd'en.
Det første musiknummer på album‐
met eller playlisten afspilles.
Vælg albummet eller playlisten.
Biblioteker, som ikke indeholder
MP3-filer, springes automatisk over.

Udtagning af en cd
Tryk på a-knappen.
Cd'en skubbes ud af cd-indstikket.

Hvis cd'en ikke fjernes efter, at den er
skubbet ud, vil den automatisk blive
trukket ind igen efter et par sekunder.

Cd-/MP3-changer

Generelle oplysninger 3 26.

Ilægning af cd
Tryk på a-knappen.
På displayet vises Multi CD-menuen.
I Multi CD-menuen kører radiofunkti‐
onsmåde altid, mens der skiftes cd.
Vælg et tomt cd-rum, hvorefter Isæt
nu CD vises på displayet.
Skub cd'en ind i åbningen.
Cd'en trækkes automatisk ind.
Indtrækningen af cd'en må ikke for‐
hindres eller understøttes.
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Afkrydsningsfeltet ud for det marke‐
rede cd-rum aktiveres.
På CD-menuen vises CD in, tracks på
displayet. Hvis cd'en indeholder mp3-
musikfiler, vises MP3 også på dis‐
playet.

Cd-afspilning

Skift fra radiofunktion til cd-afspilning
som følger:
Hvis der allerede er én eller flere cd'er
i cd-/MP3-changeren.
Tryk på Audio-knappen.
På displayet vises CD-menuen.
Det valgte cd-rum og musiknummeret
vises på displayet.
Cd'en i det valgte cd-rum afspilles.

Hvis der ingen cd'er er i cd-/mp3-skif‐
teren, vises Ingen CD indsat.

Vælg musiknummer
For lyd-cd'er sker valget af spor på
cd'en, for mp3- og mixed mode-cd'er
i det valgte album.
Et musiknummer afspilles.
Tryk flere gange på vippekontakt m
eller n, indtil det ønskede spor vises
på displayet.
Det ønskede musiknummer afspilles.
eller:
CD-menuen vises.
Drej multifunktionsknappen, indtil
menupunktet ⃒k eller 6⃒ er marke‐
ret.
Tryk flere gange på multifunktions‐
knappen, indtil det ønskede spor vi‐
ses på displayet.
Det ønskede musiknummer afspilles.
eller:
CD-menuen vises.
Vælg Track-menupunktet.
Der vises en liste med musiknumre
på displayet.

Musiknummeret, der netop er spillet,
er markeret med en pil.
Vælg det ønskede musiknummer.
På displayet vises CD-menuen.
Det netop valgte spor vises på dis‐
playet og vil blive afspillet.

Hurtig søgning frem/tilbage
Hvis der skal findes en bestemt pas‐
sage på en cd, gås der frem som føl‐
ger:
Et musiknummer afspilles.
Hold vippekontakt m eller n inde,
indtil det ønskede spor er fundet.
eller:
CD-menuen vises.
Vælg punktet kk eller 66 på me‐
nuen.
Vælg menupunktet kk eller 66
igen, når det ønskede spor er nået.
Under hurtigsøgning afspilles cd'en
hurtigere og med reduceret lydstyrke.
Ved MP3-numre foretages den hur‐
tige søgning uden lyd.
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Cd-valg
Et musiknummer afspilles.
Tryk på den pågældende talknap.
Cd-/MP3-changeren slår lyden fra.
læses... vises på displayet.
Det valgte cd-rum og musiknummeret
vises på displayet.
Cd'en i det valgte cd-rum afspilles.
Hvis der ikke er lagt flere cd'er i, for‐
sætter afspilningen af den aktuelle
cd.
eller:
Tryk flere gange på vippekontakt c el‐
ler d, indtil det ønskede cd-rum er
markeret.
Cd-/MP3-changeren slår lyden fra.
læses... vises på displayet.
Det valgte cd-rum og musiknummeret
vises på displayet.
Cd'en i det valgte cd-rum afspilles.
Hvis der ikke er lagt flere cd'er i, for‐
sætter afspilningen af den aktuelle
cd.
eller:

Vælg den ønskede cd på CD menuen
som følger:
Vælg CD-menupunktet.
Menupunktet Album vises i tilfælde af
en mp3-cd.
Der vises en liste med alle cd'er på
displayet.
Den valgte cd er markeret med en un‐
derstregningsstreg.
Vælg den ønskede cd.
På displayet vises CD-menuen.
Den netop valgte cd vises på dis‐
playet.
Den netop valgte cd afspilles.
Hvis det drejer sig om en mixed
mode-cd, vises lyd- og mp3-områ‐
derne hver for sig.

Vælg MP3-album eller playliste
Består en MP3-cd af flere albummer
(biblioteker) eller playlister i forma‐
terne "m3u" eller "pls", kan disse væl‐
ges på følgende måde:
Tryk flere gange på vippekontakt c el‐
ler d, indtil albummet eller playlisten
vises på displayet.

Eller med CD-menuen:
Vælg Album-menupunktet.
Der åbnes en liste over de albummer
eller playlister, der er på cd'en.
Den aktuelle cd er understreget, og
det netop spillede album eller playli‐
sten er markeret med en pil.
Vælg albummet eller playlisten.
Det første musiknummer på album‐
met eller playlisten afspilles.
Biblioteker, som ikke indeholder
MP3-filer, springes automatisk over.
Hvis albummet eller playlisten er på
første eller sidste plads på en cd, skif‐
tes der til næste eller forrige cd med
vippekontakt c eller d.

Cd ekstra
CD-menuen vises.
Vælg Ekstra-menupunktet.



32 Cd-afspiller

Følgende valgmuligheder er til rådig‐
hed:

Normal
Med denne valgmulighed deaktiveres
de efterfølgende funktioner Random
CDRandom magasin,Repeat Track
og cd-scan.

Random cd
Audio-cd:
Når tilfældig afspilning er valgt for en
audio-cd, afspilles sporene på en cd
i tilfældig rækkefølge.
Mp3- og mixed mode-cd:
Når tilfældig afspilning er valgt for en
MP3- eller mixed mode-cd, afspilles
sporene på en cd i tilfældig række‐
følge.

Aktivering af Random CD
Vælg feltet Random CD.
På displayet vises CD-menuen. På
displayet vises symbolet g.

Random magasin
Med Random magasin afspilles alle
spor på alle isatte cd'er i tilfældig ræk‐
kefølge.
Afhængig af cd-type (lyd-cd, mp3-cd
eller mixed mode-cd) afspilles der et
bestemt antal spor, inden der skiftes
til næste cd.
Derved skånes mekanikken, og der
undgås længere pauser i afspilningen
pga. cd-skift.
Aktivering af Random magasin
CD-menuen vises.
Vælg Ekstra-menupunktet.
Vælg feltet Random magasin.
På displayet vises CD-menuen.
På displayet vises symbolet h.
Deaktivering af Random CD eller
Random magasin
CD-menuen vises.
Vælg Ekstra-menupunktet.

Vælg feltet Normal.
På displayet vises CD-menuen.
Symbolet g eller h vises ikke læn‐
gere.

Repeat Track
Det aktuelle spor gentages ved brug
af repeat-funktionen.
Aktivering af Repeat Track
Et musiknummer afspilles.
Hold vippekontakten c inde, indtil
symbolet ivises på displayet.
Repeat Track On vises på displayet
i nogle sekunder.
Dette musiknummer afspilles kon‐
stant.
eller:
CD-menuen vises.
Vælg Ekstra-menupunktet.
Vælg feltet Repeat Track.
På displayet vises CD-menuen.
På displayet vises symbolet i.
Dette musiknummer afspilles kon‐
stant.
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Gentagelse af musiknummer: Deak‐
tivering
Hold vippekontakten c inde, indtil
symbolet iikke længere vises på
displayet.
Repeat Track Off vises på displayet
i nogle sekunder.
eller:
Vælg et nyt spor.
eller:
CD-menuen vises.
Vælg Ekstra-menupunktet.
Vælg feltet Normal.
På displayet vises CD-menuen.
Symbolet i vises ikke længere på
displayet.

Scan CD
Med funktionen Scan cd afspille cd-/
MP3-changeren 10 sekunder af hvert
musiknummer.
Aktivering af Scan CD
Et musiknummer afspilles.
Hold vippekontakten d inde, indtil
symbolet 6⃒ vises på displayet.
eller:

CD-menuen vises.
Vælg Ekstra-menupunktet.
Vælg feltet Scan CD.
På displayet vises CD-menuen.
På displayet vises symbolet 6⃒.
Musiknummerscan: Deaktivering
Hold vippekontakten d inde, indtil
symbolet 6⃒ikke længere vises på
displayet.
eller:
Vælg et nyt spor.
eller:
CD-menuen vises.
Vælg Ekstra-menupunktet.
Vælg feltet Normal.
På displayet vises CD-menuen.
Symbolet 6 eller ⃒ vises ikke læn‐
gere.

Aktivering/deaktivering af cd-
tekst
Afhængig af om cd-tekst er aktiveret
eller deaktiveret, kan der vises for‐
skellige informationer.

Aktiveret = CD-navn
Spornavn
Kunstnernavn

Deaktiveret = Spornummer
Spilletid

Ikke alle cd'er indeholder cd-tekst.
I sådanne tilfælde vises spornumre
og spilletider altid.
CD-menuen vises.
Vælg Ekstra-menupunktet.
Aktivér/deaktivér afkrydsningsfeltet
for visning af spor.

Trafikmelding: Mens cd'en afspilles
Trafikmeldinger kan modtages, mens
en cd afspilles. Trafikradio (TP) 3 22.
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Udtagning af en cd

1. Tryk på a-knappen.
På displayet vises Multi CD-me‐
nuen.
Den sidst indstillede station eller
den sidst afspillede cd afspilles.

2. Vælg det ønskede cd-rum.
3. Tryk på multifunktionsknappen.

Cd-/MP3-changeren skubber
cd'en ud.

4. Tag cd'en ud.
Hvis cd'en ikke tages ud, trækkes
den efter nogle sekunder automa‐
tisk ind igen.

Alle cd'er kan tages ud af cd-/mp3-
skifteren en efter en:

Hold a-knappen inde, indtil der frem‐
kommer en rullemenu på displayet
med spørgsmålet Udkast alle CD'er?
Bekræft OK ved at trykke på multi‐
funktionsknappen.
Cd'erne skubbes ud efter hinanden.
Tages en cd ikke ud, trækkes den
automatisk ind igen, hvorefter ud‐
skubningen afbrydes.
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Generelt

Navigationssystemet leder dig sikkert
frem til din destination. Du behøver
ikke at læse kort, selvom du slet ikke
har lokalkendskab.
Der tages højde for den aktuelle tra‐
fiksituation ved beregning af ruten,
hvis dynamisk rutevejledning anven‐
des. Til dette formål modtager Info‐
tainment-systemet trafikmeldinger
i det aktuelle modtageområde via
RDS TMC.
Navigationssystemet kan imidlertid
ikke tage hensyn til trafikuheld, færd‐
selsregler ændret med kort varsel og
pludseligt opståede faresituationer el‐
ler 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‐
litter (Global Positioning System).
Ved at sammenligne sensorsigna‐
lerne med digitale kort på navigati‐
ons-dvd/cd'en er det muligt at be‐
stemme positionen med en nøjagtig‐
hed på ca. 10 m.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=d9be736247b0e6c6c0a801ea006a7113&version=1&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=6a5fc3263417ae56c0a801ea018459b2&version=1&language=da&variant=DK
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Systemet virker også ved dårlig GPS-
modtagelse, men nøjagtigheden af
bestemmelsen af positionen vil være
mindre, hvilket giver forkerte medde‐
lelser om position.
Dårlig GPS-modtagelse angives ved
symbolet w på hoveddisplaybilledet.
Efter indtastning af destinations‐
adresse eller interessepunkt (nærme‐
ste tankstation, hotel osv.) beregnes
ruten fra den aktuelle position til den
valgte destination.
Rutevejledningen gives med stemme
og en pil samt med støtte fra en mul‐
tifarvet kortvisning eller en kombina‐
tion af begge.

Vigtig information om kort-
dvd'er/cd'er

Forsigtig

Sæt under ingen omstændigheder
dvd'er, single-cd'er med en diame‐
ter på 8 cm eller formede cd'er i af‐
spilleren.

Der må ikke sættes etiketter på
cd'erne. Disse cd'er kan sætte sig
fast i cd-drevet og ødelægge det.
I så fald vil det være nødvendigt at
udskifte anordningen, hvilket er
dyrt.

■ Brug kun kort-dvd'er/cd'er, der er
godkendt af bilproducenten. Info‐
tainment-systemet læser ikke kort-
dvd'er/cd'er fra andre producenter.

■ Sæt aldrig navigations-dvd'er i åb‐
ningen til lyd-cd'er - man risikerer,
at de sidder fast i apparatet. Appa‐
ratet vil derefter skulle udskiftes på
brugerens bekostning.

■ Det anbefales altid at bruge den ny‐
este kort-dvd/cd, der er godkendt af
bilproducenten til Infotainment-sy‐
stemet.

■ Det europæiske hovedvejsnet og
de store europæiske byer er lagret
på alle navigations-cd'er.

■ For yderligere oplysninger om na‐
vigations-dvd/-cd'er anbefaler vi, at
du henvender dig til din autorise‐
rede Opel-reparatør.

■ Undgå at sætte fingeraftryk, når du
skifter kort-dvd'er/cd'er.

■ Læg kort-dvd/cd'erne tilbage i de‐
res hylstre straks efter at have taget
dem ud af Infotainment-systemet,
så de beskyttes mod skader og
snavs.

■ Snavs og væske på kort-dvd/cd'er
kan tilsmudse linsen på dvd/cd-af‐
spilleren inde i enheden og forår‐
sage funktionsfejl.

■ Beskyt kort-dvd/cd'er mod varme
og direkte sollys.

DVD 100 NAVI
■ Der er gemt et detaljeret vejnet over

alle lande, der er anført i destinati‐
onsindtastningen, på navigations-
dvd'en. Det er ikke nødvendigt at
skifte dvd, når der køres over en
grænse.

■ I nogle lande tilbydes Infotainment
systemet DVD 100 NAVI kun med‐
navigations-cd.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=c806e73a0b04f4a6c0a801ea00b7b7e6&version=1&language=da&variant=DK
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Brug
Aktivering af
navigationssystemet

Tryk på NAVI-knappen.
eller:
Vælg funktionen K på hoveddisplayet
og bekræft valget.
Ved inaktiv navigation:
Hovedmenuen navigation vises.
Ved aktiv navigation:
Alt efter den tidligere indstillede vis‐
ningstype vises retningspilen, naviga‐
tionskortet eller en opdelt skærm med
retningspil og navigationskort på vej‐
visningsskærmbilledet.

Isætning af en navigations-dvd/-
cd.
Skub navigations-dvd'en/cd'en med
etiketsiden opad ind i dvd-/cd-åb‐
ningen, indtil den automatisk trækkes
ind.

Udtagning af en kort-dvd/cd
Tryk på b-knappen. Dvd/cd'en skub‐
bes ud af dvd/cd-slotten.
Hvis dvd/cd'en ikke fjernes efter, at
den er skubbet ud, vil den automatisk
blive trukket ind igen efter et par se‐
kunder.

Vælg sprog
Navigationsmeldingernes sprog kan
ændres 3 9.

Navigations-indstillinger

Hvis du endnu ikke er i navigations‐
funktionen:
Tryk på NAVI-tasten for at skifte til
navigationsfunktionen.
Tryk på SETTINGS-knappen.
Indstillinger-menuen for navigation vi‐
ses.
Der kan foretages følgende indstil‐
linger:

Rutevalg
I denne undermenu kan du påvirke
navigationssystemets funktion under
ruteberegningen.
Der findes følgende valgmuligheder:

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=319bd5b64800c55ec0a801ea00e15018&version=1&language=da&variant=DK
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Hurtigste  y
Den hurtigste rute foretrækkes under
ruteberegningen.
Korteste  x
Den korteste rute foretrækkes under
ruteberegningen.
Hovedgader  z
Motorveje og landeveje foretrækkes
under ruteberegningen.
Biveje  A
Biveje anvendes under ruteberegnin‐
gen.
Dyn. Målstyring  B
Ved beregning af ruten tager naviga‐
tionssystemet hensyn til den aktuelle
trafiksituation, som rapporteret af
RDS TMC. 3 58
Symbolerne for ruteklassen, undgå‐
else af afgiftsveje og for den dynami‐
ske vejvisning vises på displayet.
Ingen vejafgift  C
Afgiftspligtige veje undgås under ru‐
teberegningen.
Ingen tunneler  O
Tunneller undgås under rutebereg‐
ningen.

Ingen færger  N
Færger undgås under ruteberegnin‐
gen.
Hvis der ikke eksisterer nogen forbin‐
delser for ruten der beregnes, uden
de ovenfor valgte udelukkelseskrite‐
rier, vil systemet efter behov også be‐
nytte afgiftsveje, færger eller tunnel‐
ler.
I givet fald får man en tilsvarende
meddelelse fra Infotainment-syste‐
met.
■ Ved at bruge udelukkelseskriterier

kan resultere i betydeligt længere
ruter.

■ Rutevalget Korteste kan ikke kom‐
bineres med udelukkelseskriteri‐
erne Ingen vejafgift, Ingen
tunneler og Ingen færger.

Kortoptioner
I denne undermenu kan du ændre na‐
vigationskortet opstilling.
Der findes følgende valgmuligheder:

Ligeud
Kortet vises i køreretningen. Denne
opstilling kan kun aktiveres med må‐
lestokkene 50 m til 10 km.
Centreret
Kortet vises således at køretøjets po‐
sition altid er i midten af kortet.
Med denne opstilling er kortet altid
nordvendt.
Mod nord
Kortet vises i nordretningen.
Med denne visningstype er kortet sta‐
tisk. Kun når bilens position kommer
ud mod kanten af kortet, flyttes det og
bliver tegnet igen.
Vis specielle mål
Du kan vælge, hvilken kategori af
særlige destinationer der skal vises
på kortet (f.eks. hoteller, tankstatio‐
ner, seværdigheder, etc.). Oversigt
over symboler 3 62.
TMC-besked
Hvis TMC-besked aktiveres, vises
symboler for den aktuelle trafiksitua‐
tion på kortet.
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Navi-meddelelse

Med denne indstilling kan du ændre
på navigationsmeldingernes lyd‐
styrke.
Vælg menupunktet Gentag, og indstil
talevejledningens minimale lydstyrke.
Vælg menupunktet Musik for at ind‐
stille musikkens lydstyrke under talt
vejledning.
Vælg menupunktet Teste Navi-
meddelelse for at afprøve den valgte
indstilling.
Hvis værdien for Gentag er indstillet
til 0, er der ingen talt vejledning, og på
displayet vises symbolet v.

TMC
Efter at have valgt menupunktet
TMC, har man følgende valgmulighe‐
derL
Informationstype
Vælg hvilken type trafikmelding der
skal vises.
Det første punkt på listen Infotyper
gør det muligt at vælge/fravælge alle
meddelelsestyper på én gang.
Vigtige meldinger om fare kan ikke
deaktiveres.
Filtrering
Vælg hvilke TMC-trafikmeldinger der
skal vises:
■ Alle: Alle trafikmeldinger, der mod‐

tages via RDS-TMC, vises.
■ Rute: Alle trafikmeldinger for den

aktuelle rute vises. Hvis navigation
er deaktiveret, vises alle modtagne
trafikmeldinger.

■ Aktuel position: Alle trafikmeldinger
for området omkring bilens aktuelle
position vises.

For at se TMC-meldingerne, skal der
trykkes på INFO-tasten og menu‐
punktet TMC vælges.

Sorteringskriterier
Vælg efter hvilket kriterium listen over
TMC-trafikmeldinger skal sorteres:
■ Afstand: Trafikmeldinger vises sor‐

teret efter afstanden fra den ak‐
tuelle position.

■ Gadenavn: Trafikmeldinger sorte‐
res efter gadenavn.

TMC-stationer
I denne undermenu kan du vælge sta‐
tioner, som skal anvendes til TMC-
trafikmeldingerne.
Hvis Automatisk er aktiveret, vælger
Infotainment-systemet selv den kraf‐
tigste RDS-TMC-station.
Kan den manuelt valgte RDS-TMC-
station ikke længere modtages (f.eks.
fordi der køres ud af modtageområ‐
det), skifter Infotainment-systemet
selv til Automatisk og søger efter en
RDS-TMC-station for at sikre, at der
modtages trafikmeldinger.
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Slet lister
I denne undermenu kan du slette ind‐
tastninger i de følgende lister:
■ Adressebog
■ Sidste mål
■ Hjem
■ Tur-memory
Markér de ønskede lister og vælg me‐
nupunktet Slette.

Ekstra
I denne undermenu kan du foretage
følgende indstillinger til vejvisningen:
Køretid / ankomsttid
Vælg mellem visningen af den reste‐
rende køretid eller ankomsttiden.
Infotainment-systemet baserer køre‐
tiden og ankomsttidspunktet på en
gennemsnitlig hastighed. Disse tider
kan derfor variere, alt efter kørestil og
trafiktæthed.
For at vise den resterende køretid el‐
ler ankomsttiden, trykkes der på
INFO-tasten i den aktive navigation.
Krydszoom
(kun farve-info-display)

Med denne funktion kan krydszoom
aktiveres/deaktiveres. Nærmere op‐
lysninger herom 3 54.

Indlæsning af destination
Der er følgende måder at indtaste de‐
stinationen på:
■ Indlæs mål: Indtastning af en ny de‐

stinationsadresse med land, by, vej
og nummer eller hjørne.

■ Specielle mål: Valg af særlige de‐
stinationer (restauranter, hoteller
osv.)

■ Mål-memory: Valg af en destination
i adressebogen, listen over sidst
benyttede destinationer eller ind‐
tastning af hjemmeadresse.

■ Indtastning af destinationer med
kortet: Indførsel af en destination
ved hjælp af en markør på naviga‐
tionskortet, 3 59.

Kun CD 60 NAVI:
Er destinationen i et andet land, kan
det være at destinationen ikke er
gemt på den aktuelle navigations-cd.
I dette tilfælde indtastes den nærme‐
ste større ny, der er gemt på cd'en.
Når denne by er nået, lægges mål‐
landets navigations-cd i apparatet og
den endelige destination indtastes.

Indtaste en adresse ved hjælp
af stavefunktionen

Bogstavsindtastningen til navigati‐
onsoplysninger sker med en række
bogstaver, tal og specialtegn.
Når f.eks. et by- eller gadenavn ind‐
tastes, fremkommer en indtastnings‐
menu. I det følgende kaldes den sim‐
pelthen "skrivemaskine".

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=af40f72048325338c0a801ea008a164e&version=1&language=da&variant=DK
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Flyt markøren til det ønskede tegn
ved at dreje multifunktionsknappen.
Det markerede tegn fremhæves.
Bekræft valget ved at trykke på multi‐
funktionsknappen.
Det valgte tegn overtages i indtast‐
ningsfeltet.

Intelligent "skrivemaskine"
Ved indtastning af destinationer sam‐
menligner systemet den indtastede
tegnstreng med alle posteringer i da‐
tabasen på navigations-dvd/cd'en.
Når der vælges et tegn, kan man se,
at kun visse bogstaver bliver stående
på displayet.
Kun de tegn kan vælges på "skrive‐
maskinen" og bruges til yderligere at
bestemme navnet.
Infotainment systemet supplerer der‐
efter indtastningen automatisk med
de mulige resterende tegn.

Slet tegn
Hvis der er blevet indtastet et forkert
tegn under indtastningen:
Vælg menupunktet kC på "skrive‐
maskinen".

Det sidst valgte tegn slettes.
Hvis Infotainment systemet automa‐
tisk har tilføjet tegn, slettes også disse
tegn.

Afbryd indtastningen af tegn
Drej multifunktionsknappen mod ven‐
stre, indtil det skjulte menupunkt
Afbryd vises.
Vælg Afbryd for at afslutte tegnin‐
dtastningen.
Indlæs mål-menuen vises.

Liste
Menupunktet Liste på "skrivemaski‐
nen" kan vælges ved indtastning af
destinationer. Alt efter den indtastede
tegnfølge vises det maksimale antal
resterende listepunkter bag menu‐
punktet.
Antallet af punkter på listen reduceres
for hvert tegn eller tegnkombination,
der indtastes.
Er der færre end 7 indtastninger i lis‐
ten, vises listen automatisk.

Afbryd listevalg
Drej multifunktionsknappen mod ven‐
stre, indtil det skjulte menupunkt
Tilbage vises.
Vælg Tilbage for at afbryde listeval‐
get.
"Skrivemaskinen" vises.

"Skrivemaskine" til indtastning af
navne

Til indtastningen af navne (adresse
i adressebogen, ture, etc.) er der ud
over de store bogstaver, tal og spe‐
cialtegn også små bogstaver til rådig‐
hed.
Derudover kan du redigere et navn
under indtastningen med den bevæ‐
gelige markør.
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Vælg menupunktet abc el‐
ler "ABC" for at indtaste henholdsvis
små eller store bogstaver.
Vælg Abc, hvis det første bogstav af
hver indtastning automatisk skal skri‐
ves med stort.
Vælg #&[ for at muliggøre indtastning
af specialtegn.
Vælg k eller l for at bevæge mark‐
øren frem og tilbage inden for en al‐
lerede indtastet tekst.
Vælg OK for at afslutte tekstindtast‐
ningen.

Indlæs mål

Ved inaktiv navigation:
På navigationsmenuen vælges punk‐
tet Indlæs mål.

Indlæs mål-menuen vises.
Ved aktiv navigation:
Vælg menupunktet Menu på vejvis‐
ningsskærmen.
Vælg Indlæs mål-menupunktet.
Du har nu mulighed for at indtaste en
destinationsadresse med følgende
oplysninger:

Land

Vælg menupunktet Land på Indlæs
mål-menuen.
Der åbnes en liste over de lande, der
er gemt på navigations-dvd/-cd'en.
Vælg det ønskede land fra listen.

Er destinationen allerede indtastet, vi‐
ses landekoden for destinationslan‐
det i stedet for Land, f.eks. D for Tysk‐
land.
Hvis der vælges et land, der ikke sva‐
rer til den isatte lande-cd, kan der kun
indtastes europæiske storbyer og de
vigtigste hovedveje som destination.
For at kunne indtaste en præcis de‐
stination, skal lande-cd'en for desti‐
nationslandet isættes, så snart man
er kørt over grænsen.

By

Vælg menupunktet By på Indlæs
mål-menuen.
Er destinationen allerede indtastet, vi‐
ses bynavnet for den sidste destina‐
tion i stedet for menupunktet By.
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"Skrivemaskinen" åbnes til indtast‐
ningen.
Indtast et nyt bynavn ved at vælge
bogstaverne på "skrivemaskinen".
Så snart antallet af mulige indtastnin‐
ger er lille nok i bylisten, åbnes der
automatisk en liste med bynavne.
Vælg den ønskede by fra listen.

Veje

Vælg menupunktet Veje på Indlæs
mål-menuen.
Er destinationen allerede indtastet, vi‐
ses vejnavnet for den sidste destina‐
tion i stedet for menupunktet Veje.
"Skrivemaskinen" åbnes til indtast‐
ningen.

Indtast gadenavnet ved hjælp af bog‐
staverne på "skrivemaskinen".
Så snart antallet af mulige indtastnin‐
ger er lille nok i gadelisten, åbnes der
automatisk en liste med gadenavne.
Vælg den ønskede gade fra listen.

Husnummer
Når der er gemt husnumre på den
indsatte navigations-dvd/-cd for den
indtastede gade, kan du også vælge
et husnummer til destinationen.
Vælg menupunktet Nr. på Indlæs
mål-menuen.
Er destinationen allerede indtastet, vi‐
ses husnummeret for den sidste de‐
stination i stedet for menupunktet
Nr..
"Skrivemaskinen" åbnes til indtast‐
ningen.
Indtast husnummeret ved at vælge ét
af de faste tal fra "skrivemaskinen".

Hjørne
I stedet for husnumre, kan en tvær‐
gående gade (hjørne) også indtastes
som destination.

Vælg menupunktet Hjørne på Indlæs
mål-menuen.
Er destinationen allerede indtastet, vi‐
ses vejnavnet for den sidste destina‐
tion i stedet for menupunktet Hjørne.
Indtast navnet på det tværgående
gade som beskrevet oven over under
gadenavne.

Indtast en del af destinationen igen
Skal der indtastes en ny vej, et nyt
husnummer eller en ny tværgående
gade, vælges det tilsvarende menu‐
punkt på menuen Indlæs mål.

Aktiver "Start vejvisning"

I hovedmenuen:
Vælg menupunktet Start Navi for at
starte vejvisning.
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Menuen Indlæs mål vises, og ruten
beregnes (dette kan tage flere sekun‐
der).
Vejvisning 3 54.

I Indlæs mål menuen:
Vælg menupunktet Start Navi for at
starte vejvisning.
Via menupunktet Gem kan du
gemme den indtastede destination
i adressebogen.

Indtastning af en speciel
destination (POI)

I nærheden af den aktuelle position,
destinationen eller andre byer kan der
vælges interessante eller nyttige spe‐
cielle destinationer. Til dette formål
byder Infotainment-systemet på for‐
skellige kategorier, hvor der der er
lagret vigtige adresser:
Vælg menupunktet Specielle mål på
Indlæs mål-menuen.
Vælg specielt mål-menuen vises.

Hvis der allerede er indtastet et spe‐
cielt mål som destination, vises nav‐
net på det sidst indtastede mål.
Du har nu mulighed for at vælge spe‐
cielle mål efter følgende kriterier:
■ Omkreds aktuel position: Viser spe‐

cielle destinationer, afhængig af
den aktuelle position.

■ Omkreds mål: Viser specielle de‐
stinationer i nærheden af den
valgte destination.

■ I andre byer: Viser specielle de‐
stinationer i en by efter dit valg.

Valg af specielle destinationer
via "Omkreds aktuel position
" eller "Omkreds mål"
Vælg ét af de to kriterier.
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Der åbnes en liste med mulige kate‐
gorier (f.eks. biludlejning, hotel, by‐
midte, etc.).
Vælg den ønskede kategori.
Listen over specielle mål for den
valgte kategori åbnes.

Valg af specielle destinationer
via "I andre byer"
1. Vælg I andre byer.

Der åbnes en liste med mulige ka‐
tegorier (f.eks. biludlejning, hotel,
bymidte, etc.).

2. Vælg den ønskede kategori.
"Skrivemaskinen" åbnes.

3. Indtast den ønskede by, for hvil‐
ken listen med specielle mål skal
vises.
Der står kun byer til rådighed, der
indeholder specielle mål i den øn‐
skede kategori.

4. Begræns antallet af destinationer
ved at indtaste et eller flere bog‐
staver eller vælg menupunktet
Liste.

5. Vælg den ønskede destination fra
listen.

Når der er valgt en destination, vises
Indlæs mål-menuen igen. På den
øverste linje vises den valgte desti‐
nation og destinationsbyen.

Mål-memory

I Infotainment systemets destinati‐
onshukommelse kan du gemme de‐
stinationer, som du ønsker at an‐
vende oftere i vejvisningen.
Derudover gemmes de destinationer,
der sidst blev anvendt automatisk
i destinationshukommelsen.
Ved inaktiv navigation:
På navigationsmenuen vælges punk‐
tet Mål-memory.
Listen med destinationshukommel‐
sen vises.

Ved aktiv navigation:
Vælg menupunktet Menu på vejvis‐
ningsskærmen.
Vælg Mål-memory-menupunktet.
Listen med destinationshukommel‐
sen vises.
I destinationshukommelsens liste har
du følgende indtastninger til rådighed:
■ Sidste mål: Listen over de sidst be‐

nyttede destinationer vises.
■ Hjem: Henter den lagrede hjemme‐

adresse frem.
■ Adressebog: Alle adresser, som al‐

lerede er gemt i adressebogen (i al‐
fabetisk orden).
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Vælg en af de sidste destinationer
Vælg menupunktet Sidste mål på
Mål-memory-menuen.
Der åbnes en liste med de maks.
30sidste destinationer, som blev be‐
regnet til en rute.
Vælg den ønskede destination fra lis‐
ten.
Vælg Start Navi for at starte vejvis‐
ningen.
eller:
Vælg Slette for at slette den valgte
destination på listen med de sidste
destinationer.
eller:
Vælg Edit for at ændre den valgte de‐
stination.

Vælg hjemadressen som destination
1. Vælg menupunktet Hjem på Mål-

memory-menuen.
2. Vælg Start Navi for at starte vej‐

visningen.
eller:
Vælg Edit for at ændre hjemme‐
adresse.

3. Uafhængigt af i hvilken menu du
befinder dig i:
Tryk på G-knappen for hente
hjemadressen.

4. Vælg Start Navi for at starte vej‐
visningen.

Er der ikke gemt en hjemmeadresse,
kan man ved at trykke på Gautoma‐
tisk få menuen Hjem vist på displayet.
Vælg Edit for at ændre hjemme‐
adresse. Se nedenfor.

Ændring af hjemadresse eller gem ny
hjemadresse
Efter at have valgt menupunktet Edit,
kan hjemmeadressen ændres.
Hvis der endnu ikke er gemt nogen
hjemmeadresse, skal den ønskede
adresse indtastes.
Indtast hjemmeadressen.
Vælg Gem for at gemme den nye/æn‐
drede hjemmeadresse i destinations‐
hukommelsen.

Slet hjemadresse
Detaljerne i hjemmeadressen kan
slettes ved brug af menupunktet
Slette lister på navigations
Indstillinger menuen 3 37.

Vælg destinationer fra adressebogen

I destinationshukommelsen:
Vælg den ønskede destination fra de‐
stinationshukommelsens liste.
Adressen vises med tilhørende oplys‐
ninger.
Vælg Start Navi for at starte vejvis‐
ningen.
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Gem destinationer i adressebogen

Der kan lagres op til 101 destinationer
(100 adresser plus hjemmeadressen)
i adressebogen. De lagrede destina‐
tioner kan navngives individuelt.
I Indlæs mål menuen:
1. Indtast den ønskede destination.
2. Vælg Gem-menupunktet.

"Skrivemaskinen" åbnes.
3. Bekræft det indtastede navn ved

at trykke på OK,
eller:
Tilføj tegn til det anførte navn fra
tegnlisten,
eller:
Slet hele det anførte navn med
kC, og indtast det nye navn.

4. Vælg OK for at gemme adressen
under navnet i adressebogen.

Ændring af destinationer
i adressebogen
Vælg den ønskede destination fra de‐
stinationshukommelsens liste.
Vælg Edit for at ændre den valgte de‐
stinationsadresse.
Ændring af de ønskede data
(f.eks.by, gade, nr. eller også navn).
Vælg Gem for at overføre den æn‐
drede adresse til adressebogen.

Slet destinationer fra adressebogen

Vælg den ønskede destination fra de‐
stinationshukommelsens liste.
Vælg menupunktet Slette for at slette
den viste destination i adressebogen.

Bekræft sletningen.
Destinationen slettes fra adressebo‐
gen.
Hvis alle lagrede destinationer
i adressebogen skal slettes på én
gang, vælges menupunktet Slette
lister på navi Indstillinger -menuen,
3 37.

Info

Under Info kan der hentes oplys‐
ninger om den aktuelle trafiksituation
og den aktuelle rute.
Du har følgende muligheder:
■ TMC-info
■ TMC-kort
■ Position
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■ Destin. info
■ Ruteliste

TMC-info

Vælg menupunktet TMC-info på Info-
menuen.
De trafikinformationer, der sendes fra
den p.t. modtagne RDS-TMC-station
ses med en kort oversigt i en liste.
■ Der vises kun de meldinger, der er

aktiveret som infotype på menuen
TMC settings og som svarer til den
indstillede filtrering 3 22.

■ For at vise RDS-TMC-trafikmeldin‐
gerne, skal der være lagt en navi‐
gations-dvd/-cd i Infotainment sy‐
stemet.

■ TMC-symbolet på displayet viser
RDS-TMC-modtagelsen.

Se TMC-meldinger i detaljer
Vælg det ønskede punkt på listen.
Den valgte trafikinformation vises
med detaljer.
Man kan også få aktuelle trafikmel‐
dinger ved hjælp af INFO knappen
3 9.

TMC-kort

Trafikmeldinger, som Infotainment-
systemet aktuelt modtager via RDS
TMC, kan vises på TMC-kort i form af

symboler. Desuden kan detaljerede
oplysninger om de trafikproblemer
der vises på kortet, hentes frem.
Vælg menupunktet TMC-kort på Info-
menuen.
Positionskortet med de trafikproble‐
mer, der er meldt via RDS-TMC, vi‐
ses.
■ For at vise RDS-TMC-trafikmeldin‐

gerne, skal der være lagt en navi‐
gations-dvd/-cd i Infotainment sy‐
stemet.

■ RDS-TMC-modtagelse er kun ga‐
ranteret, hvis TMC-symbolet vises
på displayet.

Oversigt over TMC-symboler
TMC-symbolernes visning afhænger
af kortmålestokken:
■ Kortmålestok på 100 km og

200 km: Et generelt TMC-symbol
angiver en trafikhindring.

■ Kortmålestok på 50 km og mindre:
Symbolet viser trafikhindringens art
(f.eks. ulykke eller vejspærring).
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■ Ved kortmålestok på 20 km og min‐
dre: Det pågældende vejafsnit er
markeret.

■ Ved en kortmålestok på 500 km vi‐
ses der ingen TMC-symboler.
Oversigt over symboler 3 62.

TMC-symbolernes farver
Farve på TMC-symbolerne giver eks‐
tra informationer:
■ Rød: Trafikhindringer på den plan‐

lagte rute.
■ Grå: Trafikhindringer, som ikke lig‐

ger på den planlagte rute eller som
undgås ved en lokal omkørsel.

Ændring af kortmål
Vælg menupunktet Målestok w eller
symbolet på menulinjen. Skalaen kan
ændres ved at dreje på multifunk‐
tionsknappen og bekræfte den indstil‐
lede værdi.
Se TMC-meldinger i detaljer
Flyt markøren (parentes) til det øn‐
skede TMC-symbol på kortet med na‐
vigationsknappen.
Vælg menupunktet Enkeltheder eller
symbolet 9 på menulinjen.

Den valgte trafikinformation vises
med detaljer samt beregnet forsin‐
kelse.

Position
Viser bilens aktuelle position med by,
vej og geografiske koordinater. Hvis
der er tilstrækkelig GPS-modtagelse,
vises højden over havet også.
Angivelsen af højden over havets
overflade afhænger meget af GPS-
modtagelsens kvalitet.
Vælg menupunktet Gem for at
gemme bilens aktuelle position
i adressebogen.

Destin. info
(kun hvis navigation aktiveret)
Viser positioner for den aktuelle de‐
stination med by, vej, geografiske ko‐
ordinater samt resterende kørestræk‐
ning og køretid eller ankomsttid.

Ruteliste
(kun hvis navigation aktiveret)

Viser strækningens forløb med de
veje, der skal køres på, samt stræk‐
ningerne til den aktuelle destination
(kun ved aktiv navigation).

Ture

Ture-menuen giver mulighed for at
køre til en række forskellige destina‐
tioner, uden at skulle indtaste hver
destination for sig.
Du indtaster kun de enkelte stationer
på turen én gang med indtastning af
destinationer eller fra destinationshu‐
kommelsen og gemmer denne tur un‐
der et valgfrit navn.
Turhukommelsen kan gemme i alt
7 ture med hver maksimal 10 etaper.
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Med farve-info-display
Vælg menupunktet Rejse på naviga‐
tionsmenuen.
Vælg Ture.

Med graphic info display
Vælg menupunktet Ture på navigati‐
onsmenuen.
Ture-menuen vises.

Indtast en ny tur

1. Vælg menupunktet Ny tur på
Ture-menuen.
"Skrivemaskinen" åbnes.

2. Indtast et navn for den nye tur.
3. Vælg OK for at gemme det indta‐

stede navn.

En liste med alle indtastede ture
vises.

4. Vælg den ønskede tur.
5. Vælg menupunktet Edit for at ud‐

arbejde den valgte tur.
Turens etaper (mellemdestinationer)
kan nu indtastes.

Start en tur

Vælg en tur på menuen Ture.
Start af vejvisning: Vælg Start tur.
Der tages højde for alle foruddefine‐
rede tur-etaper (mellemdestinationer)
ved rutevejledning.

Spring foruddefinerede etaper over
Hvis du vil springe foruddefinerede
etaper på turen over og starte direkte
vejvisning til en bestemt etape: Vælg
Start fra. Listen over turens etaper vi‐
ses.
Vælg den ønskede etape. Der bereg‐
nes en rute, som fører direkte til den
valgte tur-etape.

Vis en tur

Med denne funktion kan du få vist lis‐
ten over tur-etaper (mellemdestina‐
tioner) for den valgte tur.
Vælg Vise.
Listen over etaper for den valgte tur
vises.
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Vælges der en af tur-etaperne fra lis‐
ten, vises der oplysninger om adres‐
sen.

Rediger en tur

Menuen Edit indeholder følgende
valgmuligheder:
■ Indlæs mål: Tilføj turen nye de‐

stinationer.
■ Mål-memory: Tilføj turen destina‐

tioner fra destinationshukommel‐
sen.

■ Flytte: Flyt etaper i den valgte tur.
■ Slette: Slet enkeltetaper i den

valgte tur eller hele turen.

Tilføj tur-etaper

1. Vælg punktet Indlæs mål eller
Mål-memory på Edit-menuen.

2. Indtast en ny destination eller
vælg en destination fra destinati‐
onshukommelsen.

3. Vælg Tilføj for at tilføje turen den
valgte destination.
Listen over hidtil til turen gemte
etaper åbnes.

4. Flyt markøren til positionen på lis‐
ten, hvor den nye etape skal ind‐
føjes, ved at dreje multifunktions‐
knappen.

5. Tryk på multifunktionsknappen for
at placere den nye etape.

Flyt turetaper

1. På Edit-menuen vælges punktet
Flytte.
Listen over tur-etaper for den
valgte tur åbnes.

2. Fremhæv turen der skal flyttes,
ved hjælp af markøren.

3. Tryk på multifunktionsknappen.
4. Flyt markøren til positionen på lis‐

ten, hvor den nye etape skal ind‐
føjes, ved at dreje multifunktions‐
knappen.

5. Tryk på multifunktionsknappen for
at placere den nye etape.

Slet tur-etaper
1. På Edit-menuen vælges punktet

Slette.
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Listen over tur-etaper for den
valgte tur åbnes.

2. Fremhæv turen der skal slettes,
ved hjælp af markøren.

3. Tryk på multifunktionsknappen.
Den ønskede etape slettes fra tu‐
ren.

Slet hele turen
På Edit-menuen vælges punktet
Slette.
Listen over tur-etaper for den valgte
tur åbnes.
Vælg Slet hele turen-menupunktet.

Rejseguide-informationer
(kun DVD 100 NAVI)
Funktionen Ekstrainfo på Rejse-me‐
nuen giver adgang til rejseguide-in‐
formationer. Når navigations-dvd'en
er isat, kan der hentes forskellige op‐
lysninger, som f.eks. hotel- og restau‐
rantguider eller turistinformation.
For at få vist de ekstra informationer
kræves der en browser (et program
der benyttes til at vise bestemte sider)
som svarer til en internetbrowser.

Ekstra informationerne kan indeholde
tekst, adresser og telefonnumre.
F.eks. kan du overtage en adresse på
et bestemt hotel fra rejseguiden til vej‐
visningen.

Søgning i de ekstra informationer
Ved inaktiv navigation:
1. På hovedmenuen vælges Rejse.
2. På Rejse menuen vælges

Ekstrainfo.
3. Vælg den ønskede søgefunktion

fra listen.
Ved aktiv navigation:
1. Vælg menupunktet Menu på vej‐

visningsskærmen.
2. Vælg Rejse-menupunktet.
3. På Rejse menuen vælges

Ekstrainfo.
4. Vælg den ønskede søgefunktion

fra listen.

Der er følgende i udvalg:
■ Startside: Viser startsiden for den

valgte leverandør (hvis tilgænge‐
lig).

■ Omkreds aktuel position: Viser
søgeskærmbilledet for faciliteter
i nærheden af den aktuelle position.

■ Omkreds mål: Viser søgeskærmbil‐
ledet for faciliteter i nærheden af
destinationen.

■ I andre byer: Viser søgeskærmbil‐
ledet for faciliteter i nærheden af en
position, man vælger.

For at afgrænse den søgte informa‐
tion følger nu eventuelt en forespørg‐
sel i flere niveauer i form af lister,
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hvorfra du skal vælge en underkate‐
gori (f.eks. alle hoteller, kategorier,
ekstra, søgning efter navn).

Betjening af browseren

Benyt vippekontakten til at hoppe fra
én valgmulighed til en anden. Billedet
flyttes, så snart en valgmulighed be‐
finder sig uden for det synlige billed‐
område.
Den valgte funktion fremhæves.

Browseren har også en dynamisk
menu. Så snart der drejes på multi‐
funktionsknappen, bliver følgende
menupunkter tilgængelige:
■ Vælge H: Bekræfter det trufne valg.

Ved derefter at trykke på multifunk‐
tionsknappen kan valget ændres,
aktiveres eller deaktiveres.

■ Forløb: Viser listen over hidtil viste
sider.

■ Tilpas søgning: Fører en tilbage til
kriterievalg for den aktuelle søg‐
ning.

■ Ny søgning: Gør det muligt at starte
en ny søgning med udgangspunkt
i rejseguidens startside.

Resultatvisning
Efter at søgningen er startet, opstiller
Infotainment systemet resultaterne
for søgningen i form af en liste.
Resultaterne indeholder adresserne
på stederne og afstanden fra den ak‐
tuelle position, destinationen eller den
indtastede by.
Enkeltheder om faciliteterne kan vi‐
ses ved hjælp af initialsymbolerne.
Dette gøres ved at vælge et punkt på
listen ved hjælp af vippekontakten og
bekræfte med multifunktionsknap‐
pen.
Man kommer tilbage til resultatlisten
ved at vælge Tilbage med multifunk‐
tionsknappen.

Overtagelse i vejvisningen
I den detaljerede oversigt kan du
overtage det valgte sted direkte som
ny destination i vejvisningen.
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Tankstop

Når bordcomputerens udregnede
rækkevidde underskrider en bestemt
afstand, informerer Infotainment sy‐
stemet dig herom og tilbyder dig, at
planlægge en rute til en tankstation
i nærheden.
Vælg Tankstationer.
Der åbnes en liste med tankstationer
i nærheden, sorteret efter afstanden
til din position.
Pilen angiver retningen til den valgte
tankstation.
Der vises kun tankstationer, der er
gemt på navigations-dvd/-cd'en som
specialdestinationer.

Vælg den ønskede tankstation fra lis‐
ten.
Vælg Start Navi.
Infotainment systemet udregner ruten
til den valgte tankstation.
eller:
Bekræft rækkeviddemeddelelsen
med OK, hvis du ikke ønsker en rute‐
plan til en tankstation.

Vejvisning

Når ruten er beregnet starter vejvis‐
ningen med sprogmeldinger og ret‐
ningspile.
Retningspilene vises på vejvisnings‐
skærmen eller forenklet på displayet.
Sprogmeldingen samt retningspilen
på displayet indikerer den næste æn‐
dring af køreretningen.
■ Regulering af lydstyrke for talte

meddelelser på navigations
Indstillinger menuen 3 37.

■ Indstilling af rutevalgmuligheder på
navigations Indstillinger menuen
3 37.
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Vejvisningsskærmbilledet

Når vejvisningen er startet, ses vej‐
visningsskærmen med retningspi‐
lene.
Hvis bilen har farve-info-display vises
enten navigationskortet eller en kom‐
bination af kort og pilangivelse, alt ef‐
ter hvilken displaytype der er valgt.
I den øverste displaylinie vises den
resterende strækning indtil destinati‐
onen.

Dynamisk menu

I venstre side af vejvisningsskærmbil‐
ledet vises en lille menulinje med
symboler. Menuen med de komplette
menutekster udvides, når der drejes
på multifunktionsknappen.
Er menulisten åbnet kan det pågæl‐
dende menupunkt udføres direkte,
som vises med et symbol på menuli‐
sten og som er markeret med mark‐
øren.
Du har følgende menupunkter i vej‐
visningsskærmen til rådighed:
Med color-info-display:
■ Stop Navi: Afslutter vejvisning.
■ Menu: Åbner undermenuen med

Info, Indlæs mål, Mål-memory,
Rejse og Visning.

■ Kort F, Kort/pil, E, Pil, D: Veksler
mellem de tre mulige displaytyper.

■ Målestok w: Ændrer skala for vis‐
ning af kort.

■ Omkørsel: Åbner menuen til plan‐
lægning af en alternativ rute.

■ Gentag M: Gentager den aktuelle
navigationsmelding.

Med graphic info display:
■ Stop Navi: Afslutter vejvisning.
■ Menu: Åbner undermenuen inde‐

holdende Indlæs mål, Mål-
memory og Ture.

■ Info: Åbner undermenuen indehol‐
dende TMC-info, Position, Destin.
info og Ruteliste.

■ Omkørsel: Åbner menuen til plan‐
lægning af en alternativ rute.

■ Gentag M: Gentager den aktuelle
navigationsmelding.

Henvisninger vedrørende omkørslen:
■ Omkørslen kan altid planlægges

under den aktive vejvisning.
■ Planlægning af omkørsler 3 58
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■ Er den dynamiske vejvisning akti‐
veret afgives der automatisk en
henvisning, når du nærmer dig tra‐
fikforhindringer.

■ Dynamisk vejvisning 3 58.
Indstil opstillingstype
(kun farve-info-display)
Alt efter den forinden indstillet opstil‐
lingstype:
På vejvisningskærmbilledet skal
markøren flyttes til menupunktet
Kort, Kort/pil, Pil.
Når menuen er reduceret, vises sym‐
bolerne F, E eller D i stedet for men‐
utekster.
Tryk flere gange på multifunktions‐
knappen, indtil den ønskede opstilling
vises på vejvisningsskærmbilledet.

Vejvisning med pile

Infotainment systemet viser de føl‐
gende informationer på vejvisnings‐
skærmen:
■ Frakørselsvej: Næste vej, du skal

køre på.
■ Navigationsparameter: Rutevalg,

dynamisk vejvisning, melding slået
fra osv.

■ Frakørsels- eller retningspil.
■ Momentan afstand til næste frakør‐

sel.
■ Aktuel vej.
Jo nærmere man kommer til frakørs‐
len, desto færre farvesegmenter vi‐
ses der på retningspilen.

Hvis bilen ikke befinder sig på en of‐
fentlig vej (f.eks. et privat område eller
en skovsti) eller på en vej, der endnu
ikke er lagret på navigations-dvd/
cd'en, vises en pil, der peger i retning
af destinationen. Når kan kommer til
en vej, der er lagret på navigations-
dvd/cd'en, fremkommer en pil, der pe‐
ger i rutens retning.
Efter at der er slukket for Infotain‐
ment-systemet (f.eks. ved afbrydelse
af en rejse), bliver den aktuelle desti‐
nation liggende i hukommelsen. Når
der igen tændes for Infotainment-sy‐
stemet, fremkommer der efter et lille
stykke tid et spørgsmål på displayet,
om man ønsker at fortsætte vejvis‐
ningen.
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Desuden vises der over retningspilen
en forenklet forhenvisning, der alle‐
rede på lang afstand informerer om
den næste ændring af køreretningen.
Krydszoom
(kun farve-info-display)

Hvis denne option er aktiveret, vises
manøvrepunktet ved komplekse ma‐
nøvrer i forstørret form.
Aktivér Krydszoom-funktionen på na‐
vigations Indstillinger menuen 3 37.
Kortudsnit
(kun farve-info-display)

Ud over pilen til vejvisningen kan der
også vælges et landkort med indteg‐
net rute til visningen.
Vælg menupunktet Kort eller symbo‐
let F på vejvisningsskærmbilledet.
Der vises et kort med den aktuelle po‐
sition. Den beregnede rute er frem‐
hævet med farve på kortet. Bilens ak‐
tuelle position angives med en pil.
Ændring af kortskala
(kun farve-info-display)

Vælg menupunktet Målestok w eller
symbolet på vejvisningsskærmbille‐
det.
Den indstillede opstillingsskala vises.
Skalaen kan ændres ved at dreje på
multifunktionsknappen og bekræfte
den indstillede værdi.
Kortet opstilles på ny med den æn‐
drede skala.
Kortskalaen kan indstilles til mellem
50 m og 500 km.
Ændring af kortposition
(kun farve-info-display)
Ændringer i kortvisningen foretages
på navigations Indstillinger menuen
3 37.
Vis specielle destinationer
(kun farve-info-display)
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Du har mulighed for at få vist specielle
destinationer (f.eks. tankstationer,
hoteller, etc.) på kortet.
■ Specielle destinationer vises ved

skalaer på 2 km og mindre.
■ Afhængig af den specielle destina‐

tions kategori vises disse i forskel‐
lige kortmålestokke.

■ Aktivering af visning af specielle
destinationer 3 37.
Symboloversigt over specielle de‐
stinationer 3 62.

Kombineret kort-/pilvisning
(kun farve-info-display)
I den såkaldte "split screen" vises en
kombination af kort- og pileangivelser
på vejvisningsskærmen.

Vælg menupunktet Kort/pil eller sym‐
bolet E på vejvisningsskærmbilledet.

Dynamisk vejvisning

Ved den dynamiske vejvisning med‐
regnes hele trafiksituationen, som In‐
fotainment systemet modtager via
RDS-TMC, i rutens beregning.
Hvis der opstår en trafikforhindring
(f.eks. kø, spærring) på den planlagte
rute, får du en anvisning fra naviga‐
tionssystemet og kan ud fra denne
beslutte, om systemet ved hjælp af
ruteændringen skal køre uden om
problemet, eller om det vil være for‐
nuftigere at køre igennem det proble‐
matiske trafikafsnit.

Under vejvisningen kontrollerer sy‐
stemet således hele tiden ved hjælp
af trafikmeldinger, om det ville være
hensigtsmæssigt at foretage en ny
beregning under hensyntagen til den
aktuelle trafiksituation.
■ Dynamisk vejledning kan aktiveres/

deaktiveres i navigations
Indstillinger-menuen 3 37.

■ Grundlaget for en trafikmæssig for‐
sinkelse, som Infotainment-syste‐
met udregner, er baseret på de
data, systemet modtager fra den
aktuelt valgte RDS-TMC-station.
Erfaringen viser, at den faktiske for‐
sinkelse kan afvige fra beregnin‐
gen.

Alt efter trafiksituationen findes der to
forskellige omkørsler:
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1. Omkørsel med dynamisk
vejvisning
Modtager Infotainment systemet én
eller flere meldinger om trafikforhin‐
dringer via RDS-TMC, som ville med‐
føre en længere forsinkelse for vej‐
visningen til din destination, giver sy‐
stemet dig mulighed for før
forhindringen at køre uden om trafik‐
forhindringen.
Kan der forventes en længere forsin‐
kelse på din rute pga. trafikforhindrin‐
ger, afgives der en melding om den
beregnede forsinkelse.
■ Vælg Ny planl., hvis du vil køre

langt uden om trafikforhindringen.
■ Vælg Afbryd, hvis du ikke ønsker

en omkørsel.
Selv efter en afbrydelse kan du akti‐
vere en ny planlægning via menu‐
punktet Omkørsel.

2. Omkørsel

Med den lokale omkørsel kan alle tra‐
fikforhindringer omkøres, selv om de
ikke anses som kritiske af Infotain‐
ment systemet.

Planlæg omkørsel manuelt

Infotainment systemet giver dig mu‐
lighed for, som noget ekstra til den
dynamiske vejvisnings funktioner, at

køre udenom en bestemt strækning
på den beregnede rute manuelt (be‐
gyndende med køretøjets aktuelle
position).
1. Vælg menupunktet Omkørsel på

vejvisningsskærmen.
Omkørsel-menuen vises.

2. Vælg menupunktet Afstand og
indstil strækningen for omkørslen
mellem 1 og 20 km.

3. Vælg Beregne.
Der beregnes en alternativ rute for
den angivne strækning (begyn‐
dende med køretøjets aktuelle
position).

4. Vælg Tilbage for at forlade
Omkørsel-menuen.

Kort
Vis landkort
(kun farve-info-display)
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Infotainment systemet giver dig til
enhver tid mulighed for at få vist et
landkort også når navigationen er in‐
aktiv.
Der skal være lagt en navigations-
dvd/-cd i.
Ved inaktiv navigation:
Vælg punktet Kort på hoved-naviga‐
tionsmenuen.
Positionskortet for køretøjets aktuelle
position bliver åbnet.
Ved aktiv navigation:
Vælg menupunktet Menu på vejvis‐
ningsskærmen.
Vælg Visning-menupunktet.
Positionskortet for køretøjets aktuelle
position bliver åbnet og et trådkors
ses.

Udover menupunktet Positionskort er
der følgende funktioner til rådighed
på menulinjen:
■ Målkort: Hvis der er indtastet en de‐

stination, vises kortet for området
omkring destinationen.

■ Rute: Indstilling af kortskalaen, så
den aktuelle position og rutens de‐
stination kan ses.

■ Målestok: Ændring af skala for vis‐
ning af kort.
Ændring af kortskala 3 54.

■ BladreBrowse: Viser/skjuler mark‐
øren og gør det muligt at flytte kor‐
tet ved hjælp af vippekontakten.

■ Sæt målpunkt: Indstilling af mark‐
ørkrydset som ny destination.

Flytning af kortafsnittet
(kun farve-info-display)

Når Bladre er aktiveret, vises en
markør, hvorefter kortet kan forsky‐
des ved hjælp af vippekontakten.
1. Vælg punktet Bladre på menulin‐

jen.
2. Forskyd kortet ved hjælp af vippe‐

kontakten, og placer det ønskede
kortområde under markøren.

3. Vælg menupunktet Browse på
menulinjen for at genoprette det
oprindelige kortudsnit (aktuel po‐
sition eller destination) og skjule
markøren.

Når der er valgt aktiv vejvisning, kan
funktionen Bladre ikke aktiveres.
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Indtast destinationer med kortet
(kun farve-info-display)

Under visningen af positions- eller
målkort:
1. Aktiver markøren med menu‐

punktet Bladre, hvis den ikke alle‐
rede vises.

2. Placer trådkorset på det ønskede
sted på kortet.
Brug først en stor kortskala (f.eks.
20, 50, 100 km), for at få en grov
indstilling af kortudsnittet.

3. Vælg derefter en mindre skala for
at vise et detaljeret kort med alle
veje og for at kunne definere de‐
stinationen præcist.

4. Vælg punktet Sæt målpunkt på
menulinjen for at acceptere den
valgte position på kortet som de‐
stination.
Menuen Indlæs mål vises med
oplysninger om den nye destina‐
tion.

5. Vælg Gem for at gemme destina‐
tionen i adressebogen,
eller:
Vælg Start Navi for at aktivere vej‐
visning til den nye destination.

Hvis oversigten over specielle de‐
stinationer (f.eks. tankstationer) er
aktiveret på menuen Indstillinger, vi‐
ses disse på kortet med tilsvarende
symboler. Navigations-indstillinger
3 37
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Oversigt over symboler

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=16b51d0c674b860bc0a801ea00b51d83&version=1&language=da&variant=DK


Navigation 63

Nr. Forklaring

1 Lufthavn

2 Forlystelsespark

3 Grænse

4 Bowling-/keglebane

5 Busstation

6 Biludlejning

7 Parkering

8 Spillekasino

9 Biograf

10 Højskole

11 Erhvervsvirksomhed

12 Medborgerhus

13 Udstillingscenter

14 Færge

15 GM forhandler

16 Golfbane

17 Historisk bygning

Nr. Forklaring

18 Rekreativt område

19 Hospital

20 Hotel

21 Skøjtestadion

22 Parkeringsgarage

23 Lokal banegård

24 Marina

25 Museum

26 Natteliv

27 Opel-forhandler

28 Park + Ride

29 Benzinstation

30 Banegård

31 Restaurant

32 Saab-forhandler

33 Rasteplads

34 Indkøbscenter

Nr. Forklaring

35 Skianlæg

36 Sportsflyveplads

37 Sportsanlæg, sportscenter

38 Teater

39 Turistattraktion

40 Turistinformation

41 Bycentrum

42 Rådhus

43 Vauxhall-forhandler

44 Vingård

45 Destinationsflag
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Oversigt over TMC-symboler

Ved dimensioner på 100 km og
større:

Nr. Forklaring

1 Trafikhindring

Ved dimensioner på 50 km og mindre:

Nr. Forklaring

2 Vejarbejde

3 Fare

4 Tæt trafik

Nr. Forklaring

5 Trafikkø

6 Indsnævringer

7 Lukkede veje
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Stikordsregister A
Adressebog.................................. 40
Aktiver "Start vejvisning"............... 40
Aktivere cd-afspilleren.................. 27
Aktivering af navigationssystemet 37
AM................................................ 18
AS................................................. 22
AS niveau..................................... 18
Autolagringslister ......................... 22
Automatisk stationssøgning.......... 20
Autostore...................................... 22

B
Balance......................................... 16
Bass.............................................. 16
Betjening ........................................ 9
Brug ................................. 18, 27, 37
Brug af Infotainment-systemet........ 9
Brug af navigationssystemet........ 37
Bruge cd-afspilleren...................... 27
Bruger........................................... 16

C
Cd ekstra...................................... 27
Cd, indsætte................................. 27
Cd-skifter...................................... 27
Cd-tekst........................................ 27
Cd, udkaste.................................. 27

D
Destinationshukommelse............. 40
Dynamisk menu............................ 54
Dynamisk vejvisning .................... 58

F
Fader............................................ 16
FM................................................ 18

G
Gem.............................................. 20
Generelt ............................. 4, 26, 35
Gentag spor.................................. 27

H
Hastighedsafhængig

lydstyrkeforøgelse (SDVC)........ 17
Hjemadresse................................ 40
Hoveddisplay.................................. 9
Hovedstøtternes position.............. 54

I
Indkoblingslydstyrke..................... 17
Indlæsning af destination ............ 40
Indstilling af lydstyrke for

navigation.................................. 37
Indstil lydstyrke............................... 9
Indtast bogstaver.......................... 40
Indtast destinationer..................... 40
Indtast destinationer med kortet... 59
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Indtastning af destinationer.......... 40
Info.......................................... 40, 54
Interessepunkter........................... 40
Isætning af en navigations-dvd/-

cd.............................................. 37

K
Kort .............................................. 59
Kortforskydning............................. 59
Kortoptioner.................................. 37
Kortudsnit..................................... 54
Køretid / ankomsttid...................... 37

L
Lydindstillinger.............................. 16
Lydstyrke........................................ 9
Lydstyrkeindstillinger ................... 17

M
Manuel indstilling.......................... 20
Menubetjening................................ 9
Menuen info.................................... 9
Multifunktionsknap.......................... 9
Musiknummerscan....................... 27
Mute................................................ 9

N
Navigation, generelt..................... 35
Navigations-indstillinger................ 37

Navi-meddelelse........................... 37
Ny planlægning............................. 58

O
Omkørsel...................................... 58
Opdatér stationer.......................... 20
Oversigt ......................................... 7
Oversigt over symboler ................ 62

P
Pilvisning...................................... 54
Planlæg omkørsel......................... 58
Positionskort................................. 59
PTY-udvalg................................... 18

R
Radio Data System (RDS) ........... 22
Radio ekstra................................. 18
Random........................................ 27
Random album............................. 27
Rejseguide-informationer....... 40, 54
Ruteliste.................................. 40, 54
Ruteoption.................................... 37

S
SDVC............................................ 17
Skala............................................. 54
Slet lister....................................... 37
Slet tegn....................................... 40
Slukningsautomatik........................ 9

Start af afspilning af en cd............ 27
Start navi...................................... 40
Stationshukommelse.................... 20
Stationsliste.................................. 20
Stationssøgning ........................... 20

T
TA-lydstyrke.................................. 17
Tankstop................................. 40, 54
Tilføj tur................................... 40, 54
TMC-info................................. 40, 54
TMC-kort................................. 40, 54
Toneindstillinger .......................... 16
Treble........................................... 16
Ture........................................ 40, 54
Tyverisikring .................................. 5
Tænd eller sluk for Infotainment-

systemet...................................... 9
Tændingsautomatik........................ 9

U
Udtagning af en navigations-

dvd/-cd...................................... 37

V
Vejvisning............................... 40, 54
Vejvisningsskærmbilledet............. 54
Vis landkort................................... 59
Vis musiknumre............................ 27
Visning.......................................... 59
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Vis specielle destinationer............ 54
Vælg sprog................................... 37

Æ
Ændring af kortposition................. 54
Ændring af kortskala..................... 54



Indledning .................................... 70
Radio ........................................... 84
Cd-afspiller ................................... 96
Stikordsregister .......................... 104
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Indledning

Generelt ....................................... 70
Tyverisikring ................................. 71
Oversigt ....................................... 73
Betjening ...................................... 74
Toneindstillinger ........................... 80
Lydstyrkeindstillinger ................... 82

Generelt
Infotainment systemet byder på avan‐
ceret infotainment i bilen.
Radioen har 9 automatiske stations‐
hukommelser for hvert bølgeområde
(FM, AM, DAB).
Den indbyggede skifterenhed kan in‐
deholde op til 6 cd'er og kan afspille
både både lyd-cd'er og mp3-cd'er.
Den digitale lydprocessor har flere
forudindstillede lydstile til optimering
af lyden.
En DAB-modtager for digital radio‐
modtagelse kan tilsluttes som ekstra‐
udstyr.
Endvidere kan der til Infotainment-sy‐
stemet tilsluttes en ekstern kilde,
f.eks. en mobiltelefon.
Derudover kan Infotainment-syste‐
met udstyres med en mobiltelefon-
portal.
Infotainment-systemet kan betjenes
ved hjælp af knapper på rattet.

Betjeningselementernes velgennem‐
tænkte design og de tydelige display
giver en nem og intuitiv betjening af
systemet.

Vigtige oplysninger om
betjening og færdselssikkerhed

9 Advarsel

Infotainmentsystemet skal anven‐
des således, at man er i stand til at
køre bilen sikkert til enhver tid.
I tvivlstilfælde standses bilen og
Infotainmentsystemet anvendes,
mens bilen holder stille.

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.
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Tyverisikring
Infotainment-systemet er udstyret
med et elektronisk sikkerhedssystem,
der virker som tyverisikring.
Infotainment-systemet fungerer der‐
for kun i din bil, det er værdiløst for en
tyv.
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Indledning 73

Oversigt
Betjeningsdele på
instrumentpanelet
1 e knap ................................ 74

Tryk kortvarigt: aktiver/
deaktiver Infotainment-
systemet ............................... 74
Drej: Juster lydstyrke ........... 74

2 TUNER ................................. 84
Skift mellem FM og AM ........ 84
Hvis der er tilsluttet en
DAB-modtager: Skift
mellem analog og digital
modtagelse .......................... 84

3 CDC ..................................... 97
Valg af cd-skifterprogram ..... 97

4 MAIN .................................... 74
Hovedmenu .......................... 74

5 Multifunktionsknap ............... 74
Drej: vælg funktion ............... 74
Tryk: bekræft funktion .......... 74

6 INFO .................................... 74
Informationsside ................... 74

7 SOUND ................................ 80
Valg af
lydfunktionsprogram ............. 80

8 BC ........................................ 72
Bilens computer ................... 72

9 1...9 ...................................... 84
Radio: talknapper,
stationsknapper ................... 84
Cd-skifter: direkte valg af
isatte cd'er ved brug af
knapperne 1-6 ...................... 97

10 Audio/MP3-cd-slot ................ 97
11 INDSTILLINGER .................. 74

Kontekstafhængige
indstillinger ........................... 74

12 Navigationstast .................... 97
Radio: mn automatisk
stationssøgning, dc
manuel stationssøgning ....... 84
CD: mn valg af spor/
hurtigt frem el. tilbageløb,
dc valg af album/cd, c
gentag spor, d
gennemsøg cd ..................... 97

13 TP ........................................ 89
Trafikradio ............................ 89

14 j cd-skiftermenu ................. 97

Lydkontakter på rattet

1 Fingerhjul ............................. 74
Drej: Flyt markøren .............. 74
Tryk: bekræft et valg ............ 74

2 q-knappen .......................... 84
Radio: næste lagrede
station .................................. 84
CD: næste cd ....................... 97
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3 p-knappen ......................... 97
Skift mellem radio- og cd-
indstilling .............................. 97
Radio: Slå TA og PTY31-
meddelelser fra .................... 84
Hvis der er tilsluttet en
DAB-modtager: skift
mellem analog og digital
modtagelse og cd-
funktionsmåde ...................... 84

4 c-knappen ............................ 84
Radio: søg ned, rul tilbage
gennem
stationshukommelse ............ 84
Slå TA og PTY31-
meddelelser fra .................... 84
CD: spring ét spor bagud,
hurtigt bagud i stationshu‐
kommelsen ........................... 97

5 d-knappen ............................ 84
Radio: søg op, rul fremad
gennem
stationshukommelse ............ 84
Slå TA og PTY31-
meddelelser fra .................... 84
CD: spring ét spor frem,
hurtigt fremløb ...................... 97

6 Drej: Juster lydstyrke ........... 72

Betjening
Betjeningsdele
Infortainment-systemet betjenes via
funktionsknapper, multifunktions‐
knapper og menuer, som vises i dis‐
playet.
Input kan foretages valgfrit via:
■ den centrale betjeningsenhed i in‐

strumentpanelet 3 72
■ knapper på rattet 3 72.

Tænd eller sluk for
Infotainment-systemet
Tryk på knappen e.
Den sidst indstillede lydkilde afspilles.

Tænd og sluk med tændingsnøglen
(tændingsautomatik)
Når tændingsautomatikken er aktive‐
ret, kan Infotainment-systemet også
tændes og slukkes via tændingen.
Denne forbindelse mellem radio og
tænding er forudindstillet fra fabrik‐
ken, men dette kan deaktiveres.

■ Hvis den automatiske tænding er
deaktiveret, kan Infotainment-sy‐
stemet kun tændes med e-kontak‐
ten og med j-knappen til cd-skif‐
teren, og slukkes med e-knappen.

■ Hvis Infotainment-systemet er sluk‐
ket, når tændingen slås fra, kan den
uanset den aktuelle indstilling af
den automatiske tænding kun tæn‐
des via e-knappen og med j-
knappen til cd-skifteren.

■ Den automatiske start er altid akti‐
veret, efter at Infotainment-syste‐
met er blevet afbrudt fra driftsspæn‐
dingen og tilsluttet igen.

Aktivering/deaktivering af
tændingsautomatikken
I hovedmenuen skal du trykke på
SETTINGS-knappen.
System Indstillinger-menuen vises.
Aktivering/deaktivering af afkryds‐
ningsfeltet for tændingsautomatik‐
ken.
Aktiveret: på højre side af displayet
vises meddelelsen "Radioen tændes/
slukkes automatisk sammen med
tændingen".
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Deaktiveret: på højre side af displayet
vises meddelelsen "Radioen kan kun
tændes via ON/OFF-knappen".

Slukkeautomatik
Infotainment-systemet slukker auto‐
matisk efter en time, hvis du tænder
for det med tændingen slået fra.

Indstil lydstyrke
Drej på e-knappen.
■ Infotainment-systemet afspiller ved

den sidst indstillede lydstyrke, for‐
udsat at lydstyrken var lavere end
den maksimale lydstyrke ved tæn‐
ding 3 82.

■ Trafikmeldinger og eksterne lydkil‐
der indføjes med en forudindstillet
minimumslydstyrke 3 82.

■ Hvis den respektive kilde er aktive‐
ret, kan lydstyrken for trafikmeldin‐
ger, de eksterne lydkilder og radio
og cd justeres separat.

Hastighedsafhængig
lydstyrkeforøgelse (SDVC)
Når SDVC er aktiveret 3 82, tilpas‐
ses lydstyrken automatisk for at kom‐
pensere for vej - og vindstøj under
kørslen.

Ekstern kilde
En ekstern kilde, f.eks. mobiltelefon,
navigationssystem osv., kan tilsluttes
til Infotainment-systemet.
I så fald vises Extern In på displayet.
Det anbefales at få apparater monte‐
ret af en Opel Partner.

Menukoncept
Infotainment systemets menustruktur
består af forskellige slags menusider:
■ Gennemgangssider
■ Opholdssider
■ Indstillingssider
De forskellige sider har forskellige
funktioner:

Gennemgangssider

Gennemgangssider har en valgmenu
med forhåndsvisning af hvert menu‐
punkt på skærmens venstre margen.
Gennemgangssider fører dig til op‐
holdssider eller indstillingssider.
Audio-menuen er et eksempel på en
gennemgangsside.
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Opholdssider

Opholdssiderne er menusider, hvor
du kan blive, f.eks. når du hører radio
eller lytter til en cd.
Der findes ligeledes menupunkter på
opholdssiderne, som kan udføres og
som fører til yderligere opholds- eller
indstillingssider.
Radio-menuen er et eksempel på en
opholdsside.

Indstillingssider

Indstillingssider er menusider, hvor
der kan foretages indstillinger, f.eks.
lydindstillinger osv.
CD ekstra-menuen er et eksempel på
en indstillingsside.

Menu-niveauer
Menuerne i Infotainment-systemet er
inddelt i niveauer. Det aktuelle menu-
niveau er vist med lodrette linjer på
skærmbilledets kant (f.eks. hoved
display = ingen linje, opholdsside
radio = 1 linje osv.).

Vælg fra en menu

Punkterne i en menu vælges med en
markør, der bevæges ved at dreje
multifunktionsknappen. Markøren har
form af en ramme (linje). Markøren
angiver, hvilken menu der vælges.
Drej multifunktionsknappen, indtil det
ønskede menupunkt er markeret.
Tryk på multifunktionsknappen.
Den tilhørende funktion udføres, eller
en anden menu vises.
■ I de følgende kapitler i betjenings‐

vejledningen er anmodningerne om
handling, der er beskrevet ovenfor,
opsummeret i følgende anmodning
om handling:
Vælg menupunktet.
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■ I nogle menuer foretages indstil‐
linger ved at dreje multifunktions‐
knappen.

■ Aktive funktioner er identificeret
med et afkrydset felt eller en valgt
valgmulighed foran menupunktet.

■ Funktioner, der er slået fra, er iden‐
tificeret med et uafkrydset felt eller
en tom valgmulighed foran menu‐
punktet.

Vælg fra en liste

Nogle menuer vises som lister.
Markøren bevæges rundt ved at dreje
på multifunktionsknappen.
Tryk på multifunktionsknappen for at
bekræfte dit valg.

I de følgende kapitler i betjeningsvej‐
ledningen er anmodningerne om
handling, der er beskrevet ovenfor,
opsummeret i følgende anmodning
om handling:
Vælg det ønskede punkt på listen.
■ Hvis du flytter markøren til øverst

eller nederst på displayet, vises an‐
dre punkter på listen. Et rullepanel
på displayets højre kant viser mark‐
ørens aktuelle position på listen.

■ Det sidst valgte punkt på listen er
markeret med en pil på nogle lister.

■ Navnet på listen, og antallet af
punkter på den, vises over listen.

Pop-up menuer
Displayet viser i nogle tilfælde ekstra
henvisninger og informationer fra In‐
fotainment systemet eller andre kom‐
ponenter i køretøjet i form af pop-up
menuer.
Den p.t. viste menu skjules af pop-up
menuen.

Nogle af pop-up menuerne skal be‐
kræftes (f.eks. trafikmeldinger under
en telefonsamtale), andre forsvinder
ingen automatisk efter et kort øjeblik.
For eksempel vises trafikstationen et
øjeblik under cd-afspilningen i forbin‐
delse med en trafikmelding når TP er
tilsluttet.

Vælge hovedmenuen

For at få adgang til hovedmenuen
skal du gå frem som følger:
Drej multifunktions knappen til højre,
indtil menupunktet Main vises på si‐
defoden.
Tryk på multifunktionsknappen.
Hovedmenuen vises.
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eller:
Gentag følgende trin, indtil hovedme‐
nuen vises:
Drej multifunktionsknappen til ven‐
stre, indtil menupunktet Tilbage vises
på titellinjen.
Tryk på multifunktionsknappen.
eller:
Tryk på tasten MAIN.
Hovedmenuen vises.

Vælge radiomenuen
Tryk på tasten TUNER.
Radiomenuen vises.

Den station, der sidst er stillet ind på,
vises.

Du hører den station, der sidst er stil‐
let ind på.

Vælge CD-menuen
Tryk på tasten CDC.
CD-menuen vises.

Hvis der ikke er indsat en cd, vises
Multi CD-menuen 3 97.
Det sidst afspillede cd-spor vises.
Du hører det sidst afspillede cd-spor.

Vælge Audio-menuen
I Audio-menuen skal du skifte mellem
bølgeområde FM, AM, DAB (hvis til‐
gængelige), og cd-skifteren for at få
adgang til Sound-menuen.
For at vælge Audio-menuen skal du
gå frem som følger:

I radio-, CD- eller Sound-menuen:
Drej multifunktionsknappen til ven‐
stre, indtil menupunktet Tilbage vises
på titellinjen.
Tryk på multifunktionsknappen.
Audio-menuen vises.

Vælge lydmenuen
Tryk på tasten SOUND.
Sound-menuen vises.
eller:
Du befinder dig i Audio-menuen.
Vælg menupunktet Sound.
Sound-menuen vises.

Forlade en menu
Der er to måder at forlade en menu:
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Forlade en menu med
multifunktionsknappen

Drej multifunktionsknappen til ven‐
stre, indtil menupunktet Tilbage vises
på titellinjen.
Tryk på multifunktionsknappen.
Det næste, højere menutrin vises.
Denne mulighed er ikke tilgængelig
i hovedmenuen.
eller:
Drej multifunktionsknappen til højre,
indtil menupunktet Main vises på den
nederste linje.
Tryk på multifunktionsknappen.
Hovedmenuen vises.

Denne mulighed er ikke tilgængelig
i lister, indlæsningsmenuer og hoved‐
menuen.

Bruge funktionsknapperne til at
forlade menuen
Du kan bruge funktionsknapperne
CDC, TUNER, SETTINGS, SOUND
eller MAIN til at forlade en menu.
■ Tryk på tasten CDC.

CD-menuen vises.
■ Tryk på tasten TUNER.

Radiomenuen vises.
■ Tryk på tasten SETTINGS.

Det næste, højere menutrin vises.
Menuer, der er åbnet via
SETTINGS-knappen, kan også for‐
lades via denne knap.

■ Tryk på tasten SOUND.
Sound-menuen vises.

■ Tryk på tasten MAIN.
Hovedmenuen vises.

Hovedmenu

Hovedmenuen er et display, der kun
indeholder information. Der kan væl‐
ges tre forskellige visninger af hoved‐
menuen: audio, mobiltelefon-portal
og bilens computer.
For at komme ind i hovedmenuen
skal du gå frem som beskrevet oven‐
for:
Følgende information kan blive vist:

Information fra bilens computer
Visning af information fra bilens com‐
puter, som blev valgt med BC-knap‐
pen. Se bilens instruktionsbog.
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Mobiltelefon-portal-information
Visning af information, der kommer,
hvis en mobiltelefon-portal er monte‐
ret. Se betjeningsvejledningen til mo‐
biltelefon-portalen.

Audio-informationer
Visning af følgende audio-informa‐
tion:
■ Aktuel stationshukommelses-slot

eller cd.
■ Aktuelt stationsnavn eller stations‐

frekvens eller cd-nummer, cd-spor‐
nummer, cd-titel, kunstnernavn el‐
ler albumnavn samt sportid og
spornavn.

■ Hvis den analoge radio er aktiveret,
vises FM, AM eller FDMAB 3 84.

■ Hvis den digitale radio er aktiveret,
vises DABFM eller DAB samt nav‐
net på ensemblet og tjenesten
3 92.

■ Hvis regional-funktionen er aktive‐
ret, vises REG 3 89.

■ Hvis AS-hukommelse er aktiveret,
bliver AS vist 3 87.

■ Programnavnet angives, hvis RDS-
funktionen er aktiveret 3 89.

■ Hvis trafikmeddelelser er aktiveret,
bliver [TP] eller [ ] vist 3 89.

■ Hvis en eller flere cd'er er indsat,
bliver CD in, tracks vist. Hvis en cd
med MP3-musikfiler afspilles, vises
MP3 også 3 97.

■ Hvis Random CD er aktiveret, vises
g 3 97.

■ Hvis Random magasin er aktiveret,
vises h 3 97.

■ Hvis Repeat Track er aktiveret, vi‐
ses i 3 97.

■ Hvis Scan CD er aktiveret, vises l
︳ 3 97.

Udetemperatur
Angivelse af den aktuelle udetempe‐
ratur. Se bilens instruktionsbog.

Klokkeslæt
Visning af det aktuelle tidspunkt. Se
bilens instruktionsbog.

Informationer fra det automatiske
klimaanlæg
Se bilens instruktionsbog.

Toneindstillinger

Sound-menuen, som hentes frem ved
brug af SOUND-knappen eller Audio-
menuen, indeholder følgende punk‐
ter:
■ Diskant og Bass
■ Balance og Fader
■ Subwoofer (hvis tilgængelig)
■ Rum
■ Sound
■ Equalizer

Indstilling af Bass og Diskant
Indstillingerne gælder for den aktuelt
valgte lydkilde og lagres separat for
FM, AM, DAB (hvis tilgængelig) og
cd-skifter.
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1. Vælg menupunktet Diskant -
Bass.

2. Vælg Bass eller Diskant.
3. Drej multifunktionsknappen, indtil

den ønskede værdi er indstillet.
4. Tryk på multifunktionsknappen.

Bastoner justeres automatisk efter
kørselshastigheden for at kompen‐
sere for rulle- og omgivelsesstøj. Ind‐
stillingen kan ikke ændres.

Indstilling af lydfordeling mellem
højre - venstre
1. Vælg menupunktet Balance -

Fader.
2. Vælg menupunkt Balance.
3. Drej multifunktionsknappen, indtil

den ønskede værdi er indstillet.
4. Tryk på multifunktionsknappen.

Indstilling af
lydfordelingforan - bag
1. Vælg menupunktet Balance -

Fader.
2. Vælg menupunkt Fader.

3. Drej multifunktionsknappen, indtil
den ønskede værdi er indstillet.

4. Tryk på multifunktionsknappen.

Subwoofer
(hvis tilgængelig)
Denne funktion benyttes til regulering
af lydstyrken for den separate ba‐
shøjttaler, hvis relevant.
1. Vælg menupunkt Subwoofer.
2. Drej multifunktionsknappen, indtil

den ønskede værdi er indstillet.
3. Tryk på multifunktionsknappen.

Sound-menuen vises.

Rum
Denne funktion benyttes til optimering
af surround-lyden (spilletid, frekvens‐
respons og lydstyrke) ved hjælp af
forudindstillede værdier.
Vælg menupunkt Rum.

Der findes følgende valgmuligheder:
■ Fører: Optimering af surround map‐

ping for føreren.
■ Foran: Optimering af surround

mapping for forsæderne.
■ Alle positioner: Optimering af sur‐

round mapping for alle sæder.
Vælg den ønskede option.

Sound
Foretrækkes en forindstillet lydfunk‐
tion, kan der vælges mellem fem mu‐
ligheder.
Vælg menupunkt Sound.
Der er følgende valgmuligheder:
Bruger (brugerdefineret klangfarve,
se Equalizer, Jazz, Sprog, Pop,
Klassik, Rock.
Aktiver den ønskede klangstil.

Equalizer
Med denne funktion kan man ændre
7 lydfrekvenser (7 bånd-equalizer).
Bemærk, at eventuelle lydoptimerin‐
ger, der er foretaget, annulleres.
1. Vælg menupunkt Equalizer.
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Der er en skyder for hver lydfre‐
kvens.

2. Vælg den ønskede lydfrekvens.
3. Drej multifunktionsknappen, indtil

den ønskede indstilling er nået.
4. Tryk på multifunktionsknappen.

Hvis der er foretaget indstillinger med
equalizeren, er Bruger feltet på
Sound-menuen automatisk aktiveret.

Lydstyrkeindstillinger
Lydstyrker-menuen kan hentes fra ra‐
dioen eller CD-menuen.
Tryk på tasten SETTINGS.
Vælg menupunkt Lydstyrker.
Lydstyrker-menuen vises.

Følgende menupunkter er til rådighed
i Lydstyrker-menuen:
■ TA-lydstyrke: Lydstyrke for trafik‐

meldinger
■ SDVC: Hastighedsafhængig lyd‐

styrkeforøgelse
■ Startlydstyrke: Maksimal lydstyrke,

når Infotainment-systemet er slået
til

■ Extern In: Lydstyrke for en ekstern
kilde (f.eks. ved tilslutning af en mo‐
biltelefon)

TA-lydstyrke
Brug denne funktion til at justere lyd‐
styrken på trafikmeldinger.
Vælg menupunkt TA-lydstyrke.
Drej multifunktionsknappen, indtil den
ønskede værdi er indstillet.
Tryk på multifunktionsknappen.

SDVC
For at kompensere for støj i omgivel‐
serne og rullestøj justeres Infotain‐
ment-systemets lydstyrke efter bilens

hastighed. Du kan bruge SDVC-funk‐
tionen til at justere den hastighedsaf‐
hængige lydstyrke.
Vælg menupunkt SDVC.
Drej multifunktionsknappen, indtil den
ønskede værdi er indstillet.
Tryk på multifunktionsknappen.

Startlydstyrke
Vælg menupunkt Startlydstyrke.
Drej multifunktionsknappen, indtil den
ønskede værdi er indstillet.
Tryk på multifunktionsknappen.
■ Når Infotainment-systemet er

tændt, starter det med den sidst
valgte lydstyrke, hvis denne lyd‐
styrke er lavere end den maksimale
lydstyrke for tænding.

■ Når Infotainment-systemet er
tændt, starter det med den maksi‐
male lydstyrke for tænding, hvis
denne lydstyrke er under den sidst
valgte lydstyrke.
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Extern In
Brug denne funktion til at justere lyd‐
styrken på eksterne lydkilder som
f.eks. en mobiltelefon.
Vælg menupunkt Extern In.
Drej multifunktionsknappen, indtil den
ønskede værdi er indstillet.
Tryk på multifunktionsknappen.
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Brug ............................................. 84
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Digital Audio Broadcasting .......... 92

Brug
Lytning til radio
Skift fra cd-indstilling til radiogengi‐
velse som vist nedenfor:
Tryk på tasten TUNER.

Du lytter til den station, der sidst er
stillet ind på.

Valg af bølgeområde til radio-
funktionsmåde
Du lytter til den station, der sidst er
stillet ind på.
I radiomenuen skal du dreje multi‐
funktionsknappen til venstre, indtil
menupunktet Tilbage vises på titellin‐
jen.

Tryk på multifunktionsknappen.
Audio-menuen vises.
Vælg bølgeområde - FM, AM eller
DAB (hvis tilgængelig).
Den sidst valgte station på bølgeom‐
rådet høres og vises.
Det er muligt at vælge mellem FM
(analog radio) og DAB (digital radio,
hvis tilgængelig) ved at trykke på
knappen TUNER.

Stationssøgning
Stationshukommelse

Fra radiomenuen får man adgang til
Station-menuen som følger:
Vælg menupunkt Station.
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Station-menuen indeholder følgende
områder:
I det øverste område kan lagrede sta‐
tioner hentes frem.
I det nederste område kan andre til‐
gængelige stationer hentes frem.
I midterområdet kan listen over til‐
gængelige stationer opdateres ved
hjælp af menupunktet Aktualiser
stationer.

Hentning af lagrede stationer ved
hjælp af Station-menuen.
Flyt markøren på listen over hukom‐
melsespladser (øverste område).
Den aktuelt indstillede station er mar‐
keret med en pil.
Vælg den ønskede station.
Den netop indstillede station er mar‐
keret med en pil.
Den netop indstillede station spiller.

Hentning af tilgængelige stationer
ved hjælp af Station-menuen.
Flyt markøren på listen over tilgæn‐
gelige stationer (nederste område).

Den aktuelt indstillede station er mar‐
keret med en pil.
Vælg den ønskede station.
Den netop indstillede station er mar‐
keret med en pil.
Den netop indstillede station spiller.

Opdatering af stationsliste
Listen over tilgængelige stationer op‐
dateres automatisk. Udførelsen af
stationslisteopdateringen varierer
med det valgte bølgeområde.
Vælg menupunktet Aktualiser
stationer (midterområdet).
For analog radiomodtagelse (FM eller
AM):
Memory... vises.
Under søgningen er radiolyden af‐
brudt.
Hvis søgningen er afsluttet, afspilles
den første station på den opdaterede
stationsliste.
For digital radiomodtagelse (DAB):
Hele bølgeområdet vises.

Stationslisten vises igen efter søgnin‐
gen. Den første station på den opda‐
terede liste afspilles og markeres med
en pil.
For digitalradio (DAB) er der ud over
stationslisten også en liste over en‐
sembler 3 92.

Automatisk stationssøgning

Hold vippekontakten m eller n
inde, indtil Seek vises.
eller:
Vælg menupunktet |k eller l| på ra‐
diomenuen.
Seek vises (kun med RDS off).
Radioen går på lydløs, indtil der er
fundet en station.
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■ Hvis du kender den ønskede stati‐
ons frekvens, skal du holde vippe‐
kontakten m eller n inden, indtil
lige inden frekvensen nås.

■ Når vippekontakten slippes, indstil‐
les der automatisk på den næste
station, der kan modtages.

■ Hvis det ikke lykkes at finde en sta‐
tion, skiftes der automatisk til et
mere følsomt søgeniveau. Hvis der
stadig ikke kan findes en station,
indstilles den sidste aktive fre‐
kvens.

Med digitalradio (DAB) kan der også
søges efter ensembler 3 92.

Stationssøgning: Manuel
Manuel stationssøgning benyttes til
indstilling på stationer med fre‐
kvenser, man kender.

Stationssøgning med vippekontakten
Holde vippekontakten c eller d inde,
indtil den ønskede frekvens er nået.
■ Grovindstilling:

Holde vippekontakten c eller d
inde, indtil den ønskede frekvens
næsten er nået.

■ Finindstilling:
Finindstilling er ikke mulig på DAB-
bølgeområdet.
Tryk flere gange på vippekontakten
c eller d, indtil den præcise fre‐
kvens er nået.

Stationssøgning med
multifunktionsknappen
Stationssøgning med multifunktions‐
knappen startes fra radiomenuen.

På FM og AM er fremgangsmåden
følgende:
Vælg menupunkt Manuel.
På DAB-bølgeområdet er fremgangs‐
måden følgende:

Vælg menupunktet Ekstra, fulgt af
menupunktet Manuel.
Følgende gælder for alle bølgeområ‐
der:
En skyder med hele bølgeområdet vi‐
ses.
Den frekvens, der sidst er indstillet
på, vises.
Drej multifunktionsknappen, indtil den
præcise frekvens er nået.
Den netop indstillede station spiller.
Tryk på multifunktionsknappen.
Radiomenuen vises.
Den netop indstillede station vises.
Med digitalradio (DAB) kan der også
søges efter ensembler 3 92.

Stationshukommelse
Der er separate hukommelsesplad‐
ser for hvert bølgeområde (FM, AM,
DAB):
Der er 9 hukommelsespladser for
hvert af følgende bølgeområder:
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FM, FM-AS (automatisk lagrede FM-
stationer), AM, AM-AS (automatisk
lagrede AM-stationer), DAB (digital‐
radio) og DAB-AS (automatisk lag‐
rede digitalstationer).
Hukommelsespladserne kan vælges
direkte i det relevante bølgeområde
ved hjælp af stationsknapperne eller
stationslisten.

Manuel lagring
Manuel stationslagring kræver, at ra‐
dioen er i normal funktionsmåde
3 87.
RDS on eller RDS off lagres sammen
med stationen.
Der er to valgmuligheder for manuel
stationslagring:
Indstil på den ønskede station.
Hold stationsknappen for den plads,
hvor den indstillede station skal lag‐
res, trykket ind.
Radioens lyd afbrydes et kort øjeblik,
og den tidligere station på hukommel‐
sespladsen vises på displayet.
Den indstillede station høres igen og
vises på displayet.

Stationen er lagret på den ønskede
hukommelsesplads.
eller:
Vælg den ønskede station på radio‐
menuen.
Vælg menupunkt Gem.
Der vises en liste over alle lagrede
stationer.

Vælg den ønskede hukommelses‐
plads.
Radiomenuen vises.
Den nye hukommelsesplads vises.
Stationen er lagret på den ønskede
hukommelsesplads.

Autolagringslister
Automatisk lagring (AS)
Automatisk lagring (AS) af alle statio‐
ner, der kan modtages, er mulig i alle
bølgeområder. Disse stationer lagres
i en særlig AS-hukommelse.
Automatisk stationslagring kræver, at
radioen er i AS-funktionsmåde.
På radiomenuen aktiveres/deaktive‐
res standby for trafikmeldinger, om
ønsket 3 89.
Vælg menupunkt Autostore.

Hele bølgeområdet vises.
Automatisk lagring er begyndt.
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De 9 stationer med den bedste mod‐
tagelse i det valgte bølgeområde lag‐
res på hukommelsespladserne 1-9.
Når stationerne er blevet lagret, kan
den ønskede station vælges ved at
trykke på den tilsvarende stations‐
knap eller på stationsmenuen 3 84.
RDS slås automatisk til, når automa‐
tisk lagring er aktiveret. Først lagres
alle de RDS-stationer, der kan mod‐
tages.
Hvis standby for trafikmelding aktive‐
res inden eller under automatisk lag‐
ring, vælger radioen en hukommel‐
sesplads med en trafikmeldingssta‐
tion, når automatisk stationssøgning
er færdig.
Hvis standby for trafikmeldinger akti‐
veres under automatisk lagring, for‐
bliver automatisk stationssøgning ak‐
tiveret, indtil der findes mindst ét tra‐
fikprogram.

Skift mellem AS og normal
funktionsmåde

Skift til AS-funktionsmåde
Hvis menupunktet Autostore ikke er
tilgængeligt på radiomenuen, skal du
gøre som følger:
Vælg menupunkt Ekstra.
Ekstra-menuen for det tilsvarende
bølgeområde vises.

Vælg menupunkt AS-niveau.
Radioen skifter til AS-funktionsmåde
for det valgte bølgeområde.
Radiomenuen indeholdende menu‐
punktet Autostore vises på skærmen.

Skift til normal funktionsmåde
Hvis menupunktet Autostore er til‐
gængeligt på radiomenuen, skal du
gøre som følger:
Vælg menupunkt Ekstra.
Ekstra-menuen for det tilsvarende
bølgeområde vises.

Vælg FM-niveau, AM niveau eller
DAB-niveau (hvis tilgængeligt).
Radioen skifter til normal funktions‐
måde for det valgte bølgeområde.
Radiomenuen indeholdende menu‐
punktet Gem vises på skærmen.

Lagring af nye stationer via AS
Hvis man kører ud af modtageområ‐
det for en lagret station, skal der lag‐
res nye stationer.



Radio 89

Opkald af en station
Det ønskede bølgeområde og den
ønskede funktionsmåde skal være
aktive 3 84.

Hentning af en station ved brug af
stationsknap
Du lytter til den station, der sidst er
stillet ind på.
Vælg den ønskede station med en
stationsknap.

Hentning af stationer ved brug af
menuen
Hentning af stationer via en menu
3 84.

Radio Data System (RDS)
RDS er en tjeneste fra radiostationer,
der gør det væsentlig lettere at finde
de ønskede FM-kanaler og sikre
modtagelse uden interferens.
RDS er kun mulig i FM-bølgeområdet.
Denne funktion er indstillet i radio‐
menuen.
Tryk på tasten SETTINGS.
Lydindstillingsmenuen vises.

Vælg menupunkt RDS.

Tænd/sluk for RDS
Hvis RDS vælges, er RDS-funktio‐
nerne aktiveret, og der søges kun ef‐
ter RDS-stationer under automatisk
stationssøgning.
Hvis RDS er fravalgt, er RDS-funktio‐
nerne deaktiveret, og automatisk sta‐
tionssøgning leder ikke kun efter
RDS-stationer.
Vælg menupunkt RDS.
Vælg feltet On/Off.
Hvis RDS er aktiveret, vises program‐
navnet for en RDS-station.
Hvis RDS ikke er aktiveret, vises fre‐
kvensen for en RDS-station.

RDS automatisk
Brug denne funktion for at sikre, at
RDS-funktionen er aktiveret, selv når
RDS er deaktiveret. Automatisk sta‐
tionssøgning reagerer dog også på
ikke-RDS-stationer.
Denne funktion anvendes kun, hvis
RDS er deaktiveret.
Vælg menupunkt RDS.
Aktivering/deaktivering af
Automatisk afkrydsningsfeltet.

RDS-stationsvalg
RDS skal være aktiveret
Tryk på vippekontakt m eller n, el‐
ler vælg punktet |k eller l| på radio‐
menuen.
Radioen går til næste RDS-station på
stationslisten.

RDS-stationssøgning
Søgning efter RDS-stationer:
RDS skal være aktiveret.
Du lytter til den station, der sidst er
stillet ind på.
Hold vippekontakten m eller n
inde, indtil Seek vises.
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Radioen går på lydløs, indtil der er
fundet en station.
Hvis trafikprogrammet (TP) aktiveres
inden stationssøgning, søger syste‐
met kun efter stationer med trafikpro‐
gram.

Programtype (PTY)
Mange RDS-stationer sender en
PTY-kode, der angiver, hvilken pro‐
gramtype der udsendes (f.eks. nyhe‐
der). PTY-koden gør det muligt at
vælge stationer efter programtype.
■ Valg af programtype og station er

kun mulig på FM og DAB.
■ Denne funktion er indstillet i radio‐

menuen.

Valg af programtype
Du lytter til den station, der sidst er
stillet ind på.
Vælg menupunkt Ekstra.
Vælg menupunkt PTY-udvalg.
Flere programtyper, bl.a. News og
Sport, er til rådighed.

Vælg den ønskede programtype.
Radiomenuen fremkommer på dis‐
playet, og PTY Search vises.
Den sidst fundne station vises.
Den fundne station høres.

Liste over programtypestationer
Valget kan foretages på en liste over
alle tilgængelige stationer med deres
programtype.
Du lytter til den station, der sidst er
stillet ind på.
Vælg menupunkt Ekstra.
Vælg menupunkt PTY stationer.
PTY-stationslisten over de tilgænge‐
lige stationer og de valgte programty‐
per vises.

Hvis der ikke kan modtages nogen
PTY-station, vises Ingen station til
rådighed. Vælg denne meddelelse for
at komme til radiomenuen.
Vælg den ønskede station.
Den netop indstillede station er mar‐
keret med en pil.
Den fundne station høres.

Regionalprogrammer
Nogle RDS-stationer udsender på be‐
stemte tidspunkter regionalt forskel‐
lige programmer på forskellige fre‐
kvenser.
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■ Regionalisering er kun mulig på
FM.

■ RDS-funktionen skal være aktive‐
ret.

■ Denne funktion er indstillet i radio‐
menuen.

Tryk på tasten SETTINGS.
Vælg menupunkt REG.
Der er tre valgfelter til brug for regio‐
nalisering.

Til
Under søgning efter frekvensen for
stationen med den bedste modta‐
gelse er radioen indstillet på det regi‐
onale program.

Fra
Radioen tillader nu et skift til et andet
regionalprogram.

Automatisk
Radioen forbliver indstillet på det re‐
gionale program under søgning efter
frekvensen med den bedste modta‐
gelse (AF) for et radioprgram, indtil
programmet ikke længere kan mod‐
tages uden forstyrrelser.
Hvis det regionale programs modta‐
gekvalitet ikke længere er tilstrække‐
lig til at give uforstyrret modtagelse,
skiftes der automatisk til et andet re‐
gionalprogram.

Automatisk aktivering/deaktivering af
regionalisering
Vælg menupunkt REG.
Markér valgfeltet Automatisk On Off.

Trafikradio (TP)
Trafikprogramstationer er FM RDS-
stioner, der udsender trafiknyheder.
Ved trafikradiostationer ses TP-sym‐
bolet på displayet.

Valg/fravalg af trafikprogram
■ Hvis standby for trafikmeldinger er

aktiveret, vises [TP] eller [ ] på dis‐
playets øverste linje.

■ Hvis den aktuelle station er en tra‐
fikprogramstation, vises [TP] på
displayets øverste linje.

■ Denne funktion indstilles med TP-
knappen.
Tryk på TP-knappen for at aktivere/
deaktivere standby for trafikmeldin‐
ger.
Hvis standby for trafikmeldinger er
aktiveret, vises [ ]. Hvis standby for
trafikmeldinger er deaktiveret, vi‐
ses [ ] ikke.

eller:
Tryk på tasten SETTINGS.
Lydindstillingsmenuen vises.
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Aktivering/deaktivering af TP afkryds‐
ningsfeltet.
Hvis standby for trafikmeldinger er ak‐
tiveret, vises [ ].
Hvis standby for trafikmeldinger er
deaktiveret, vises [ ] ikke.
■ Hvis standby for trafikmeldinger er

slået til, afbrydes cd-afspilning eller
DAB-modtagelse under en trafik‐
melding.

■ Trafikmeldinger afspilles med den
forudindstillede trafikmelding-lyd‐
styrke 3 82.

Trafikradio-stationssøgning
Denne funktion er kun til rådighed på
FM.

Hold vippekontakten m eller n
inde, indtil Seek vises.
Radioen søger kun efter trafikpro‐
gramstationer.

Kun aflytte trafikmeldinger
Standby for trafikmeldinger skal være
valgt.
Drej knappen e venstre om for at re‐
ducere lydstyrken til 0.

Udblænding af trafikmeldinger
En trafikmelding bringes til ophør,
f.eks. under cd-afspilning, som følger:
Tryk på tasten TP.
Trafikmeldingen standses.
Standby for trafikmeldinger er stadig
valgt.

Trafikmeldinger, mens en ekstern
kilde er aktiv
Den eksterne kilde (f.eks. mobiltele‐
fon) har højere prioritet end trafikmel‐
dinger. En trafikmelding kan dog, om
nødvendigt, høres. Dette kræver, at
standby for trafikmeldinger er aktive‐
ret.

Under telefonsamtalen er lyden fra
radioen eller cd-skifteren afbrudt.
Extern In og [TP] vises på displayet.
Oplysninger om trafikmeldinger på
DAB 3 92.
Under en trafikmelding vises I
øjeblikket modtages en
trafikmelding.
Telefonsamtalen afbrydes ikke.
Vælg menupunktet Afvis for at afvise
trafikmeldingen.
Vælg menupunktet Accept
(accepter) for at lytte til trafikmeldin‐
gen.

Digital Audio Broadcasting
Med DAB (Digital Audio Broadcast)
kan du lytte til radio i digital lydkvalitet.

Ensemble
Flere programmer er altid samlet i et
såkaldt ensemble på en frekvens.

Rulle gennem ensembler
Du kan rulle gennem ensembler, som
du allerede har modtaget én gang
(ensemblerne skal kunne modtages).
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Tryk på navigationstast c eller d.
Det foregående eller næste optagede
hukommelsesniveau vises kortvarigt
på displayet.
Derefter vises det ensemble, der er
gemt på hukommelsesniveauet, og
dets første tilgængelige program.
Det første tilgængelige program i en‐
semblet afspilles.

Vælge et ensemble
Du kan vælge ensembler direkte, som
du allerede har modtaget én gang
(ensemblet skal kunne modtages).
Denne funktion er indstillet i radio‐
menuen.
Vælg pilen ved siden af ensemblets
navn.
Vælg det ønskede ensemble.
Radiomenuen vises.
Det ønskede ensemble og dets første
tilgængelige program vises.
Det første tilgængelige program i en‐
semblet afspilles.

Automatisk søgning efter ensemble
Hold navigationstast m eller n
nede, indtil søgning efter ensemble
starter.
Radioen går på lydløs, indtil der er
fundet et ensemble.
Det første tilgængelige program i en‐
semblet afspilles.
eller:
Denne funktion er indstillet i radio‐
menuen.
Vælg pilen ved siden af ensemblets
navn.
Vælg menupunkt Søg tilgængelige
ensembler.
DAB ensemble-menuen vises.
Hele bølgeområdet vises.
Den automatiske søgning efter en‐
semble starter.
Efter at have gået gennem bølge‐
længden skifter systemet tilbage til
ensemblelisten.
Du hører det program, der er til rådig‐
hed fra det første ensemble. Dette er
markeret med en pil.

Ensemble: Manuel søgning
Hold navigationstasten c eller d nede,
indtil næste hukommelsesniveau vi‐
ses.
Brug navigationstasten c eller d til
manuel tuning.
eller:
Tryk på navigationstasten c eller d
under den automatiske søgning efter
ensemble.
Brug navigationstasten c eller d til
manuel tuning.

DAB-menu
DAM-menufunktioner er indstillet i ra‐
diomenuen.
Tryk på tasten SETTINGS.
Lydindstillingsmenuen vises.
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Følgende menupunkter er til rådighed
i DAB-menuen:

DABFM
Du kan, hvis det er muligt, indstille at
den samme station som på DAB mod‐
tages, når du skifter til FM.
Vælg menupunkt DAB.
Vælg menupunkt DABFM.
Skift til: samme program, samme
programtype, andre programmer eller
Intet skift til FM
■ samme program: Hvis modtagel‐

sen er dårlig, skifter systemet til den
relevante FM-station, hvis den er
tilgængelig.

■ samme programtype: Hvis modta‐
gelsen er dårlig, skifter systemet til
en FM-station med den samme
type program, hvis den er tilgæn‐
gelig.

■ andre programmer: Hvis modtagel‐
sen er dårlig, skifter systemet til en
anden FM-station.

■ Intet skift til FM: Systemet skifter
ikke til en anden station.

DAB AF
Du kan indstille, at den samme station
som i det foregående ensembleom‐
råde modtages, når du kører ind i et
andet ensembleområde.
Denne funktion kan kun udføres, hvis
stationen er medtaget i det nye en‐
semble.
Vælg menupunkt DAB.
Aktiver/deaktiver DAB AF-afkryds‐
ningsfeltet for at ændre indstillingen.

DAB kompr.
Du kan indstille, at meget stille lyd
(f.eks. nogle passager i klassisk mu‐
sik) afspilles med højere lydstyrke.

Det gør dem mere hørbare, når der er
stærk rullestøj eller støj i omgivel‐
serne.
Vælg menupunkt DAB.
Aktiver/deaktiver DAB kompr.-af‐
krydsningsfeltet for at ændre indstil‐
lingen.

Typer meldinger
Du kan indstille, for hvilke meldinger
radio- eller cd-afspilning bliver af‐
brudt. Du kan vælge mere end én
type melding på samme tid.
Tilgængeligheden af meldingerne af‐
hænger af radiostationerne.
Vælg menupunkt DAB.
Vælg menupunkt Meldingsarter.
Meldingsarter-listen vises.
Aktivering/deaktivering af det nød‐
vendige afkrydsningsfelt.
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■ Alle meddelelsestyper vises i et
pop-op-vindue og med højere lyd‐
styrke.

■ Alarm og Trafik meddelelser har
højere prioritering og kan afbryde
andre meddelelsestyper.

■ En melding kan bringes til ophør
med TP knappen.

DAB: Radiotekst
Nogle DAB-stationer sender også op‐
lysninger (f.eks. nyheder) som text på
displayet.
■ Radiotekst er kun til rådighed på

DAB-båndet.
■ Ikke alle stationer sender radiotekst

hele tiden.
Radiotekst:

9 Advarsel

Da visning af radiotekst kan aflede
førerens opmærksom fra trafik‐
ken, bør DAB-radioens tekstfunk‐
tion kun bruges, når bilen holder
stille.

Vælg menupunkt Ekstra.
Vælg menupunkt Radiotekst.
Radioteksten modtaget fra den ind‐
stillede DAB-station vises.
Drej på multifunktionsknappen for at
komme op og ned i menuen.
De første 20-25 tegn af radioteksten
kan også vises på info-menuen.
Visning/skjulning af radiotekst i men‐
uoplysningerne
Radiotekst kan vises og skjules i info-
menuen (INFO knappen). Fabriksind‐
stillingen er visning af radiotekst.
Kun de første 20-25 tegn kan vises
i info-menuen. Nærmere enkeltheder
om visning af al radiotekst fremgår af
"Radiotekst".

Denne funktion er indstillet i radio‐
menuen.
Tryk på tasten SETTINGS.
Vælg menupunkt DAB.
Aktivering/deaktivering af Radiotekst
afkrydsningsfeltet.

Trafikmelding i DAB-modus
Hvis den aktuelle DAB-station sender
trafikprogrammer, og denne medde‐
lelsestype er aktiveret, er DAB-statio‐
nens meldinger slået til.
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Cd-afspiller

Generelt ....................................... 96
Brug ............................................. 97

Generelt
Cd-afspilleren har en skifterenhed til
6 cd'er.
Dene enhed kan afspille normale
cd'er med en diameter på 12 cm.
Cd'er med en diameter på 8 cm kan
kun afspilles ved hjælp af en adapter.

Forsigtig

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

■ Cd'ens format skal være ISO 9660
Level 1, Level 2 eller JOLIET. Alle
andre formater kan ikke afspilles
pålideligt.

■ Audio-cd'er med kopibeskyttelse,
som ikke er i overensstemmelse
med audio cd-standarden, vil ikke
kunne afspilles korrekt eller slet
ikke kunne afspilles.

■ Med Infotainment systemet kan der
også afspilles cd'er med MP3-mu‐
sikfiler og mixed mode-cd'er.

■ Cd-r'ere og cd-rw'ere, som De selv
har brændt, er mere sårbare over
for forkert behandling end indspil‐
lede cd'ere. Vær opmærksom på
korrekt behandling, specielt i til‐
fælde af brændte cd-r'ere og cd-
rw'ere. Se nedenfor.

■ Hjemmebrændte cd-r'er og cd-
rw'er kan muligvis ikke afspilles kor‐
rekt eller slet ikke afspilles. I så‐
danne tilfælde er det ikke udstyret,
som er defekt.

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

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

■ Beskyt cd'er mod varme og direkte
sollys.

■ Der gælder følgende begrænsnin‐
ger for data lagret på en MP3-cd:
Når du navngiver album og spor,
bør omlyd eller specialtegn ikke
medtages.
Afspilbare playliste-filtyper: "m3u"
eller "pls"
Ved generering (kodning) af MP3-
filer fra lyddata skal der bruges en
bithastighed på op til maks. 256
kbit/s.
For at bruge MP3-filer i Infotain‐
ment-systemet skal MP3-filerne
have filtypenavnet ".mp3".

■ Der kan gemmes i alt 65.535 afspil‐
bare spor på en cd. Det vil ikke
være muligt at afspille nogen yder‐
ligere spor.

■ Der kan maksimalt gemmes 253 al‐
bum på en MP3-cd til brug med In‐
fotainment-systemet. Albummene
kan vælges individuelt med Info‐
tainment-systemet.

Brug
Ilægning af cd
Tryk på tasten j.
Multi CD-menuen vises.

På Multi CD-menuen er radio-funk‐
tionsmåde altid aktiveret under skift af
cd.
Vælg et tomt cd-rum.
Isæt nu CD vises på displayets ne‐
derste linje.

Sæt cd'en ind i åbningen.
Cd'en trækkes automatisk ind.
■ Forsøg ikke at forhindre eller

hjælpe cd'en med at blive trukket
ind.

■ læses... CD X vises på displayet (X
= cd-åbningens nummer).

Afkrydsningsfeltet for den viste cd-åb‐
ning er aktiveret.
På den øverste del af displayet vises
CD in, tracks for en lyd-cd, yderligere
MP3 for en mp3 og cd-navnet for en
tekst-cd.
Menuen for cd-skifteren afsluttes
først, når der trykkes på CDC. Derved
har man mulighed for at isætte flere
cd'er.

Cd-afspilning
Skift fra radiogengivelse til cd-indstil‐
ling som følger:
Der er én eller flere cd'er i cd-skifte‐
ren.
Tryk på tasten CDC.
CD-menuen vises.
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Cd'en i det valgte cd-rum afspilles.
Der vises forskellige cd-oplysninger
på CD-menuen, alt efter cd-typen.
Tekstoplysninger vises kun, hvis Vis
musiknumre er aktiveret på Ekstra-
menuen. Se nedenfor under "Aktive‐
ring/deaktivering af cd-tekst".
Hvis der ikke er isat nogen cd, vises
Multi CD-menuen.

Vælg musiknummer
For lyd-cd'er vælges sporet på cd'en,
for mp3 og mix mode-cd'er i det valgte
album.
De hører et musiknummer.
Tryk flere gange på vippekontakten
m eller n, indtil det ønskede spor
vises.

Det ønskede spor afspilles.
eller:
På CD-menuen drejes på multifunk‐
tionsknappen, indtil punktet | k eller
l| er markeret.
Tryk flere gange på multifunktions‐
knappen, indtil det ønskede spor vi‐
ses.
Det ønskede spor afspilles.
eller:
På CD-menuen vælges punktet
Track.
Der vises en liste over alle spor.
Sporet, der er under afspilning, er
markeret med en pil.
Vælg det ønskede spor.
CD-menuen vises.
Det netop valgte spor vises og afspil‐
les.

Hurtig søgning frem/tilbage
For at finde et bestemt punkt på en cd,
skal du gå frem som følger:
De hører et musiknummer.

Hold navigationstast m eller n
nede, indtil du når det ønskede punkt.
Cd-skifteren afspiller cd'en ved øget
hastighed og sænket lydstyrke.
Hurtigsøgning kan ikke høres med
mp3-spor.
eller:
På CD-menuen vælges punktet __
eller 66.
Cd-skifteren afspiller cd'en ved øget
hastighed og sænket lydstyrke.
Hurtigsøgning kan ikke høres med
mp3-spor.
Vælg menupunktet __ eller 66 igen,
når den ønskede passage er nået.

Valg af cd
De hører et musiknummer.
Tryk på den relevante talknap.
Lyden fra cd-skifteren afbrydes.
Hvis der endnu ikke er indlæst nogen
cd, vises læses... på displayet.
Cd-rummet er markeret, og sporet vi‐
ses.
Cd'en i det valgte cd-rum afspilles.
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Hvis der ikke er isat nogen anden cd,
fortsætter afspilningen af den aktuelle
cd.
eller:
Tryk flere gange på vippekontakt d el‐
ler c, indtil det ønskede cd-rum er
markeret.
Lyden fra cd-skifteren afbrydes.
Hvis der endnu ikke er indlæst nogen
cd, vises læses... på displayet.
Det markerede cd-rum og sporet vi‐
ses.
Cd'en i det valgte cd-rum afspilles.
Hvis der ikke er isat nogen anden cd,
fortsætter afspilningen af den aktuelle
cd.
eller:
Start fra CD-menuen og vælg den øn‐
skede cd som følger:
Vælg menupunkt CD.
Der fremkommer en liste over cd-al‐
bum på displayet.
Den valgte cd angives ved under‐
stregning.
Vælg den ønskede cd.

CD-menuen vises.
Den netop valgte cd vises og afspil‐
les.
■ I tilfælde af en mp3- eller mixed

mode-cd med flere albummer vises
disse også på listen.

■ I tilfælde af en mixed mode-cd af‐
spilles sporene fra lyddelen først.

Valg af album eller cd på mp3-
eller mixed mode-cd'er
Du lytter til et spor fra et album.
Tryk på vippekontakt c eller d, indtil
albummet/cd'en der ønskes, vises på
displayet.
Albummets/cd'ens første spor afspil‐
les.
eller:
Du befinder dig i CD-menuen.
Vælg menupunkt Album.
Der fremkommer en liste over cd-al‐
bum på displayet.
Den aktuelle cd er understreget, og
det netop afspillede album er marke‐
ret med en pil.

Vælg det ønskede album/den øn‐
skede cd.
CD-menuen vises.
Det første spor på det netop valgte
album, henholdsvis den netop valgte
cd, vises på displayet.
Det netop valgte spor afspilles.

CDC ekstra
På CD-menuen vælges punktet
Ekstra.
CD ekstra-menuen vises.

Ekstra-menuen har følgende valgmu‐
ligheder:
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Normal
Med denne valgmulighed deaktiveres
de efterfølgende funktioner Random
CD/Random magasin, Repeat Track
og Scan CD.

Random CD (Random)
Audio-cd:
Når tilfældig afspilning er valgt for en
audio-cd, afspilles sporene på en cd
i tilfældig rækkefølge.
MP3-cd:
Hvis der er højst 5 albummer på en
mp3-cd, afspilles 4 spor pr. album i til‐
fældig rækkefølge. Hvis der er mere
end 5 albummer på mp3-cd'en, afspil‐
les 1 spor pr. album.
Mixed mode-cd:
På en mixed mode-cd afspilles spo‐
rene fra lyddelen først i tilfældig ræk‐
kefølge. Derefter afspilles sporene fra
mp3-delen som beskrevet ovenfor.
Tænde Random CD
Vælg feltet Random CD.
På displayet vises symbolet g.

Random magasin (Random)
Ved tilfældig afspilning magasin af‐
spilles alle isatte cd'ers musiknumre
i tilfældig rækkefølge.
Audio-cd:
4 spor pr. cd afspilles, inden der skif‐
tes til næste cd.
MP3-cd:
Hvis der er højst 5 albummer på en
mp3-cd, afspilles 4 spor pr. album, in‐
den der skiftes til næste cd.
Hvis der er mere end 5 albummer, af‐
spilles 1 spor pr. album, inden der
skiftes til næste cd.
Mixed mode-cd:
På en mixed mode-cd afspilles først
4 spor fra lyddelen i tilfældig række‐
følge, hvorefter der skiftes til næste
cd. Næste gang systemet skifter til
mixed mode-cd, afspilles sporene fra
mp3-delen som beskrevet ovenfor.
Disse regler beskytter det mekaniske
system, og man undgår forholdsvis
lange afbrydelser i afspilningen på
grund af cd-skift.

Tænde Random magasin
Vælg feltet Random magasin.
På displayet vises symbolet h.
Deaktivering af Random CD eller
Random magasin
Vælg feltet Normal.
Symbolet g eller h vises ikke læn‐
gere.

Repeat Track
Med repeat-funktionen gentager cd-/
MP3-changeren det aktuelle musik‐
nummer.
Tænde Repeat Track
Et musiknummer afspilles.
Hold vippekontakten c inde, indtil
symbolet ivises på displayet.
Gentagelse On vises på displayet
i nogle sekunder.
Dette musiknummer afspilles kon‐
stant.
eller:
Vælg feltet Repeat Track.
På displayet vises symbolet i.
Dette musiknummer afspilles kon‐
stant.
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Deaktivering af Repeat Track
Hold vippekontakten c inde, indtil
symbolet iikke længere vises på
displayet.
Gentagelse Off vises på displayet
i nogle sekunder.
eller:
Vælg et nyt spor.
eller:
Vælg feltet Normal.
Symbolet i vises ikke længere.

Scan CD
Med funktionen Scan cd afspille cd-/
MP3-changeren 10 sekunder af hvert
musiknummer.
Tænde Scan CD
Et musiknummer afspilles.
Hold vippekontakten d inde, indtil
symbolet 6⃒ vises på displayet.
eller:
Vælg feltet Scan CD.
På displayet vises symbolet 6⃒.

Deaktivering af Scan CD
Hold vippekontakten d inde, indtil
symbolet 6⃒ikke længere vises på
displayet.
eller:
Vælg et nyt spor.
eller:
Vælg feltet Normal.
På displayet vises CD-menuen.
Symbolet 6 eller ⃒ vises ikke læn‐
gere.

Aktivering/deaktivering af cd-
tekst
Afhængig af om cd-tekst er aktiveret
eller deaktiveret, kan der vises for‐
skellige informationer.
Aktiveret = CD-navn

Spornavn
Kunstnernavn
Albumnavn

Deaktiveret = Spornummer
Cd-nummer
Albumnavn
Spilletid

Ikke alle cd'er indeholder cd-tekst.
I sådanne tilfælde vises spornumre
og spilletider altid.
Aktivér/deaktivér afkrydsningsfeltet
for Vis musiknumre.

Trafikmeldinger i cd-funktion
Trafikmeldinger kan modtages, mens
en cd afspilles. Trafikradio (TP) 3 89.
En trafikmelding kan afbrydes med
TP-knappen, og den aktuelle cd fort‐
sætter afspilning.

Udtagning af en cd
Tryk på j-knappen.
På displayet vises Multi CD-menuen.

Den sidst indstillede station eller den
sidst afspillede cd afspilles.
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1. Vælg det ønskede cd-rum.
Cd-/skifteren udstøder cd'en.
Hvis en cd udkastes eller indsæt‐
tes, bliver den sidst valgte radio‐
station automatisk afspillet.

2. Tag cd'en ud.
Hvis cd'en ikke tages ud, trækkes
den efter nogle sekunder automa‐
tisk ind igen.
Det er muligt at tage alle cd'er ud
af apparatet på én gang.

3. Hold j-knappen inde, indtil der
fremkommer en rullemenu på dis‐
playet med spørgsmålet Udkast
alle CD'er?

4. Bekræft OK ved at trykke på multi‐
funktionsknappen.
Cd'erne skubbes ud efter hinan‐
den.

■ Tages en cd ikke ud, trækkes den
automatisk ind igen, hvorefter ud‐
skubningen afbrydes.

■ Hvis cd-magasinet er tomt, vises
teksten "Magazine empty" på dis‐
playet i ca. 5 sekunder.
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Brug ....................................... 84, 97
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Indledning

Generelt ..................................... 108
Tyverisikring ............................... 109
Oversigt ..................................... 111
Betjening .................................... 113
Toneindstillinger ......................... 116
Lydstyrkeindstillinger ................. 117

Generelt
Infotainment systemet byder på avan‐
ceret infotainment i bilen.
Radioen har 9 automatiske stations‐
hukommelser for hvert bølgeområde
(FM, AM).
Den digitale lydprocessor har flere
forudindstillede lydstile til optimering
af lyden.
Den indbyggede cd-afspiller under‐
holder dig både med lyd-cd'er- og
MP3-cd'er.
Der er adgang til den indbyggede
computer fra Infotainment-systemet.
Nærmere enkeltheder fremgår af bi‐
lens instruktionsbog.
Endvidere kan der til Infotainment-sy‐
stemet tilsluttes en ekstern kilde,
f.eks. en mobiltelefon.
En lydkilde tilsluttet AUX-indgangen
i bilen, f.eks. en bærbar cd-afspiller
eller en mp3-afspiller, kan gengives
over Infotainment-systemets højtta‐
ler.

Derudover kan Infotainment-syste‐
met udstyres med en mobiltelefon-
portal.
Infotainment-systemet kan betjenes
ved hjælp af knapper på rattet.
Betjeningselementernes velgennem‐
tænkte design og de tydelige display
giver en nem og intuitiv betjening af
systemet.

Vigtige oplysninger om
betjening og færdselssikkerhed

9 Advarsel

Infotainmentsystemet skal anven‐
des således, at man er i stand til at
køre bilen sikkert til enhver tid.
I tvivlstilfælde standses bilen og
Infotainmentsystemet anvendes,
mens bilen holder stille.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=36699c0c98a60076c0a801ea01c3016f&version=1&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=b89d5c23c411b183c0a801ea0121385e&version=1&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,
der virker som tyverisikring.
Infotainment-systemet fungerer der‐
for kun i din bil, det er værdiløst for en
tyv.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=0148bb5898a65b0ac0a801ea006d4c45&version=1&language=da&variant=DK
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Oversigt
Betjeningsdele på
instrumentpanelet
1 RDS ................................... 122

Vise programnavn eller
stationsfrekvens ................. 122
Opdatere stationsliste ........ 120

2 AS ...................................... 122
Aktivere/deaktivere AS-
niveau ................................ 122
Automatisk lagring af
stationer ............................. 122

3 TP ...................................... 122
Trafikradio .......................... 122

4 REG ................................... 122
Tænd/sluk for
regionalprogram ................. 122

5 FM/AM ............................... 120
Radiogengivelse/skifte
mellem FM og AM .............. 120
AUX-indgang: Skift
lydkilde til den eksterne
indgang .............................. 120

6 BC ...................................... 110
Bordcomputer .................... 110

7 m ...................................... 116
Radio: Bladre tilbage i sta‐
tionshukommelse, manuel
og automatisk
stationssøgning .................. 120
CD/MP3: Musiknummer
tilbage, hurtigt tilbage
i musiknumre ...................... 127
Ændre værdier i menuen ... 113

8 oe knap ...................... 113
Tryk: Aktiver/deaktiver
Infotainment-system ........... 113
Drej: Justere lydstyrken ..... 113

9 Cd/MP3 .............................. 127
Cd/MP3-afspilning .............. 127
Ændre displayets
udseende ........................... 127
Aktivere/deaktivere tilfæl‐
dighedsafspilning ............... 127
MP3: Vise sidst afspillede
album ................................. 127

10 OK ...................................... 113
Bekræft valg eller side
frem i indstillingsmenuen . . . 113

11 n ...................................... 120
Radio: Bladre fremad i sta‐
tionshukommelse, manuel
og automatisk
stationssøgning .................. 120
CD/MP3: Musiknummer
frem, hurtigt frem
i musiknumre ...................... 127
Ændre værdier i menuen ... 113

12 1...9 .................................... 120
Stationsknapper ................. 120

13 INDSTILLINGER ................ 117
Lydstyrkeindstillinger .......... 117
Systemindstillinger ............. 113

14 Audio/MP3-cd-slot .............. 127
15 SOUND .............................. 116

Foretage lydindstillinger ..... 116
16 j ........................................ 127

Udtage CD ......................... 127

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=a7735da65d3f6a61c0a801ea0091ec25&version=1&language=da&variant=DK
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Lydkontakter på rattet 1 Fingerhjul ........................... 113
Drej: TID (Triple-info-
display): Manuel
stationssøgning .................. 113
Drej: GID (Grafisk info-
display): Foregående/
næste bordcomputer-
post, manuel
stationssøgning (når den
kombineres med en
bordcomputer, har det
ingen radiofunktion at
dreje fingerhjulet) ............... 113
Tryk: TID: ingen funktion .... 113
Tryk: GID: aktivere/
nulstille bordcomputer,
vælge en bordcomputer-
post .................................... 113

2 q-knappen ........................ 120
Radio: Næste gemte
station ................................ 120
CD: Start cd-afspilning ....... 127
MP3: Næste album ............ 127

3 p-knappen ....................... 127
Skift mellem radio/cd/MP3
og AUX-funktion ................. 127

4 c-knappen .......................... 120
Radio: søg ned, rul tilbage
gennem
stationshukommelse .......... 120
Cd: Kort tryk: Spring et
spor tilbage ........................ 127
CD: Langt tryk: hurtigt
bagud ................................. 127

5 d-knappen .......................... 120
Radio: søg op, rul fremad
gennem
stationshukommelse .......... 120
Cd: Kort tryk: Spring et
spor frem ............................ 127
CD: Langt tryk: hurtigt
frem .................................... 127

6 o .................................. 113
Drej: Juster lydstyrke ......... 113
Hold: juster lydstyrken
kontinuerligt ........................ 113
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I forbindelse med mobiltelefon-porta‐
len har ratfjernbetjeningen andre
funktioner. Se kapitlet om Mobiltele‐
fon-portal.

Betjening
Betjeningsdele
Infotainment-systemet kan betjenes
via:
■ den centrale betjeningsenhed i in‐

strumentpanelet 3 110
■ knapper på rattet 3 110.
Betjeningen af Infotainment-systemet
kan variere, alt efter informationsdis‐
playtypen. Der kan fås to forskellige
informationsdisplaytyper: Triple-info-
display (TID) og Grafisk info-display
(GID). Nærmere oplysninger fremgår
af "Informationsdisplay" i instruktions‐
bogen.

Tænd eller sluk for
Infotainment-systemet
Tryk på knappen e.
Den sidst indstillede lydkilde afspilles.

Tænd og sluk med tændingsnøglen
(tændingsautomatik)
Når tændingsautomatikken er aktive‐
ret, kan Infotainment-systemet også
tændes og slukkes via tændingen.
Denne forbindelse mellem radio og
tænding er forudindstillet fra fabrik‐
ken, men dette kan deaktiveres.
■ Hvis den automatiske tænding er

deaktiveret, kan Infotainment-sy‐
stemet kun kan tændes med e-
knappen eller ved at indsætte en
cd, og slukkes med e-knappen.

■ Hvis Infotainment-systemet er sluk‐
ket, når tændingen slås fra, kan den
uanset den aktuelle indstilling af
den automatiske tænding kun tæn‐
des via e-knappen og ved at ind‐
sætte en cd.

■ Den automatiske start er altid akti‐
veret, efter at Infotainment-syste‐
met er blevet afbrudt fra driftsspæn‐
dingen og tilsluttet igen.

Aktivering/deaktivering af
tændingsautomatikken
Kun TID:
1. Tryk på knappen SETTINGS for

at vise Audio.
2. Tryk på knappen m for at vise

System.
3. Tryk på OK, indtil Ign.Logic ON el‐

ler Ign.Logic OFF vises (alt efter
den aktuelle indstilling).

4. Vælg den ønskede status med
knapperne m n.

Efter nogle sekunder vises Audio på
displayet, fulgt af den relevante lyd‐
kilde.
Efter indstillingsændringerne trykkes
igen på SETTINGS. Gå ét niveau til‐
bage i Settings-menuen.
Når du har ændret indstillingerne skal
du trykke på en af funktionsknap‐
perne FM/AM, CD/MP3 eller BC for at
vise den relevante funktion.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=d86aa72e1baf35fbc0a801ea010337ab&version=1&language=da&variant=DK
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Kun GID:
1. Tryk på knappen SETTINGS for

at vise Audio og System.
2. Tryk på knappen m for at vise

System.
3. Tryk på OK for at vælge System.
4. Tryk på m, indtil der vises et mar‐

keret eller ikke-markeret afkryds‐
ningsfelt for "Ign.Logic" (alt efter
den aktuelle indstilling).

5. Tryk på OK for at ændre den ak‐
tuelle indstilling.

Efter indstillingsændringerne trykkes
igen på SETTINGS. Gå ét niveau til‐
bage i Settings-menuen.
Når du har ændret indstillingerne skal
du trykke på en af funktionsknap‐
perne FM/AM, CD/MP3 eller BC for at
vise den relevante funktion.
Tryk på m, indtil Main vises. Bekræft
derefter med OK for at afslutte
Settings-menuen.
Tryk på n, indtil Return vises. Be‐
kræft derefter ved at trykke på OK for
at komme ét niveau tilbage
i Settings-menuen.

Slukkeautomatik
Infotainment-systemet slukker auto‐
matisk efter en time, hvis du tænder
for det med tændingen slået fra.

Indstil lydstyrke
Drej på o-knappen.
■ Infotainment-systemet afspiller ved

den sidst indstillede lydstyrke, for‐
udsat at lydstyrken var lavere end
den maksimale lydstyrke ved tæn‐
ding 3 117.

■ Trafikmeldinger og eksterne lydkil‐
der indføjes med en forudindstillet
minimumslydstyrke 3 117.

■ Lydstyrken for en lydkilde tilsluttet
via AUX-indgangen kan tilpasses
andre lydkilders lydstyrke (f.eks. ra‐
dio) 3 117.

■ Hvis den respektive kilde er aktive‐
ret, kan lydstyrken for trafikmeldin‐
ger, de eksterne lydkilder og radio
og cd justeres separat.

Hastighedsafhængig
lydstyrkeforøgelse (SDVC)
Når SDVC er aktiveret 3 117, tilpas‐
ses lydstyrken automatisk for at kom‐
pensere for vej - og vindstøj under
kørslen.

Ekstern kilde
En ekstern kilde, f.eks. mobiltelefon,
navigationssystem osv., kan tilsluttes
til Infotainment-systemet.
Den eksterne lydkilde overføres auto‐
matisk via et styresignal fra det tilslut‐
tede apparat, selv når der er slukket
for Infotainment-systemet. I givet fald
vises External In.
Det anbefales at få apparater monte‐
ret af en Opel Partner.

AUX-indgang
En ekstern lydkilde, f.eks. en bærbar
cd-afspiller, kan tilsluttes bilens AUX-
indgang. Stereolyd fra denne lydkilde
afspilles gennem Infotainment-syste‐
mets højttalere.
Stikket befinder sig i midterkonsolom‐
rådet.
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Sørg altid for, at AUX-indgangen er
ren og tør.
For at få den bedste lydkvalitet bør
den eksterne lydkilde indstilles til
maksimal lydstyrke. På apparater
med line-out har udgangssignalet et
fast lydniveau, der ikke kan ændres.
For at undgå at overstyre AUX-ind‐
gangen skal den eksterne lydkildes
effektive udgangsspænding være
mindre end 1,5 V.

Hoveddisplay
Hovedmenuen er det billede, der
fremkommer, når der tændes for In‐
fotainment-systemet.
Visningen på displayet varierer, alt ef‐
ter bilens udstyrsniveau.
Følgende information kan blive vist:

Oplysninger om bordcomputer
Visning af information fra bilens com‐
puter, som blev valgt med BC-knap‐
pen. Se bilens instruktionsbog.

Mobiltelefon-portal-information
Visning af information, der kommer,
hvis en mobiltelefon-portal er monte‐
ret. Se betjeningsvejledningen til mo‐
biltelefon-portalen.

Audio-informationer
Visning af følgende audio-informa‐
tion:
■ Aktuelt bølgeområde eller AUX/

CD.
■ Aktuel stationsnavn, frekvens eller

CD-titelnr. eller CD-titelnavn.
■ Hvis regional-funktionen er aktive‐

ret, vises REG 3 122.
■ Hvis AS-niveau er aktiveret, bliver

AS vist 3 122.
■ Hvis RDS-funktionen er aktiveret,

vises RDS 3 122.
■ Hvis trafikmeldinger er aktiveret,

bliver [TP] eller [ ] vist 3 122.
■ Hvis der er isat en cd, vises enten

CD eller CD in. Hvis en cd med
MP3-musikfiler afspilles, vises
MP3 også 3 127.

■ Hvis Random CD er aktiveret, vises
enten RDM eller g 3 127.

Udetemperatur
Angivelse af den aktuelle udetempe‐
ratur. Se bilens instruktionsbog.

Klokkeslæt
Visning af det aktuelle tidspunkt. Se
bilens instruktionsbog.

Informationer fra det automatiske
klimaanlæg
Se bilens instruktionsbog.
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Toneindstillinger
Tryk på SOUND knappen for at fore‐
tage følgende indstillinger:
■ Fader
■ Balance
■ Bass
■ Treble
■ Sound

Indstilling af
lydfordelingforan - bag
1. Tryk på SOUND-knappen.

Fader vises på displayet.
2. Juster værdien med m eller n.

Efter nogle sekunder vises det
foregående displaybillede igen.

3. Når du har ændret indstillingerne
skal du trykke på en af funktions‐
knapperne FM/AM, CD/MP3 eller
BC for at vise den relevante funk‐
tion.

4. Tryk på SOUND, indtil det sidste
aktive displaybillede fremkommer
igen.

Indstilling af lydfordeling mellem
højre - venstre
1. Tryk på SOUND-knappen, indtil

Balance vises på displayet.
2. Juster værdien med m eller n.

Efter nogle sekunder vises det
foregående displaybillede igen.

3. Når du har ændret indstillingerne
skal du trykke på en af funktions‐
knapperne FM/AM, CD/MP3 eller
BC for at vise den relevante funk‐
tion.

4. Tryk på SOUND, indtil det sidste
aktive displaybillede fremkommer
igen.

Indstilling af Bass og Treble
Sørg for, at eventuelle lydoptimerin‐
ger (se nedenfor under "Lyd") deakti‐
veres.
Indstillingerne Bass og Treble gælder
for den aktuelt valgte lydkilde og gem‐
mes separat for FM, AM og CD.

1. Tryk på SOUND-knappen, indtil
Bass eller Treble vises på dis‐
playet.

2. Juster værdien med m eller n.
Efter nogle sekunder vises det
foregående displaybillede igen.

3. Når du har ændret indstillingerne
skal du trykke på en af funktions‐
knapperne FM/AM, CD/MP3 eller
BC for at vise den relevante funk‐
tion.

4. Tryk på SOUND, indtil det sidste
aktive displaybillede fremkommer
igen.

Sound
1. Tryk på SOUND-knappen, indtil

Sound og den indstillede tone‐
farve vises på displayet.

2. Vælg en klangfarve med m eller
n.
De mulige klangfarveindstillinger
er: Rock, Disco, Classic, Jazz,
Vocal og Off.
Efter nogle sekunder vises det
foregående displaybillede igen.
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3. Når du har ændret indstillingerne
skal du trykke på en af funktions‐
knapperne FM/AM, CD/MP3 eller
BC for at vise den relevante funk‐
tion.

4. Tryk på SOUND, indtil det sidste
aktive displaybillede fremkommer
igen.

Lydindstillinger på Settings-
menuen
Alternativt kan indstillingerne for
Fader, Balance og Sound ændres på
Settings-menuen:
1. Tryk på SETTINGS-knappen.
2. Tryk på OK, indtil den relevante

funktion vises.
3. Justér værdien eller vælg en

klangfarve (se ovenfor) med m
eller n.
Efter nogle sekunder vises det
foregående displaybillede igen.

4. Tryk på SETTINGS igen, og gå ét
niveau tilbage på Settings-me‐
nuen.

5. Når du har ændret indstillingerne
skal du trykke på en af funktions‐
knapperne FM/AM, CD/MP3 eller
BC for at vise den relevante funk‐
tion.

Lydstyrkeindstillinger
Tryk på tasten SETTINGS.
Følgende menupunkter er til rådig‐
hed:
■ AUX Vol. AUX-indgangslydstyrke,

f.eks. en bærbar cd-afspiller
■ TA Volume: Lydstyrke for trafikmel‐

dinger
■ SDVC: Hastighedsafhængig lyd‐

styrkeforøgelse
■ On Volume: Maksimal lydstyrke,

når Infotainment-systemet er slået
til

■ Ext. In Vol.: Lydstyrke for en eks‐
tern kilde (f.eks. ved tilslutning af en
mobiltelefon)

AUX Vol.
Brug denne funktion til at justere
AUX-indgangsniveauet i forhold til
andre lydkilder (f.eks. radio). Denne
funktion er kun tilgængelig, når AUX-
lydkilden er aktiveret.
1. Indstil den eksterne lydkilde til

maksimal lydstyrke.
2. Tryk på SETTINGS-knappen.
3. Tryk på OK for at vælge den rele‐

vante funktion.
4. Juster værdien med m eller n.

Efter nogle sekunder vises det
foregående displaybillede igen.

5. Tryk på SETTINGS igen, og gå ét
niveau tilbage på Settings-me‐
nuen.

6. Når du har ændret indstillingerne
skal du trykke på en af funktions‐
knapperne FM/AM, CD/MP3 eller
BC for at vise den relevante funk‐
tion.
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TA Volume
Hvis TP-funktionen er slået til, hæver
systemet som standard lydstyrken for
trafikmeldinger. Denne funktion gør
det muligt at indstille en minimums‐
lydstyrke for trafikmeldinger.
1. Tryk på SETTINGS-knappen.
2. Tryk på OK for at vælge den rele‐

vante funktion.
3. Juster værdien med m eller n.

Efter nogle sekunder vises det
foregående displaybillede igen.

4. Tryk på SETTINGS igen, og gå ét
niveau tilbage på Settings-me‐
nuen.

5. Når du har ændret indstillingerne
skal du trykke på en af funktions‐
knapperne FM/AM, CD/MP3 eller
BC for at vise den relevante funk‐
tion.

Den minimale lydstyrke for trafikmel‐
dinger indstilles kun, hvis den aktuelt
indstillede lydstyrke er lavere end den
valgte minimale lydstyrke.

SDVC
For at kompensere for støj i omgivel‐
serne og rullestøj justeres Infotain‐
ment-systemets lydstyrke efter bilens
hastighed. Du kan bruge SDVC-funk‐
tionen til at justere den hastighedsaf‐
hængige lydstyrke.
1. Tryk på SETTINGS-knappen.
2. Tryk på OK for at vælge den rele‐

vante funktion.
3. Juster værdien med m eller n.

Efter nogle sekunder vises det
foregående displaybillede igen.

4. Tryk på SETTINGS igen, og gå ét
niveau tilbage på Settings-me‐
nuen.

5. Når du har ændret indstillingerne
skal du trykke på en af funktions‐
knapperne FM/AM, CD/MP3 eller
BC for at vise den relevante funk‐
tion.

On Volume
1. Tryk på SETTINGS-knappen.
2. Tryk på OK for at vælge den rele‐

vante funktion.

3. Juster værdien med m eller n.
Efter nogle sekunder vises det
foregående displaybillede igen.

4. Tryk på SETTINGS igen, og gå ét
niveau tilbage på Settings-me‐
nuen.

5. Når du har ændret indstillingerne
skal du trykke på en af funktions‐
knapperne FM/AM, CD/MP3 eller
BC for at vise den relevante funk‐
tion.

Den valgte maksimale tændlydstyrke
bruges kun, hvis lydstyrken, før der
blev slukket, var højere end den
valgte maksimale tændlydstyrke, og
Infotainment-systemet har været
slukket i mindst 5 minutter med sluk‐
ket tænding.

Ext. In Vol.
Brug denne funktion til at indstille en
minimal lydstyrke for eksterne lydkil‐
der som f.eks. en mobiltelefon.
1. Tryk på SETTINGS-knappen.
2. Tryk på OK for at vælge den rele‐

vante funktion.
3. Juster værdien med m eller n.
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Efter nogle sekunder vises det
foregående displaybillede igen.

4. Tryk på SETTINGS igen, og gå ét
niveau tilbage på Settings-me‐
nuen.

5. Når du har ændret indstillingerne
skal du trykke på en af funktions‐
knapperne FM/AM, CD/MP3 eller
BC for at vise den relevante funk‐
tion.
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Brug
Lytning til radio
Skift fra cd- eller AUX-indstilling til ra‐
diogengivelse som vist nedenfor:
Tryk på tasten FM/AM.
Du lytter til den station, der sidst er
stillet ind på.

Vælge et bølgeområde
Infotainment-systemet har to bølge‐
områder FM og AM. Derudover har
begge bølgeområder et autostore-la‐
gerniveau (AS), hvor stationer kan
lagres automatisk 3 122.
Radioen er tændt.
Tryk kortvarigt på FM/AM-knappen.
Radioen skifter mellem FM, FM-AS,
AM og AM-AS.
Den sidst valgte station på bølgeom‐
rådet høres og vises.

Stationssøgning
Automatisk stationssøgning
Hold m eller n inde, indtil Seek vi‐
ses.

Radioen går på lydløs, indtil der er
fundet en station.
Hvis det ikke lykkes at finde en sta‐
tion, skiftes der automatisk til et mere
følsomt søgeniveau. Hvis der stadig
ikke kan findes en station, indstilles
den sidste aktive frekvens.
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Stationssøgning: Manuel
Manuel stationssøgning benyttes til
indstilling på stationer med fre‐
kvenser, man kender.
Hold m eller n inde, indtil MAN vi‐
ses.

■ Grovindstilling:
Hold m eller n inde, indtil lige før
den ønskede frekvens er nået.

■ Finindstilling:
Tryk på m eller n, indtil den præ‐
cise frekvens nås.

Hvis RDS 3 122 er deaktiveret i FM-
bølgeområdet, eller AM-bølgeområ‐
det er aktivt, udføres et enkelt fre‐
kvenstrin ad gangen ved at trykke let
på m eller n.

Stationshukommelse
Der er separate hukommelsesplad‐
ser for hvert bølgeområde (FM, AM):
Der er 9 hukommelsespladser for
hvert af følgende bølgeområder:
FM, FM-AS (automatisk lagrede FM-
stationer), AM, AM-AS (automatisk
lagrede AM-stationer).
Hukommelsespladserne kan vælges
direkte i det pågældende bølgeom‐
råde ved brug af stationsknapperne.

Manuel lagring
Indstil på den ønskede station.
Hold stationsknappen for den plads,
hvor den indstillede station skal lag‐
res, trykket ind.
Radioens lyd afbrydes et kort øjeblik,
og den tidligere station på hukommel‐
sespladsen vises på displayet.

Den indstillede station høres igen og
vises på displayet.
Stationen er lagret på den ønskede
hukommelsesplads.
RDS on eller RDS off 3 122 lagres
sammen med stationen.

Stationsliste
Infotainment-systemet lagrer alle de
FM-stationer, der kan modtages,
i baggrunden.
Listen over stationer der kan modta‐
ges, opdateres automatisk, hvis man
søger efter en TP-station, eller der
udføres automatisk lagring ved brug
af autostore-funktionen (AS).
RDS-stationer 3 122 sorteres i stati‐
onslisten efter stationer (HR1, HR2,
osv.).

Opdatering af stationsliste
Hold tasten RDS inde, indtil der høres
en bekræftelsestone.
På displayet vises: Memory FM fulgt
af MEM og den kontinuerlige fre‐
kvens.
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Autolagringslister
Aktivere/deaktivere AS-niveau
Tryk på tasten AS.
Når AS-niveauet er aktiveret, vises
AS.
AS-niveauet kan også aktiveres/de‐
aktiveres ved brig af FM/AM- knap‐
pen 3 120.

Automatisk lagring (AS)
Automatisk lagring (AS) af alle statio‐
ner, der kan modtages, er mulig i alle
bølgeområder. Disse stationer lagres
i en særlig AS-hukommelse.
Automatisk lagring af stationer:
1. Vælg det ønskede bølgeområde.
2. Aktivér/deaktivér standby for tra‐

fikmeldinger, om det ønskes
3 122.

3. Hold tasten AS nede, indtil De hø‐
rer en bekræftelsestone.

Radioen skifter evt. til AS-niveauet på
det valgte bølgeområde (FM-AS eller
AM-AS).
Automatisk lagring er begyndt.

De 9 stationer med den bedste mod‐
tagelse i det valgte bølgeområde lag‐
res på hukommelsespladserne 1-9.
Når stationerne er blevet lagret, kan
den ønskede station vælges ved at
trykke på den tilsvarende stations‐
knap.
RDS slås automatisk til, når automa‐
tisk lagring er aktiveret. Først lagres
alle de RDS-stationer, der kan mod‐
tages.
Hvis standby for trafikmelding aktive‐
res inden eller under automatisk lag‐
ring, vælger radioen en hukommel‐
sesplads med en trafikmeldingssta‐
tion, når automatisk stationssøgning
er færdig.
Hvis standby for trafikmeldinger akti‐
veres under automatisk lagring, for‐
bliver automatisk stationssøgning ak‐
tiveret, indtil der findes mindst ét tra‐
fikprogram.

Lagring af nye stationer via AS
Hvis man kører ud af modtageområ‐
det for en lagret station, skal der lag‐
res nye stationer.

Opkald af en station
Det ønskede bølgeområde og den
ønskede funktionsmåde skal være
aktive 3 120.
Tryk evt. kort på tasten AS for at skifte
til AS-niveau.
Vælg hukommelsespladsen med lag‐
ringsknapperne.

Radio Data System (RDS)
RDS er en tjeneste fra radiostationer,
der gør det væsentlig lettere at finde
de ønskede FM-kanaler og sikre
modtagelse uden interferens.
RDS er kun mulig i FM-bølgeområdet.

Tænd/sluk for RDS
Hvis RDS er valgt, er RDS-funktio‐
nerne aktiveret, og der søges kun ef‐
ter RDS-stationer under automatisk
stationssøgning.
Hvis RDS er fravalgt, er RDS-funktio‐
nerne deaktiveret, og automatisk sta‐
tionssøgning leder ikke kun efter
RDS-stationer.
Tryk på RDS for at aktivere RDS.
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Hvis RDS er aktiveret, vises RDS og
programnavnet for en RDS-station.

Hvis den aktuelt indstillede station
ikke er en RDS-station, søger radioen
automatisk efter den næste tilgænge‐
lige RDS-station.
RDS aktiveres ved at trykke på RDS
knappen igen.
Hvis RDS ikke er aktiveret, vises fre‐
kvensen for en RDS-station, mens
RDS ikke vises.

RDS-stationsvalg
RDS skal være aktiveret.
Tryk på m eller n.
Radioen går til næste RDS-station på
stationslisten 3 120.

RDS-stationssøgning
Søgning efter RDS-stationer:
RDS skal være aktiveret.
Hold m eller n inde, indtil Seek vi‐
ses.
Radioen går på lydløs, indtil der er
fundet en station.

Hvis trafikprogrammet (TP) aktiveres
inden stationssøgning, søger syste‐
met kun efter stationer med trafikpro‐
gram.

Programtype (PTY)
Mange RDS-stationer sender en
PTY-kode, der angiver, hvilken pro‐
gramtype der udsendes (f.eks. nyhe‐
der). PTY-koden gør det muligt at
vælge stationer efter programtype.

Valg af programtype
1. Tryk på SETTINGS-knappen.
2. Tryk på OK, indtil PTY vises.
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3. Vælg en af de 29 programtyper,
f.eks. News eller Entertainment,
med m eller n.

4. Hold OK inde, indtil stationssøg‐
ningen starter.

Når stationssøgningen begynder,
fremkommer radiodisplaybilledet.
Finder radioen ikke den pågældende
station, hører De den sidst valgte sta‐
tion.

Regionalprogrammer
Nogle RDS-stationer udsender på be‐
stemte tidspunkter regionalt forskel‐
lige programmer på forskellige fre‐
kvenser.

Aktivering af regionalisering
RDS-funktionen skal være aktiveret.
Tryk kortvarigt på REG-knappen.
REG vises på displayet.

Automtisk regionalisering
Tryk på REG-knappen i nogle sekun‐
der.
REG Auto On fremkommer på dis‐
playet, hvorefter der vises REG.

Under søgningen efter frekvensen
med den bedste modtagelse bliver ra‐
dioen stående på det indstillede regi‐
onalprogram, indtil det modtagne sig‐
nal bliver for svagt. Derefter skiftes
der til et andet regionalprogram.
Tryk på REG-knappen igen i nogle
sekunder.
REG Auto Off fremkommer på dis‐
playet, hvorefter der vises REG.
Under søgningen efter frekvensen
med den bedste modtagelse bliver ra‐
dioen stående på det indstillede regi‐
onalprogram.

Deaktivering af regionalisering
Tryk kortvarigt på REG-knappen
igen.
REG vises ikke længere på displayet.
Radioen tillader nu et skift til et andet
regionalprogram.

Trafikradio (TP)
Trafikprogramstationer er FM RDS-
stioner, der udsender trafiknyheder.
Ved trafikradiostationer ses TP-sym‐
bolet på displayet.

Valg/fravalg af trafikprogram
■ Hvis trafikmeldinger er aktiveret, vi‐

ses [TP] eller [ ].
■ Hvis den aktuelle station er en tra‐

fikprogramstation, vises [TP] på
displayet.

■ Hvis den aktuelle station ikke er en
trafikprogramstation, søger radioen
automatisk efter trafikprogramstati‐
onen med den bedste modtagelse.
[ ] vises ikke på displayet.
Tryk på TP-knappen for at slå TP til.
[ ] vises på displayet.

■ Ved den automatiske stationssøg‐
ning, søges der udelukkende efter
trafiksradiostationer.

■ Under automatisk søgning, eller
hvis det ikke er muligt at modtage
en trafikprogramstation, vises [ ] på
displayet.

■ Hvis standby for trafikmeldinger er
slået til, afbrydes cd-afspilning un‐
der en trafikmelding.

■ Trafikmeldinger afspilles med den
forudindstillede trafikmelding-lyd‐
styrke 3 117.
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Tryk igen på TP for at deaktivere TP.
[ ] vises ikke længere.

Trafikradio-stationssøgning
Denne funktion er kun til rådighed på
FM.
Hold m eller n inde i ca. 1 sekund.
Radioen søger kun efter trafikpro‐
gramstationer.

Kun aflytte trafikmeldinger
Standby for trafikmeldinger skal være
valgt.
Drej knappen o venstre om for at
reducere lydstyrken til 0.
Trafikmeldinger afspilles med den
valgte trafikmeldingslydstyrke 3 117.

Udblænding af trafikmeldinger
En trafikmelding bringes til ophør,
f.eks. under cd-afspilning, som følger:
Tryk på tasten TP.
Trafikmeldingen standses.
Den sidst afspillede cd/mp3-titel af‐
spilles.
Standby for trafikmeldinger er stadig
valgt.

Trafikmeldinger, mens en ekstern
kilde er aktiv
Den eksterne kilde (f.eks. mobiltele‐
fon) har højere prioritet end trafikmel‐
dinger.
Under telefonsamtalen høres eller vi‐
ses ingen trafikmelding.
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Cd-afspiller

Generelt ..................................... 126
Brug ........................................... 127

Generelt
Med cd-afspilleren kan du afspille al‐
mindelige cd'er med en diameter på
12 cm.

Forsigtig

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

■ Cd'ens format skal være ISO 9660
Level 1, Level 2 eller JOLIET. Alle
andre formater kan ikke afspilles
pålideligt.

■ Audio-cd'er med kopibeskyttelse,
som ikke er i overensstemmelse
med audio cd-standarden, vil ikke
kunne afspilles korrekt eller slet
ikke kunne afspilles.

■ Med Infotainment systemet kan der
også afspilles cd'er med MP3-mu‐
sikfiler og mixed mode-cd'er.

■ Cd-r'ere og cd-rw'ere, som De selv
har brændt, er mere sårbare over
for forkert behandling end indspil‐
lede cd'ere. Vær opmærksom på
korrekt behandling, specielt i til‐
fælde af brændte cd-r'ere og cd-
rw'ere. Se nedenfor.

■ Hjemmebrændte cd-r'er og cd-
rw'er kan muligvis ikke afspilles kor‐
rekt eller slet ikke afspilles. I så‐
danne tilfælde er det ikke udstyret,
som er defekt.

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

■ Læg cd'erne tilbage i deres hylstre
straks efter at have taget dem ud af
cd-afspilleren, så de beskyttes mod
skader og snavs.

■ Snavs og væske på cd'er kan gøre
linsen på afspilleren inde i appara‐
tet fedtet og forårsage svigt.

■ Beskyt cd'er mod varme og direkte
sollys.
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■ Der gælder følgende begrænsnin‐
ger for data lagret på en MP3-cd:
Når du navngiver album og spor,
bør omlyd eller specialtegn ikke
medtages.
Afspilbare playliste-filtyper: "m3u"
eller "pls"
Ved generering (kodning) af MP3-
filer fra lyddata skal der bruges en
bithastighed på op til maks. 256
kbit/s.
For at bruge MP3-filer i Infotain‐
ment-systemet skal MP3-filerne
have filtypenavnet ".mp3".

■ Der kan gemmes i alt 367 afspil‐
bare spor på en cd. Det er ikke mu‐
ligt at afspille yderligere spor.

■ Der kan maksimalt gemmes 99 al‐
bum på en MP3-cd til brug med In‐
fotainment-systemet. Albummene
kan vælges individuelt med Info‐
tainment-systemet.

Brug
Ilægning af cd
Indsæt cd'en med den trykte side
opad i cd-slotten.
Cd'en trækkes automatisk ind.
Forsøg ikke at forhindre eller hjælpe
cd'en med at blive trukket ind.
Read CD og symbolet CD vises på
displayet, og derefter vises antallet af
cd-spor.

Så snart det første spor begynder at
afspille, viser displayet Track 1, og af‐
spilningstid eller information om spo‐
ret (titel, kunstner).

For MP3-cd lyser symbolet MP3 på
displayet, og det første albumnavn vi‐
ses.
Informationer vedrørende track (titel‐
navn, kunstnernavn...) vises, så snart
det første track starter.

Cd-afspilning
Skift fra radiogengivelse til cd-indstil‐
ling som følger:
Tryk på CD/MP3-knappen.
Det sidst afspillede cd-spor vises og
begynder at afspille.

Vælg musiknummer
For at vælge et spor, mens en cd af‐
spilles, skal du trykke gentagne
gange på m eller n, indtil det øn‐
skede spor vises.
Sporet afspilles.

Hurtig søgning frem/tilbage
For at finde et bestemt punkt på en cd,
skal du gå frem som følger:
De hører et musiknummer.
Hold m eller n nede, indtil du når
det ønskede punkt.
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Cd'en afspiller ved øget hastighed og
sænket lydstyrke.
MP3: Ved hurtig søgning bagud
standser søgningen ved begyndelsen
af det aktuelle spor.

Valg af album til MP3-cd'er
Du lytter til et spor fra et album.
Tryk på CD/MP3-knappen.
Det sidst afspillede CD-nummer vises
i displayet.
Tryk gentagne gange på m eller
n, indtil det ønskede album vises.
Det første spor på albummet vises og
afspilles.
Alle album, der ikke indeholder MP3-
filer, springes automatisk over.

Tilfældighedsgengivelse

Random CD (Random)
Når tilfældig afspilning er valgt, afspil‐
les sporene på en cd i tilfældig ræk‐
kefølge.
Tryk tre gange på CD/MP3-knappen.
Den aktuelle indstilling af Random vi‐
ses.

Tryk på m eller n for at vælge en
indstilling.
Audio-cd:
■ Random on: aktiverer tilfældig-ind‐

stilling
■ Random off: deaktiverer tilfældig-

indstilling
MP3-cd:
■ Random album: Tilfældig afspilning

af sporene på et album
■ Random CD: Tilfældig afspilning af

sporene på en cd
■ Random off: deaktiverer tilfældig-

indstilling
Hvis tilfældig-funktionen er aktiveret,
vises RDM eller g på displayet.

Ændre displayets udseende
Forskellig information kan blive vist.
Tryk to gange på CD/MP3-knappen.
CD info vises på displayet.
Tryk på m eller n for at vælge en
displaytype.

Afhængig af cd-typen (audio-cd med
eller uden cd-tekst, MP3-cd med eller
uden spornavn (ID3 tags)) kan føl‐
gende blive vist.
Audio-cd uden cd-tekst:
Titelnummer og spilletid
Audio-cd med cd-tekst:
■ Spornavn
■ Kunstnernavn
■ CD-navn
■ Titelnummer og spilletid
MP3-cd uden ID3 tags
■ Filnavn
■ Titelnummer og spilletid
■ Albumnavn
MP3-cd med ID3 tags
■ Spornavn
■ Kunstnernavn
■ Albumnavn
■ Titelnummer og spilletid

Trafikmeldinger i cd-funktion
Trafikmeldinger kan modtages, mens
en cd afspilles. Trafikradio (TP)
3 122.
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En trafikmelding kan afbrydes med
TP-knappen, og den aktuelle cd fort‐
sætter afspilning.

Udtagning af en cd
Tryk på j-knappen.
Eject CD vises på displayet.
Hvis en cd udkastes, bliver den sidst
valgte radiostation automatisk afspil‐
let.
En cd kan blive udkastet, selv om ap‐
paratet er slukket. Apparatet slukker,
efter cd'en er blevet fjernet.
Hvis cd'en ikke tages ud, trækkes den
efter nogle sekunder automatisk ind
igen.
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AUX-indgang

Brug ........................................... 130

Brug
For at afspille en lydkilde, der er til‐
sluttet til AUX-indgangen på bilen,
f.eks. en bærbar cd-afspiller, via Info‐
tainment-systemets højttalere, skal
lydkilden aktiveres:
Når radioen er tændt.
Tilslut lydkilden til AUX-indgangen på
bilen.
Tryk på FM/AM-knappen, indtil AUX
vises på displayet.

Den eksterne audiokilde stilles videre
til Infotainment systemet.

Tilslut den eksterne audiokilde og ind‐
stil dennes maksimale lydstyrke.
Audiokildens signal afspilles over
højttaleren på Infotainment systemet.
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C
Cd, indsætte............................... 127
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Opdatér stationer........................ 120
Oversigt ..................................... 111

P
Programtype............................... 122
PTY............................................. 122



133

R
Radio Data System (RDS) ......... 122
Regionalprogrammer.................. 122

S
SDVC.......................................... 117
Slukningsautomatik.................... 113
Start af afspilning af en cd.......... 127
Stationshukommelse.................. 120
Stationsliste................................ 120
Stationssøgning ......................... 120

T
TA-lydstyrke................................ 117
Tilfældighedsgengivelse............. 127
Toneindstillinger ........................ 116
TP............................................... 122
Trafikmeldinger........................... 122
Trafikradio................................... 122
Treble......................................... 116
Tyverisikring .............................. 109
Tænd eller sluk for Infotainment-

systemet.................................. 113
Tændingsautomatik.................... 113
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Indledning

Generelt ..................................... 136
Tyverisikring ............................... 136
Oversigt ..................................... 139
Betjening .................................... 140
Toneindstillinger ......................... 142
Lydstyrkeindstillinger ................. 143

Generelt
Infotainment systemet byder på avan‐
ceret infotainment i bilen.
Radioen har 9 automatiske stations‐
hukommelser for hvert bølgeområde
(FM, AM).
Den digitale lydprocessor har flere
forudindstillede lydstile til optimering
af lyden.
Den indbyggede cd-afspiller under‐
holder dig både med lyd-cd'er- og
MP3-cd'er.
Endvidere kan der til Infotainment-sy‐
stemet tilsluttes en ekstern kilde,
f.eks. en mobiltelefon.
En lydkilde tilsluttet AUX-indgangen
i bilen, f.eks. en bærbar cd-afspiller
eller en mp3-afspiller, kan gengives
over Infotainment-systemets højtta‐
ler.
Infotainment-systemet kan betjenes
ved hjælp af knapper på rattet.
Betjeningselementernes velgennem‐
tænkte design og de tydelige display
giver en nem og intuitiv betjening af
systemet.

Vigtige oplysninger om
betjening og færdselssikkerhed

9 Advarsel

Infotainmentsystemet skal anven‐
des således, at man er i stand til at
køre bilen sikkert til enhver tid.
I tvivlstilfælde standses bilen og
Infotainmentsystemet anvendes,
mens bilen holder stille.

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,
der virker som tyverisikring.
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Infotainment-systemet fungerer der‐
for kun i din bil, det er værdiløst for en
tyv.
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Oversigt
Betjeningsdele på
instrumentpanelet
1 RDS ................................... 148

Vise programnavn eller
stationsfrekvens ................. 148
Opdatere stationsliste ........ 146

2 AS ...................................... 148
Aktivere/deaktivere AS-
niveau ................................ 148
Automatisk lagring af
stationer ............................. 148

3 TP ...................................... 148
Trafikradio .......................... 148

4 REG ................................... 148
Tænd/sluk for
regionalprogram ................. 148

5 FM/AM ............................... 146
Radiogengivelse/skifte
mellem FM og AM .............. 146
AUX-indgang: Skift
lydkilde til den eksterne
indgang .............................. 146

6 SOUND .............................. 142
Foretage lydindstillinger ..... 142

7 oe knap ...................... 140
Tryk: Aktiver/deaktiver
Infotainment-system ........... 140
Drej: Justere lydstyrken ..... 140

8 Cd/MP3 .............................. 153
Cd/MP3-afspilning .............. 153
Ændre displayets
udseende ........................... 153
Aktivere/deaktivere tilfæl‐
dighedsafspilning ............... 153
MP3: Vise sidst afspillede
album ................................. 153

9 INDSTILLINGER ................ 143
Lydstyrkeindstillinger .......... 143
Systemindstillinger ............. 140

10 1...9 .................................... 146
Stationsknapper ................. 146

11 n ...................................... 146
Radio: Bladre fremad i sta‐
tionshukommelse, manuel
og automatisk
stationssøgning .................. 146
CD/MP3: Musiknummer
frem, hurtigt frem
i musiknumre ...................... 153
Ændre værdier i menuen ... 140

12 Audio/MP3-cd-slot .............. 153

13 m ...................................... 142
Radio: Bladre tilbage i sta‐
tionshukommelse, manuel
og automatisk
stationssøgning .................. 146
CD/MP3: Musiknummer
tilbage, hurtigt tilbage
i musiknumre ...................... 153
Ændre værdier i menuen ... 140

14 j ........................................ 153
Udtage CD ......................... 153
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Lydkontakter på rattet

1 Fingerhjul ........................... 140
Drej: Stationssøgning:
Manuel ............................... 140

2 q-knappen ........................ 146
Radio: Næste gemte
station ................................ 146
CD: Start cd-afspilning ....... 153
MP3: Næste album ............ 153

3 p-knappen ....................... 153
Skift mellem radio/cd/MP3
og AUX-funktion ................. 153

4 c-knappen .......................... 146
Radio: søg ned, rul tilbage
gennem
stationshukommelse .......... 146
Cd: Kort tryk: Spring et
spor tilbage ........................ 153
CD: Langt tryk: hurtigt
bagud ................................. 153

5 d-knappen .......................... 146
Radio: søg op, rul fremad
gennem
stationshukommelse .......... 146
Cd: Kort tryk: Spring et
spor frem ............................ 153
CD: Langt tryk: hurtigt
frem .................................... 153

6 o .................................. 140
Drej: Juster lydstyrke ......... 140
Hold: juster lydstyrken
kontinuerligt ........................ 140

Betjening
Betjeningsdele
Infotainment-systemet kan betjenes
via:
■ den centrale betjeningsenhed i in‐

strumentpanelet 3 138
■ knapper på rattet 3 138.

Tænd eller sluk for
Infotainment-systemet
Tryk på knappen e.
Den sidst indstillede lydkilde afspilles.

Tænd og sluk med tændingsnøglen
(tændingsautomatik)
Når tændingsautomatikken er aktive‐
ret, kan Infotainment-systemet også
tændes og slukkes via tændingen.
Denne forbindelse mellem radio og
tænding er forudindstillet fra fabrik‐
ken, men dette kan deaktiveres.
■ Hvis den automatiske tænding er

deaktiveret, kan Infotainment-sy‐
stemet kun kan tændes med e-
knappen eller ved at indsætte en
cd, og slukkes med e-knappen.
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■ Hvis Infotainment-systemet er sluk‐
ket, når tændingen slås fra, kan den
uanset den aktuelle indstilling af
den automatiske tænding kun tæn‐
des via e-knappen og ved at ind‐
sætte en cd.

■ Den automatiske start er altid akti‐
veret, efter at Infotainment-syste‐
met er blevet afbrudt fra driftsspæn‐
dingen og tilsluttet igen.

Aktivering/deaktivering af
tændingsautomatikken
1. Tryk på knappen SETTINGS for

at vise Ignition.
2. Vælg den ønskede status med

knapperne m n.
Efter nogle sekunder vises den
pågældende lydkilde.

3. Når du har ændret indstillingerne
skal du trykke på en af funktions‐
knapperne FM/AM eller CD/MP3
for at vise den relevante funktion.

Slukkeautomatik
Infotainment-systemet slukker auto‐
matisk efter en time, hvis du tænder
for det med tændingen slået fra.

Indstil lydstyrke
Drej på o-knappen.
■ Infotainment-systemet afspiller ved

den sidst indstillede lydstyrke, for‐
udsat at lydstyrken var lavere end
den maksimale lydstyrke ved tæn‐
ding 3 143.

■ Trafikmeldinger og eksterne lydkil‐
der indføjes med en forudindstillet
minimumslydstyrke 3 143.

■ Lydstyrken for en lydkilde tilsluttet
via AUX-indgangen kan tilpasses
andre lydkilders lydstyrke (f.eks. ra‐
dio) 3 143.

■ Hvis den respektive kilde er aktive‐
ret, kan lydstyrken for trafikmeldin‐
ger, de eksterne lydkilder og radio
og cd justeres separat.

Hastighedsafhængig
lydstyrkeforøgelse (SDVC)
Når SDVC er aktiveret 3 143, tilpas‐
ses lydstyrken automatisk for at kom‐
pensere for vej - og vindstøj under
kørslen.

Ekstern kilde
Der kan tilsluttes en ekstern kilde,
f.eks. en håndfri telefon, til Infotain‐
ment-systemet.
I givet fald vises External In.
Det anbefales at få apparater monte‐
ret af en Opel Partner.

AUX-indgang
En ekstern lydkilde, f.eks. en bærbar
cd-afspiller, kan tilsluttes bilens AUX-
indgang. Stereolyd fra denne lydkilde
afspilles gennem Infotainment-syste‐
mets højttalere.
Stikket befinder sig i midterkonsolom‐
rådet.
Sørg altid for, at AUX-indgangen er
ren og tør.
For at få den bedste lydkvalitet bør
den eksterne lydkilde indstilles til
maksimal lydstyrke. På apparater
med line-out har udgangssignalet et
fast lydniveau, der ikke kan ændres.
For at undgå at overstyre AUX-ind‐
gangen skal den eksterne lydkildes
effektive udgangsspænding være
mindre end 1,5 V.
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Hoveddisplay
Hovedmenuen er det billede, der
fremkommer, når der tændes for In‐
fotainment-systemet.
Følgende information kan blive vist:

Audio-informationer
Visning af følgende audio-informa‐
tion:
■ Aktuelt bølgeområde eller AUX/

CD.
■ Aktuel stationsnavn, frekvens eller

CD-titelnr. eller CD-titelnavn.
■ Hvis regional-funktionen er aktive‐

ret, vises REG 3 148.
■ Hvis AS-niveau er aktiveret, bliver

AS vist 3 148.
■ Hvis RDS-funktionen er aktiveret,

vises RDS 3 148.
■ Hvis trafikmeldinger er aktiveret,

bliver [TP] eller [ ] vist 3 148.
■ Hvis der er isat en cd, vises CD.

Hvis en cd med MP3-musikfiler af‐
spilles, vises MP3 også 3 153.

■ Hvis Random CD er aktiveret, vises
RDM 3 153.

Udetemperatur
Angivelse af den aktuelle udetempe‐
ratur. Se bilens instruktionsbog.

Klokkeslæt
Visning af det aktuelle tidspunkt. Se
bilens instruktionsbog.

Toneindstillinger
Tryk på SOUND knappen for at fore‐
tage følgende indstillinger:
■ Fader
■ Balance
■ Bass

■ Treble
■ Sound

Indstilling af
lydfordelingforan - bag
1. Tryk på SOUND-knappen.

Fader vises på displayet.
2. Juster værdien med m eller n.

Efter nogle sekunder vises det
foregående displaybillede igen.

3. Når du har ændret indstillingerne
skal du trykke på en af funktions‐
knapperne FM/AM eller CD/MP3
for at vise den relevante funktion.

Indstilling af lydfordeling mellem
højre - venstre
1. Tryk på SOUND-knappen, indtil

Balance vises på displayet.
2. Juster værdien med m eller n.

Efter nogle sekunder vises det
foregående displaybillede igen.
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3. Når du har ændret indstillingerne
skal du trykke på en af funktions‐
knapperne FM/AM eller CD/MP3
for at vise den relevante funktion.

Indstilling af Bass og Treble
Sørg for, at eventuelle lydoptimerin‐
ger (se nedenfor under "Lyd") deakti‐
veres.
Indstillingerne Bass og Treble gælder
for den aktuelt valgte lydkilde og gem‐
mes separat for FM, AM og CD.
1. Tryk på SOUND-knappen, indtil

Bass eller Treble vises på dis‐
playet.

2. Juster værdien med m eller n.
Efter nogle sekunder vises det
foregående displaybillede igen.

3. Når du har ændret indstillingerne
skal du trykke på en af funktions‐
knapperne FM/AM eller CD/MP3
for at vise den relevante funktion.

Sound
1. Tryk på SOUND-knappen, indtil

Sound og den indstillede tone‐
farve vises på displayet.

2. Vælg en klangfarve med m eller
n.
De mulige klangfarveindstillinger
er: Rock, Disco, Classic, Jazz,
Vocal og Off.
Efter nogle sekunder vises det
foregående displaybillede igen.

3. Når du har ændret indstillingerne
skal du trykke på en af funktions‐
knapperne FM/AM eller CD/MP3
for at vise den relevante funktion.

Lydindstillinger på Settings-
menuen
Alternativt kan indstillingerne for
Fader, Balance og Sound ændres på
Settings-menuen:
1. Tryk på SETTINGS-knappen, ind‐

til den relevante funktion og værdi
vises.

2. Justér værdien eller vælg en
klangfarve (se ovenfor) med m
eller n.
Efter et par sekunder vises den
pågældende lydkilde på displayet.

3. Når du har ændret indstillingerne
skal du trykke på en af funktions‐
knapperne FM/AM eller CD/MP3
for at vise den relevante funktion.

Lydstyrkeindstillinger
Tryk på tasten SETTINGS.
Følgende menupunkter er til rådig‐
hed:
■ AUX Vol. AUX-indgangslydstyrke,

f.eks. en bærbar cd-afspiller
■ TA Volume: Lydstyrke for trafikmel‐

dinger
■ SDVC: Hastighedsafhængig lyd‐

styrkeforøgelse
■ On Volume: Maksimal lydstyrke,

når Infotainment-systemet er slået
til

■ Ext. In Vol.: Lydstyrke for en eks‐
tern kilde (f.eks. ved tilslutning af en
mobiltelefon)
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AUX Vol.
Brug denne funktion til at justere
AUX-indgangsniveauet i forhold til
andre lydkilder (f.eks. radio). Denne
funktion er kun tilgængelig, når AUX-
lydkilden er aktiveret.
1. Indstil den eksterne lydkilde til

maksimal lydstyrke.
2. Tryk på SETTINGS-knappen.

AUX Vol. og den indstillede værdi
vises på displayet.

3. Juster værdien med m eller n.
Efter et par sekunder vises AUX
på displayet.

TA Volume
Hvis TP-funktionen er slået til, hæver
systemet som standard lydstyrken for
trafikmeldinger. Denne funktion gør
det muligt at indstille en minimums‐
lydstyrke for trafikmeldinger.
1. Tryk på SETTINGS-knappen, ind‐

til TA Volume og den indstillede
værdi vises på displayet.

2. Juster værdien med m eller n.

Efter et par sekunder vises den
pågældende lydkilde på displayet.

3. Når du har ændret indstillingerne
skal du trykke på en af funktions‐
knapperne FM/AM eller CD/MP3
for at vise den relevante funktion.

Den minimale lydstyrke for trafikmel‐
dinger indstilles kun, hvis den aktuelt
indstillede lydstyrke er lavere end den
valgte minimale lydstyrke.

SDVC
For at kompensere for støj i omgivel‐
serne og rullestøj justeres Infotain‐
ment-systemets lydstyrke efter bilens
hastighed. Du kan bruge SDVC-funk‐
tionen til at justere den hastighedsaf‐
hængige lydstyrke.
1. Tryk på SETTINGS-knappen, ind‐

til SDVC vises på displayet.
2. Juster værdien med m eller n.

Efter et par sekunder vises den
pågældende lydkilde på displayet.

3. Når du har ændret indstillingerne
skal du trykke på en af funktions‐
knapperne FM/AM eller CD/MP3
for at vise den relevante funktion.

On Volume
1. Tryk på SETTINGS-knappen, ind‐

til On Volume vises på displayet.
2. Juster værdien med m eller n.

Efter et par sekunder vises den
pågældende lydkilde på displayet.

3. Når du har ændret indstillingerne
skal du trykke på en af funktions‐
knapperne FM/AM eller CD/MP3
for at vise den relevante funktion.

Den valgte maksimale tændlydstyrke
bruges kun, hvis lydstyrken, før der
blev slukket, var højere end den
valgte maksimale tændlydstyrke, og
Infotainment-systemet har været
slukket i mindst 5 minutter med sluk‐
ket tænding.

Ext. In Vol.
Brug denne funktion til at indstille en
minimal lydstyrke for eksterne lydkil‐
der som f.eks. en mobiltelefon.
1. Tryk på SETTINGS-knappen, ind‐

til Ext. In Vol. vises på displayet.
2. Juster værdien med m eller n.
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Efter et par sekunder vises den
pågældende lydkilde på displayet.

3. Når du har ændret indstillingerne
skal du trykke på en af funktions‐
knapperne FM/AM eller CD/MP3
for at vise den relevante funktion.
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Radio

Brug ........................................... 146
Stationssøgning ......................... 146
Autolagringslister ....................... 148
Radio Data System (RDS) ......... 148

Brug
Lytning til radio
Skift fra cd- eller AUX-indstilling til ra‐
diogengivelse som vist nedenfor:
Tryk på tasten FM/AM.
Du lytter til den station, der sidst er
stillet ind på.

Vælge et bølgeområde
Infotainment-systemet har to bølge‐
områder FM og AM. Derudover har
begge bølgeområder et autostore-la‐
gerniveau (AS), hvor stationer kan
lagres automatisk 3 148.
Radioen er tændt.
Tryk kortvarigt på FM/AM-knappen.
Radioen skifter mellem FM, FM-AS,
AM og AM-AS.
Den sidst valgte station på bølgeom‐
rådet høres og vises.

Stationssøgning
Automatisk stationssøgning
Hold m eller n inde, indtil Seek vi‐
ses.

Radioen går på lydløs, indtil der er
fundet en station.
Hvis det ikke lykkes at finde en sta‐
tion, skiftes der automatisk til et mere
følsomt søgeniveau. Hvis der stadig
ikke kan findes en station, indstilles
den sidste aktive frekvens.
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Stationssøgning: Manuel
Manuel stationssøgning benyttes til
indstilling på stationer med fre‐
kvenser, man kender.
Hold m eller n inde, indtil MAN vi‐
ses.

■ Grovindstilling:
Hold m eller n inde, indtil lige før
den ønskede frekvens er nået.

■ Finindstilling:
Tryk på m eller n, indtil den præ‐
cise frekvens nås.

Hvis RDS 3 148 er deaktiveret i FM-
bølgeområdet, eller AM-bølgeområ‐
det er aktivt, udføres et enkelt fre‐
kvenstrin ad gangen ved at trykke let
på m eller n.

Stationshukommelse
Der er separate hukommelsesplad‐
ser for hvert bølgeområde (FM, AM):
Der er 9 hukommelsespladser for
hvert af følgende bølgeområder:
FM, FM-AS (automatisk lagrede FM-
stationer), AM, AM-AS (automatisk
lagrede AM-stationer).
Hukommelsespladserne kan vælges
direkte i det pågældende bølgeom‐
råde ved brug af stationsknapperne.

Manuel lagring
Indstil på den ønskede station.
Hold stationsknappen for den plads,
hvor den indstillede station skal lag‐
res, trykket ind.
Radioens lyd afbrydes et kort øjeblik,
og den tidligere station på hukommel‐
sespladsen vises på displayet.

Den indstillede station høres igen og
vises på displayet.
Stationen er lagret på den ønskede
hukommelsesplads.
RDS on eller RDS off 3 148 lagres
sammen med stationen.

Stationsliste
Infotainment-systemet lagrer alle de
FM-stationer, der kan modtages,
i baggrunden.
Listen over stationer der kan modta‐
ges, opdateres automatisk, hvis man
søger efter en TP-station, eller der
udføres automatisk lagring ved brug
af autostore-funktionen (AS).
RDS-stationer 3 148 sorteres i stati‐
onslisten efter stationer (HR1, HR2,
osv.).

Opdatering af stationsliste
Hold tasten RDS inde, indtil der høres
en bekræftelsestone.
På displayet vises: Memory FM fulgt
af MEM og den kontinuerlige fre‐
kvens.
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Autolagringslister
Aktivere/deaktivere AS-niveau
Tryk på tasten AS.
Når AS-niveauet er aktiveret, vises
AS.
AS-niveauet kan også aktiveres/de‐
aktiveres ved brig af FM/AM- knap‐
pen 3 146.

Automatisk lagring (AS)
Automatisk lagring (AS) af alle statio‐
ner, der kan modtages, er mulig i alle
bølgeområder. Disse stationer lagres
i en særlig AS-hukommelse.
Automatisk lagring af stationer:
1. Vælg det ønskede bølgeområde.
2. Aktivér/deaktivér standby for tra‐

fikmeldinger, om det ønskes
3 148.

3. Hold tasten AS nede, indtil De hø‐
rer en bekræftelsestone.

Radioen skifter evt. til AS-niveauet på
det valgte bølgeområde (FM-AS eller
AM-AS).
Automatisk lagring er begyndt.

De 9 stationer med den bedste mod‐
tagelse i det valgte bølgeområde lag‐
res på hukommelsespladserne 1-9.
Når stationerne er blevet lagret, kan
den ønskede station vælges ved at
trykke på den tilsvarende stations‐
knap.
RDS slås automatisk til, når automa‐
tisk lagring er aktiveret. Først lagres
alle de RDS-stationer, der kan mod‐
tages.
Hvis standby for trafikmelding aktive‐
res inden eller under automatisk lag‐
ring, vælger radioen en hukommel‐
sesplads med en trafikmeldingssta‐
tion, når automatisk stationssøgning
er færdig.
Hvis standby for trafikmeldinger akti‐
veres under automatisk lagring, for‐
bliver automatisk stationssøgning ak‐
tiveret, indtil der findes mindst ét tra‐
fikprogram.

Lagring af nye stationer via AS
Hvis man kører ud af modtageområ‐
det for en lagret station, skal der lag‐
res nye stationer.

Opkald af en station
Det ønskede bølgeområde og den
ønskede funktionsmåde skal være
aktive 3 146.
Tryk evt. kort på tasten AS for at skifte
til AS-niveau.
Vælg hukommelsespladsen med lag‐
ringsknapperne.

Radio Data System (RDS)
RDS er en tjeneste fra radiostationer,
der gør det væsentlig lettere at finde
de ønskede FM-kanaler og sikre
modtagelse uden interferens.
RDS er kun mulig i FM-bølgeområdet.

Tænd/sluk for RDS
Hvis RDS er valgt, er RDS-funktio‐
nerne aktiveret, og der søges kun ef‐
ter RDS-stationer under automatisk
stationssøgning.
Hvis RDS er fravalgt, er RDS-funktio‐
nerne deaktiveret, og automatisk sta‐
tionssøgning leder ikke kun efter
RDS-stationer.
Tryk på RDS for at aktivere RDS.
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Hvis RDS er aktiveret, vises RDS og
programnavnet for en RDS-station.

Hvis den aktuelt indstillede station
ikke er en RDS-station, søger radioen
automatisk efter den næste tilgænge‐
lige RDS-station.
RDS aktiveres ved at trykke på RDS
knappen igen.
Hvis RDS ikke er aktiveret, vises fre‐
kvensen for en RDS-station, mens
RDS ikke vises.

RDS-stationsvalg
RDS skal være aktiveret.
Tryk på m eller n.
Radioen går til næste RDS-station på
stationslisten 3 146.

RDS-stationssøgning
Søgning efter RDS-stationer:
RDS skal være aktiveret.
Hold m eller n inde, indtil Seek vi‐
ses.
Radioen går på lydløs, indtil der er
fundet en station.

Hvis trafikprogrammet (TP) aktiveres
inden stationssøgning, søger syste‐
met kun efter stationer med trafikpro‐
gram.

Programtype (PTY)
Mange RDS-stationer sender en
PTY-kode, der angiver, hvilken pro‐
gramtype der udsendes (f.eks. nyhe‐
der). PTY-koden gør det muligt at
vælge stationer efter programtype.

Valg af programtype
1. Tryk på SETTINGS, indtil PTY vi‐

ses på displayet.
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2. Vælg en af de 29 programtyper,
f.eks. News eller Entertainment,
med m eller n.
Når stationssøgningen begynder,
fremkommer radiodisplaybilledet.

3. Hold piletasterne m eller n
inde for at starte PTY-stations‐
søgningen.

Finder radioen ikke den pågældende
station, hører De den sidst valgte sta‐
tion.

Regionalprogrammer
Nogle RDS-stationer udsender på be‐
stemte tidspunkter regionalt forskel‐
lige programmer på forskellige fre‐
kvenser.

Aktivering af regionalisering
RDS-funktionen skal være aktiveret.
Tryk kortvarigt på REG-knappen.
REG vises på displayet.

Automtisk regionalisering
Tryk på REG-knappen i nogle sekun‐
der.
REG Auto On fremkommer på dis‐
playet, hvorefter der vises REG.

Under søgningen efter frekvensen
med den bedste modtagelse bliver ra‐
dioen stående på det indstillede regi‐
onalprogram, indtil det modtagne sig‐
nal bliver for svagt. Derefter skiftes
der til et andet regionalprogram.
Tryk på REG-knappen igen i nogle
sekunder.
REG Auto Off fremkommer på dis‐
playet, hvorefter der vises REG.
Under søgningen efter frekvensen
med den bedste modtagelse bliver ra‐
dioen stående på det indstillede regi‐
onalprogram.

Deaktivering af regionalisering
Tryk kortvarigt på REG-knappen
igen.
REG vises ikke længere på displayet.
Radioen tillader nu et skift til et andet
regionalprogram.

Trafikradio (TP)
Trafikprogramstationer er FM RDS-
stioner, der udsender trafiknyheder.
Ved trafikradiostationer ses TP-sym‐
bolet på displayet.

Valg/fravalg af trafikprogram
■ Hvis trafikmeldinger er aktiveret, vi‐

ses [TP] eller [ ].
■ Hvis den aktuelle station er en tra‐

fikprogramstation, vises [TP] på
displayet.

■ Hvis den aktuelle station ikke er en
trafikprogramstation, søger radioen
automatisk efter trafikprogramstati‐
onen med den bedste modtagelse.
[ ] vises ikke på displayet.
Tryk på TP-knappen for at slå TP til.
[ ] vises på displayet.

■ Ved den automatiske stationssøg‐
ning, søges der udelukkende efter
trafiksradiostationer.

■ Under automatisk søgning, eller
hvis det ikke er muligt at modtage
en trafikprogramstation, vises [ ] på
displayet.

■ Hvis standby for trafikmeldinger er
slået til, afbrydes cd-afspilning un‐
der en trafikmelding.

■ Trafikmeldinger afspilles med den
forudindstillede trafikmelding-lyd‐
styrke 3 143.
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Tryk igen på TP for at deaktivere TP.
[ ] vises ikke længere.

Trafikradio-stationssøgning
Denne funktion er kun til rådighed på
FM.
Hold m eller n inde i ca. 1 sekund.
Radioen søger kun efter trafikpro‐
gramstationer.

Kun aflytte trafikmeldinger
Standby for trafikmeldinger skal være
valgt.
Drej knappen o venstre om for at
reducere lydstyrken til 0.
Trafikmeldinger afspilles med den
valgte trafikmeldingslydstyrke 3 143.

Udblænding af trafikmeldinger
En trafikmelding bringes til ophør,
f.eks. under cd-afspilning, som følger:
Tryk på tasten TP.
Trafikmeldingen standses.
Den sidst afspillede cd/mp3-titel af‐
spilles.
Standby for trafikmeldinger er stadig
valgt.

Trafikmeldinger, mens en ekstern
kilde er aktiv
Den eksterne kilde (f.eks. mobiltele‐
fon) har højere prioritet end trafikmel‐
dinger.
Under telefonsamtalen høres eller vi‐
ses ingen trafikmelding.
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Cd-afspiller

Generelt ..................................... 152
Brug ........................................... 153

Generelt
Med cd-afspilleren kan du afspille al‐
mindelige cd'er med en diameter på
12 cm.

Forsigtig

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

■ Cd'ens format skal være ISO 9660
Level 1, Level 2 eller JOLIET. Alle
andre formater kan ikke afspilles
pålideligt.

■ Audio-cd'er med kopibeskyttelse,
som ikke er i overensstemmelse
med audio cd-standarden, vil ikke
kunne afspilles korrekt eller slet
ikke kunne afspilles.

■ Med Infotainment systemet kan der
også afspilles cd'er med MP3-mu‐
sikfiler og mixed mode-cd'er.

■ Cd-r'ere og cd-rw'ere, som De selv
har brændt, er mere sårbare over
for forkert behandling end indspil‐
lede cd'ere. Vær opmærksom på
korrekt behandling, specielt i til‐
fælde af brændte cd-r'ere og cd-
rw'ere. Se nedenfor.

■ Hjemmebrændte cd-r'er og cd-
rw'er kan muligvis ikke afspilles kor‐
rekt eller slet ikke afspilles. I så‐
danne tilfælde er det ikke udstyret,
som er defekt.

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

■ Læg cd'erne tilbage i deres hylstre
straks efter at have taget dem ud af
cd-afspilleren, så de beskyttes mod
skader og snavs.

■ Snavs og væske på cd'er kan gøre
linsen på afspilleren inde i appara‐
tet fedtet og forårsage svigt.

■ Beskyt cd'er mod varme og direkte
sollys.
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■ Der gælder følgende begrænsnin‐
ger for data lagret på en MP3-cd:
Når du navngiver album og spor,
bør omlyd eller specialtegn ikke
medtages.
Afspilbare playliste-filtyper: "m3u"
eller "pls"
Ved generering (kodning) af MP3-
filer fra lyddata skal der bruges en
bithastighed på op til maks. 256
kbit/s.
For at bruge MP3-filer i Infotain‐
ment-systemet skal MP3-filerne
have filtypenavnet ".mp3".

■ Der kan gemmes i alt 367 afspil‐
bare spor på en cd. Det er ikke mu‐
ligt at afspille yderligere spor.

■ Der kan maksimalt gemmes 99 al‐
bum på en MP3-cd til brug med In‐
fotainment-systemet. Albummene
kan vælges individuelt med Info‐
tainment-systemet.

Brug
Ilægning af cd
Indsæt cd'en med den trykte side
opad i cd-slotten.
Cd'en trækkes automatisk ind.
Forsøg ikke at forhindre eller hjælpe
cd'en med at blive trukket ind.
Read CD og symbolet CD vises på
displayet, og derefter vises antallet af
cd-spor.

Så snart det første spor begynder at
afspille, viser displayet Track 1, og af‐
spilningstid eller information om spo‐
ret (titel, kunstner).

For MP3-cd lyser symbolet MP3 på
displayet, og det første albumnavn vi‐
ses.
Informationer vedrørende track (titel‐
navn, kunstnernavn...) vises, så snart
det første track starter.

Cd-afspilning
Skift fra radiogengivelse til cd-indstil‐
ling som følger:
Tryk på CD/MP3-knappen.
Det sidst afspillede cd-spor vises og
begynder at afspille.

Vælg musiknummer
For at vælge et spor, mens en cd af‐
spilles, skal du trykke gentagne
gange på m eller n, indtil det øn‐
skede spor vises.
Sporet afspilles.

Hurtig søgning frem/tilbage
For at finde et bestemt punkt på en cd,
skal du gå frem som følger:
De hører et musiknummer.
Hold m eller n nede, indtil du når
det ønskede punkt.
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Cd'en afspiller ved øget hastighed og
sænket lydstyrke.
MP3: Ved hurtig søgning bagud
standser søgningen ved begyndelsen
af det aktuelle spor.

Valg af album til MP3-cd'er
Du lytter til et spor fra et album.
Tryk på CD/MP3-knappen.
Det sidst afspillede CD-nummer vises
i displayet.
Tryk gentagne gange på m eller
n, indtil det ønskede album vises.
Det første spor på albummet vises og
afspilles.
Alle album, der ikke indeholder MP3-
filer, springes automatisk over.

Tilfældighedsgengivelse

Random CD (Random)
Når tilfældig afspilning er valgt, afspil‐
les sporene på en cd i tilfældig ræk‐
kefølge.
Tryk tre gange på CD/MP3-knappen.
Den aktuelle indstilling af Random vi‐
ses.

Tryk på m eller n for at vælge en
indstilling.
Audio-cd:
■ Random on: aktiverer tilfældig-ind‐

stilling
■ Random off: deaktiverer tilfældig-

indstilling
MP3-cd:
■ Random album: Tilfældig afspilning

af sporene på et album
■ Random CD: Tilfældig afspilning af

sporene på en cd
■ Random off: deaktiverer tilfældig-

indstilling
Hvis tilfældig-funktionen er aktiveret,
vises RDM på displayet.

Ændre displayets udseende
Forskellig information kan blive vist.
Tryk to gange på CD/MP3-knappen.
CD info vises på displayet.
Tryk på m eller n for at vælge en
displaytype.

Afhængig af cd-typen (audio-cd med
eller uden cd-tekst, MP3-cd med eller
uden spornavn (ID3 tags)) kan føl‐
gende blive vist.
Audio-cd uden cd-tekst:
Titelnummer og spilletid
Audio-cd med cd-tekst:
■ Spornavn
■ Kunstnernavn
■ CD-navn
■ Titelnummer og spilletid
MP3-cd uden ID3 tags
■ Filnavn
■ Titelnummer og spilletid
■ Albumnavn
MP3-cd med ID3 tags
■ Spornavn
■ Kunstnernavn
■ Albumnavn
■ Titelnummer og spilletid

Trafikmeldinger i cd-funktion
Trafikmeldinger kan modtages, mens
en cd afspilles. Trafikradio (TP)
3 148.
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En trafikmelding kan afbrydes med
TP-knappen, og den aktuelle cd fort‐
sætter afspilning.

Udtagning af en cd
Tryk på j-knappen.
Eject CD vises på displayet.
Hvis en cd udkastes, bliver den sidst
valgte radiostation automatisk afspil‐
let.
En cd kan blive udkastet, selv om ap‐
paratet er slukket. Apparatet slukker,
efter cd'en er blevet fjernet.
Hvis cd'en ikke tages ud, trækkes den
efter nogle sekunder automatisk ind
igen.
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AUX-indgang

Brug ........................................... 156

Brug
For at afspille en lydkilde, der er til‐
sluttet til AUX-indgangen på bilen,
f.eks. en bærbar cd-afspiller, via Info‐
tainment-systemets højttalere, skal
lydkilden aktiveres:
Når radioen er tændt.
Tilslut lydkilden til AUX-indgangen på
bilen.
Tryk på FM/AM-knappen, indtil AUX
vises på displayet.

Den eksterne audiokilde stilles videre
til Infotainment systemet.

Tilslut den eksterne audiokilde og ind‐
stil dennes maksimale lydstyrke.
Audiokildens signal afspilles over
højttaleren på Infotainment systemet.
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Indledning

Generelt ..................................... 162
Tilslutning ................................... 164
Bluetooth-forbindelse ................. 165
Nødopkald ................................. 168
Betjening .................................... 168

Generelt
Mobiltelefonportalen gør det muligt at
foretage og modtage opkald på en
mobiltelefon ved hjælp af bilens mi‐
krofon og højttalere samt at betjene
de vigtigste af mobiltelefonens funk‐
tioner via bilens Infotainment-system.
Mobiltelefonportalen betjenes ved
hjælp af fjernbetjeningssystemet på
rattet, et talegenkendelsessystem og
radioens multifunktionsknap. De
menudrevne funktioner og status vi‐
ses på informationsdisplayet.
Visning af de vigtigste af telefondis‐
playets informationer på info-dis‐
playet giver en overskuelig og nem
betjening.
Mobiltelefonen bør anvendes fast‐
gjort i en adapter via en ekstern an‐
tenne.
Når der er en aktiv telefonforbindelse,
er der slukket for radiolyden. Når te‐
lefonforbindelsen er afsluttet, tændes
der for radiolyden igen.

Generelle henvisninger til
denne betjeningsvejledning
Detaljerede funktionsbeskrivelser for
Infotainment-systemet findes i betje‐
ningsvejledningen til Infotainment-sy‐
stemet.
Oplysninger om kompatible adaptere
til mobiltelefonen fås hos Deres Opel
forhandler.
Ikke alle mobiltelefon-portalens funk‐
tioner understøttes af alle telefoner.
Hvilke telefonfunktioner der er tilgæn‐
gelige, afhænger af den mobiltelefon
der benyttes, og netværksoperatø‐
ren. Yderligere oplysninger gives
i brugsanvisningerne for mobiltelefo‐
nen og den telefonspecifikke holder,
ligesom de kan fås hos netværksope‐
ratøren.

9 Advarsel

Infotainmentsystemet skal anven‐
des således, at man er i stand til at
køre bilen sikkert til enhver tid.
I tvivlstilfælde standses bilen og
Infotainmentsystemet anvendes,
mens bilen holder stille.

https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=ee22d724eec72966c0a801ea01aef343&version=1&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=b89d5c23c411b183c0a801ea0121385e&version=1&language=da&variant=DK


Indledning 163

Betjening af mobiltelefonen
Mobiltelefoner påvirker miljøet. Det er
grunden til, at der er udarbejdet sik‐
kerhedsregler og -forskrifter. De bør
undersøge de relevante forskrifter, in‐
den De tager telefonen i brug.

9 Advarsel

Det kan være farligt at anvende
håndfri anordninger, mens man
kører, da anvendelse af telefonen
nedsætter koncentrationen. Par‐
ker 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™
Mobiltelefonportalen understøtter
Bluetooth™ Håndfri Profil V. 1.5 og er
specificeret iht. Bluetooth™ Special
Interest Group (SIG).
Yderligere oplysninger om specifika‐
tionen finder De på Internettet under
http://qualweb.bluetooth.org. Mobil‐
telefonportalens Bluetooth™ kvalifi‐
kationskode er B02237.
Af sikkerhedsgrunde bør der ved par‐
ring af apparaterne benyttes en tilfæl‐
digt valgt PIN-kode på mindst 4 cifre.

Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer herved, at mobiltelefon‐
portalen opfylder de elementære krav
og andre relevante bestemmelser
i retningslinjen 1999/5/EF.

Betjene
talegenkendelsessystemet
Brug ikke talegenkendelse i nødsitua‐
tioner, da Deres stemme kan ændre
sig så meget i stressede situationer,
at den ikke genkendes tilstrækkeligt
til, at den ønskede forbindelse etab‐
leres hurtigt nok.

Basisholder til telefonholder
Sørg for at kontakterne på basishol‐
deren holdes fri for støv og skidt.

Opladning af telefonens batteri
Når Mobiltelefonportalen tændes, og
telefonen er fastgjort til adapteren,
oplades telefonens batterier.

Betjeningsdele
Mobiltelefonportalen kan betjenes
ved hjælp af fjernbetjeningssystemet
på rattet, et talegenkendelsessystem
og radioens multifunktionsknap.
Så snart Mobiltelefonportalen aktive‐
res, og mobiltelefonen har forbindelse
til et netværk, kommer startsiden til
syne på displayet.
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Valg af funktionerne på øverste linje
og andre funktioner beskrives neden‐
for:

Ratfjernbetjening

1 Fingerhjul
Drej: vælg menupunkter og
kommandoer
Tryk: bekræft et valg (OK)

2 q-knappen
Tryk: Valg/fravalg af talegenken‐
delsessystemet 3 173

3 p-knappen
Tryk: Accept eller afslut et opkald
eller gå direkte til opkaldslisten

4 o Drej: Juster lydstyrke

Betjening af Infotainment-systemet
med multifunktionsknappen
Se "Betjeningselementer på instru‐
mentpanelet" i den relevante betje‐
ningsvejledning for Infotainment-sy‐
stemet.
Mobiltelefon-portalen kan som alter‐
nativ betjenes ved hjælp af talegen‐
kendelsessystemet 3 173.

Tilslutning
Der kan etableres forbindelse mellem
mobiltelefon og Infotainment-system
ved hjælp af:
■ en telefonspecifik adapter
■ en Bluetooth™-forbindelse, under

forudsætning af at mobiltelefonen
og mobiltelefonportalen understøt‐
ter denne funktion.

For at kunne oprette en forbindelse
skal der være tændt for mobiltelefon‐
portalen og mobiltelefonen være log‐
get ind. Mobiltelefonportalen tænder
og slukker af sig selv via batteriet.
Hvis batteriet er afbrudt, kan der tæn‐
des og slukkes for mobiltelefonen via
Infotainment-systemet. Når batteriet
er afbrudt, er driftstiden begrænset til
1 time.
På mange mobiltelefoner anvendes
adapteren kun som opladningssta‐
tion. I givet fald skal forbindelsen op‐
rettes via Bluetooth™ 3 165.
Oplysninger om kompatible adaptere
til mobiltelefonen fås hos Deres Opel
forhandler.
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Oplysninger mobiltelefonens Blue‐
tooth™-funktion fremgår af betje‐
ningsvejledningen til mobiltelefonen.

Isætning af den kompatible
adapter i basisholderen

Der følger specifikke samleanvisnin‐
ger med hver adapter. Inden adapte‐
ren samles, bedes anvisningerne
herom i brugsvejledningen gennem‐
læses.
Fastgør adapteren til holderen
Kontrollér, at kontakterne er forsvar‐
ligt tilsluttet. Der skal lyde et klik, når
adapteren kommer på plads.

Adapteren fjernes igen ved at trykke
på frigørelsesknappen på basishol‐
deren.

Isætning af mobiltelefonen
i adapteren

Sæt telefonen i adapteren
Kontrollér, at kontakterne er forsvar‐
ligt tilsluttet. Der skal lyde et klik, når
mobiltelefonen isættes.
For at fjerne telefonen igen trykkes på
frigørelsesknappen på adapteren.

Bluetooth-forbindelse
Mobiltelefonens Bluetooth™ funktion
skal være aktiveret. Se betjeningsvej‐
ledningen til mobiltelefonen.
Bluetooth™ er en radiostandard for
trådløs tilslutning af f.eks. en mobilte‐
lefon til andet udstyr. Information som
f.eks. telefonbog, opkaldsliste, net‐
værksoperatør og feltstyrke, kan
overføres. Funktionerne kan være
begrænset, alt efter udstyrstype.

Etablering af forbindelse
På hovedmenuen vælges telefon‐
symbolet på øverste linje.

Når mobiltelefonen er anbragt i hol‐
deren, vises telefonmenuen eller
Bluetooth™ menuen på displayet.
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Når mobiltelefonen ikke er anbragt
i holderen, vises Bluetooth™-me‐
nuen på displayet.
Vælg Bluetooth-menupunktet.

Hvis Bluetooth™ er deaktiveret, gø‐
res følgende:
1. Vælg Bluetooth-menupunktet.

Hvis Bluetooth™ er aktiveret, vi‐
ses de øvrige menupunkter i dis‐
playet.

2. Vælg Bluetooth PIN-menupunk‐
tet.

3. Angiv nu en tilfældig Bluetooth™
PIN, og bekræft med OK.
Af sikkerhedsgrunde bør der an‐
vendes en tilfældig valgt PIN-
kode på mindst 4 cifre.

4. Kontrollér, om Bluetooth™-funk‐
tionen er aktiveret på Deres mo‐
biltelefon, og indstillet til "synlig".

5. Vælg Starte søgning-menupunk‐
tet.
Under søgningen efter Blue‐
tooth™ -enheder vises søges...
på displayet.
Når søgningen er slut, vises en li‐
ste over de Bluetooth™ -enheder,

der er fundet i menuen Fundne
enheder.

6. Vælg den ønskede mobiltelefon.
Mens forbindelsen etableres, vi‐
ses Forbindelsen oprettes... på
displayet.
På mobiltelefonens display står
der herefter "Angiv Bluetooth PIN-
kode" eller en lignende opfor‐
dring.

7. Indtast nu den samme Blue‐
tooth™ PIN-kode på mobiltelefo‐
nen som for Infotainment-syste‐
met, og bekræft med OK.
På mobiltelefonens display vises
nu "Skal enheden tilføjes til
fundne enheder?" eller en lig‐
nende meddelelse.



Indledning 167

8. Bekræft på mobiltelefonen ved at
trykke på OK.

Når forbindelsen er etableret, frem‐
kommer meddelelsen er tilføjet til de
forbundne enheder på displayet.
Forbindelsen mellem mobiltelefonen
og Infotainment-systemet er nu etab‐
leret.
Der kan tilføjes op til fem enheder til
listen.

Fjerne forbindelse
1. På Bluetooth™ menuen vælges

kendte enhed..
På displayet vises kendte
enhed.-menuen.

2. Vælg den ønskede mobiltelefon.

På displayet vises Bluetooth™-
menuen.

3. Deaktivér Forbinde.
Meddelelsen Afbrudt!" vises,
hvorefter Bluetooth-menuen vises
igen.

4. Vælg Fjerne.
Meddelelsen Fjernet!" vises,
hvorefter Bluetooth-menuen vises
igen.

UHP synlig
Ved aktivering af denne funktion kan
mobiltelefonportalen findes af andre
Bluetooth™ enheder. På denne
måde kan en Bluetooth™-forbindelse
f.eks. etableres mellem mobiltelefo‐
nen og mobiltelefonportalen.

1. På Bluetooth™ menuen vælges
UHP synlig.
Mobiltelefonportalen er nu synlig
for andre enheder de næste
3 minutter.

2. Start mobiltelefonens søgefunk‐
tion for Bluetooth™-enheder, se
mobiltelefonens betjeningsvejled‐
ning.
På mobiltelefonens display vises
meddelelsen "Enhed fundet:
UHP".

3. Start mobiltelefonens tilslutnings‐
funktion, se mobiltelefonens be‐
tjeningsvejledning.

4. Indtast Bluetooth PIN i Infotain‐
ment-systemet

5. Indtast Bluetooth PIN-koden på
mobiltelefonen.

Bluetooth™-forbindelsen mellem mo‐
biltelefon og Infotainment-system er
nu etableret.

Håndfri tel.
En telefonforbindelse er aktiv.
Drej fingerhjulet.
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En kontekstmenu åbnes. Aktiver
Håndfri tel.. Hyletonen høres nu i bi‐
lens højttalere.

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 nød‐
vendigt, at et gyldigt SIM-kort sæt‐
tes rigtigt i mobiltelefonen.

9 Advarsel

Vær opmærksom på, at det er mu‐
ligt at foretage og modtage opkald
med mobiltelefonen, hvis signalet
i et serviceområde er kraftigt nok.
Under visse omstændigheder er
det ikke muligt at foretage nødop‐
kald i alle mobiltelefonnetværk;
det kan forekomme, at det ikke er
muligt, når bestemte netværkstje‐
nester og/eller telefonfunktioner er
aktive. Der kan indhentes oplys‐
ninger derom hos de lokale net‐
værkstjenesteydere.
Nødtelefonnummeret kan variere
i de enkelte egne og lande. Man
bør sørge for at få fat i nødtelefon‐
numrene, der anvendes i de egne,
man har tænkt sig at tage til.

Foretage nødopkald
Opkald alarmnummeret (f.eks. 112).
Forbindelsen til alarmcentralen opret‐
tes.
Svar på alarmcentralens spørgsmål.

Afslutte nødopkald
Vælg Læg røret på-menupunktet.
eller:
Tryk på p-tasten.

9 Advarsel

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

Betjening
Indledning
Så snart der er oprettet forbindelse
mellem mobiltelefonen og Infotain‐
ment-systemet via adapteren eller via
Bluetooth™, kan mange af mobiltele‐
fonens funktioner betjenes ved hjælp
af Infotainment-systemet.
Ved hjælp af Infotainment systemet
er det f.eks. muligt at foretage opkald
til de telefonnumre, der er gemt i mo‐
biltelefonen, eller ændre telefon‐
numre.
Det vil som regel fortsat være muligt
f.eks. at modtage opkald eller indstille
lydstyrke via mobiltelefonen.
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Når der er oprettet forbindelse mellem
mobiltelefonen og Infotainment-sy‐
stemet, overføres data fra mobiltele‐
fonen til Infotainment-systemet. Dette
kan tage nogen tid, alt efter hvilket te‐
lefonfabrikat, der er tale om. I dette
tidsrum kan mobiltelefonen kun bru‐
ges i begrænset omfang via Infotain‐
ment-systemet.
Nogle telefoner understøtter ikke alle
mobiltelefonportalens funktioner.
Som følge heraf fungerer de pågæl‐
dende telefoner muligvis anderledes
end som beskrevet i betjeningsvej‐
ledningen. Yderligere oplysninger
herom findes i vejledningen om tele‐
fonholderen.
Opkald, der foretages eller kommer
ind, mens telefonen fastgøres til
adapteren, kan fortsættes og føres vi‐
dere via den håndfri installation, så
snart mobiltelefonen er fastgjort til
adapteren.
Ud over betjening ved hjælp af rat‐
fjernbetjening kan visse funktioner
også betjenes ved hjælp af talegen‐
kendelse 3 173.

Hvis der er oprettet en forbindelse via
adapteren, kan der forekomme be‐
grænsninger i mobiltelefonens funkti‐
onalitet, se mere herom i vejlednin‐
gen til adapteren.
Også hvis der findes en Bluetooth™ -
forbindelse, kan der forekomme be‐
grænsninger i mobiltelefonens funk‐
tioner.

Indtast PIN-kode
Hvis mobiltelefonen tændes, efter at
den er anbragt i adapteren, skal PIN-
koden stadig indtastes.
Infotainment-systemet er aktiveret.
Ingen PIN vises på displayet. Vælg
telefonsymbolet i den øverste linje.
Indtast din PIN-kode! vises på dis‐
playet.

Indtast PIN-koden ved hjælp af fin‐
gerhjulet, og bekræft ved tryk på OK.
PIN-koden kan også indtales ved
hjælp af talegenkendelsessystemet
3 173.
PIN-kontrol - vent venligst... vises på
displayet.
Hvis PIN-koden indtastes forkert tre
gange, spærres SIM-kortet.
SIM spærret vises på displayet.
■ Et spærret SIM-kort kan kun udlø‐

ses ved at indtaste PUK-koden på
mobiltelefonen, se mobiltelefonens
betjeningsvejledning.

■ Hvis PIN-koden indtastes rigtigt og
bekræftes, vises den sidst viste
menu på displayet.
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■ Nogle netværksoperatører tillader,
at man slår anmodningen om PIN-
kode fra. Yderligere oplysninger om
dette emne findes i mobiltelefonens
betjeningsvejledning og kan rekvi‐
reres hos netværksoperatøren.

Foretage telefonopkald
Der er tre muligheder med hensyn til
at kalde et telefonnummer:
■ Ringe telefonnummer manuelt op
■ Valg af telefonnummeret i telefon‐

bogen
■ Vælge telefonnummer fra opkald‐

slister (udgående opkald, indgå‐
ende opkald, ubesvarede opkald)

Vælg
Ringe telefonnummer manuelt op

På telefonmenuen:
Vælg Vælg-menupunktet.
Indtast nr. ... vises på displayet.
Vælg telefonnummerets cifre på dis‐
playets nederste linje, og start opkal‐
det med Vælg.

Telefonbog
Efter at forbindelsen er etableret,
sammenholdes telefonbogen med
den midlertidige telefonbog, hvis det
samme SIM-kort eller den samme
telefon benyttes. I dette tidsrum vises
nye indførsler ikke. Hvis SIM-kortet
eller telefonen er en anden, indlæses
telefonbogen på ny. Dette kan tage
nogle minutter, afhængigt af telefon‐
modellen. De nye indførsler gemmes
kun, efter at tændingen er afbrudt og
nøglen taget ud.
Valg af telefonnumre i telefonbogen
På telefonmenuen vælges punktet
Telefonbog.
En liste med alle registrerede telefon‐
numre i telefonbogen vises på dis‐
playet.

Vælg den ønskede post, og start op‐
kaldsprocessen.
Poster med flere telefonnumre
Alt efter telefontype kan der gemmes
flere telefonnumre under en post i te‐
lefonbogen.
Vælg den ønskede post under
Telefonbog.
En liste med alle telefonnumre tilhø‐
rende denne post vises på displayet.
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Vælg det ønskede nummer, og be‐
gynd Deres opkald.
Filtrering
For bedre at kunne finde posterne i te‐
lefonbogen kan der aktiveres et filter:
Vælg Telefonbog-menupunktet.
En liste med alle registrerede telefon‐
numre i telefonbogen vises på dis‐
playet.

Vælg menupunkt Filtrering.
Det udfyldte afkrydsningsfelt angiver
aktiv filtrering. Telefonbogens ind‐
førsler er grupperet efter første bog‐
stav (abc, def .....).
Vælg det ønskede nummer, og be‐
gynd Deres opkald.

Opkaldsliste
Vælge telefonnummer fra opkaldsli‐
ster
Vælg Opkaldsliste-menupunktet.
En liste over de senest kaldte telefon‐
numre vises. Telefonnummerets sta‐
tus (kaldt, modtaget eller ikke besva‐
ret) vises på nederste linje.
Vælg den ønskede post, og start op‐
kaldsprocessen.

Indgående opkald
Ved indgående opkald vises en valg‐
menu, hvor det er muligt at acceptere
eller afvise et telefonopkald.
Besvare opkald
Vælg Modtag-menupunktet.
eller:
Tryk på p-tasten.

Afvise opkald
Vælg Afvis-menupunktet.
Afslutte opkald
Et telefonopkald afsluttes på følgende
måde:
Tryk på p.
eller:
Drej fingerhjulet.
En kontekstmenu åbnes.
Vælg Læg røret på.

Funktioner under samtalen
Nogle funktioner er kun tilgængelige
under en telefonsamtale.
En telefonforbindelse er aktiv.
Drej fingerhjulet.
En kontekstmenu åbnes.
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Følgende funktioner er til rådighed:
Læg røret på
Med denne funktion afsluttes telefon‐
forbindelsen.
Mikrofon OFF
Med denne funktion gøres telefonens
mikrofon lydløs.
DTMF (tone)
Forskellige telefontjenester (f.eks.
Voice-Mail eller telefonbank) kræver
indlæsning af signaltoner.
Når en telefonforbindelse er aktiv:
Vælg menupunktet DTMF.
DTMF-menuen vises.

Der kan nu indtastes numre med fin‐
gerhjulet.

Vælg de nødvendige tal på displayets
nederste linje.
Signaltonerne sendes nu.
Håndfri tel.
Hvis mobiltelefonen er forbundet via
Bluetooth™, kan den håndfri telefon‐
funktion deaktiveres med denne funk‐
tion, 3 165.
Dette menupunkt er usynligt, hvis mo‐
biltelefonen er forbundet med Info‐
tainment-systemet via en adapter.
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Genkendelse af
stemme

Talegenkendelse ....................... 173

Talegenkendelse
Talegenkendelsessystemet gør det
muligt at betjene nogle af mobiltele‐
fonens funktioner med stemmen. Det
genkender kommandoer og sekven‐
ser af tal uafhængigt af den person,
der taler. Kommandoer og sekvenser
af tal kan udtales uden pause mellem
de enkelte ord.
Du kan desuden gemme telefon‐
numre under et vilkårligt valgt navn
(stemmekode). Der oprettes telefon‐
forbindelse ved at bruge dette navn.
Hvis talegenkendelsessystemet ikke
fungerer ordentligt eller ikke genken‐
der din stemme, giver det dig hørbare
meddelelser og beder dig om at gen‐
tage den ønskede kommando. Tale‐
genkendelsessystemet giver også
svar på vigtige kommandoer og kom‐
mer med forespørgsler, hvis det kræ‐
ves.
Stemmedialogen kan når som helst
standses ved at trykke på q igen.

Før der kan foretages et telefonop‐
kald, skal følgende forudsætninger
være opfyldt:
■ Mobiltelefonen skal være klar til

brug og være sat i adapteren til den
pågældende telefon, eller der skal
være en Bluetooth™-forbindelse.

■ Mobiltelefonen skal have forbin‐
delse til et mobilnetværk.

For at undgå at samtaler i bilens ka‐
bine utilsigtet betjener mobiltelefonen
eller lydanlægget, starter talegenken‐
delsessystemet ikke, før det er blevet
aktiveret.

Aktivere
talegenkendelsessystemet
Ved at trykke på q aktiveres tale‐
genkendelsessystemet, og symbolet
q vises på displayet. Radioen ind‐
stilles på "stille" under hele dialogens
varighed. Eventuelle trafiknyheder
bliver afbrudt.
Funktionerne kan kun udføres, når
mobiltelefonen har forbindelse til et
mobilnetværk.
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Afbryde dialogen
Talegenkendelsessystemet og dialo‐
gen kan afbrydes på flere måder:
■ Ved at trykke på q
■ Automatisk slukning: når der efter

et stykke tid ikke er blevet givet
kommandoer

Talegenkendelsessystemet afbrydes
også ved indkommende opkald.

Betjening
Ved hjælp af talegenkendelsessyste‐
met kan mobiltelefonen meget nemt
betjenes ved at bruge stemmefunkti‐
onen. Du skal bare aktivere talegen‐
kendelsessystemet og sige den øn‐
skede kommando. Når kommandoen
er indført, bliver du ført gennem dia‐
logen med de tilsvarende spørgsmål
og meddelelser, så du kan gennem‐
føre den nødvendige handling.
Udtal kommandoer og tal i normalt ta‐
letempo, uden kunstige pauser mel‐
lem tallene. Genkendelse lykkes
bedst, når du holder pause i mindst et
halvt sekund efter hver tre-fem tal.

Infotainment-systemet reagerer på
kommandoer med talemeddelelser
og visninger i displayet samtidigt.

SIM-kort
Hvis der ikke er indsat et SIM-kort, vi‐
ses følgende meddelelse: Please
insert a SIM card! (indsæt et SIM-
kort!)
Når du har indsat et SIM-kort, bliver
du bedt om at indtaste pinkoden. For
flere oplysninger om dette, se næste
afsnit.

PIN-kode
Hvis pinkoden ikke er indtastet, vises
følgende meddelelse: Please enter
the PIN code! (indfør PIN-kode!).
Sig nu Deres PIN-kode i normalt tale‐
tempo, uden kunstige pauser mellem
tallene.
Følgende kommandoer er til rådig‐
hed:
■ "Accept (accepter)": Pinkoden be‐

kræftes.
■ "Change (ændr)": Det sidste indta‐

stede tal slettes.

■ "Delete (slet)": Pinkoden slettes.
■ "Additional digits (yderligere cifre)":

Yderligere tal kan indtastes.
Eksempel på en dialog ved angivelse
af PIN-kode:
Voice output: "Please enter the PIN
code! (indfør PIN-kode!)"
Bruger: "One (en) Two (to) Three
(tre) Four (fire) - Accept (accepter)"
Voice output: "The PIN code is
incorrect! (PIN-koden er forkert!)"
Bruger: "Four (fire) Three (tre) Two
(to) One (en) - Accept (accepter)"
Stemme: "The PIN code has been
accepted"

Hovedkommandoer
Når talegenkendelsessystemet er ak‐
tiveret, høres en kort lyd, som angiver
at talegenkendelsessystemet afven‐
ter en kommando.
Følgende kommandoer er til rådig‐
hed:
■ "Call (opkald)"
■ "Redial (genopkald)"
■ "Save (gem)"
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■ "Delete (slet)"
■ "Phonebook (telefonbog)"
■ "Help (hjælp)"
■ "Cancel (annuller)"
Se nedenfor for en detaljeret beskri‐
velse af disse kommandoer.

"Call (opkald)"
Med denne kommando kan der angi‐
ves et telefonnummer, som er gemt
under et navn (stemmekode) i tele‐
fonbogen, eller som der skal foreta‐
ges et telefonopkald til. Efter denne
kommando er følgende kommandoer
til rådighed:
■ "Number (nummer)": Der oprettes

forbindelse med det indførte num‐
mer.

■ "Name (navn)": Der oprettes forbin‐
delse med den indførte stemme‐
kode.

"Number (nummer)"
Efter denne kommando er afgivet, bli‐
ver du bedt om at indføre nummeret.
Infotainment-systemet gentager de

genkendte numre. Du kan derefter
indføre yderligere numre eller føl‐
gende kommandoer:
■ "Call (opkald)" eller "Accept

(accepter)": Indføringerne er ac‐
cepteret.

■ "Change (ændr)" Den sidste tal‐
række er blevet slettet.

■ "Delete (slet)": Hele indføringen er
blevet slettet.

■ "Help (hjælp)": Dialogen er afsluttet
og alle kommandoer, der er til rå‐
dighed i denne sammenhæng, vi‐
ses.

■ "Plus": Ved en udlandssamtale ind‐
sættes et plus forrest.

■ "Additional digits (yderligere cifre)":
Yderligere cifre bliver tilføjet.

■ "Cancel (annuller):" Slutte opkalds‐
processen. Efter anmodning om en
korrektion gentages alle tidligere
indførte rækker af numre med und‐
tagelse af den sidste række. Hvis
alle indføringer er blevet slettet, be‐
des du endnu en gang om at ind‐
føre et telefonnummer.

Ved en talepause på mere end ét se‐
kund mellem de enkelte tal, går Info‐
tainment-systemet ud fra, at angivel‐
sen af talrækken er afsluttet og gen‐
tager talrækken.
For at kunne foretage et udenlandsk
opkald kan du sige ordet "Plus" (+)
foran nummeret. Plusset giver dig
mulighed for at foretage et opkald fra
dette land uden at kende den uden‐
landske landekode for det pågæl‐
dende land. Sig derefter landekoden.
Landekoden svarer til det konventio‐
nelle format, dvs. 49 for Tyskland, 44
for Storbritannien osv. "0" skal udela‐
des ved lokale opkald, undtagen i Ita‐
lien.
Eksempel på en dialog mellem
brugeren og Infotaiment systemets
stemme ved opkald til et
telefonnummer:
Bruger: "Call (opkald)"
Stemme: "Name (navn) eller Number
(nummer)?"
Bruger: "Number (nummer)"
Voice output: "The number, please!
(hvad er nummeret?)"
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Bruger: "Plus Four (fire) Nine (ni)"
Stemmen gentager: "Plus Four (fire)
Nine (ni)"
Bruger: "Seven (syv) Three (tre) One
(en)"
Stemmen gentager: "Seven (syv)
Three (tre) One (en)"
Bruger: "One (en) One (en) Nine (ni)
Nine (ni)"
Stemmen gentager: "One (en) One
(en) Nine (ni) Nine (ni)"
Bruger: "Change (ændr)"
Stemmen gentager de tidligere an‐
givne tal: "Plus Four (fire) Nine (ni) -
Seven (syv) Three (tre) One (en)"
Bruger: "One (en) One (en) Nine (ni)
One (en)"
Stemmen gentager: "One (en) One
(en) Nine (ni) One (en)"
Bruger: "Call (opkald)"
Voice output: "The number is being
dialled (nummeret bliver opkaldt)"
"Name (navn)"
Med denne kommando kan der fore‐
tages telefonopkald ved hjælp af et
navn (Voice Tag).

Hvis systemet genkender et indført
navn, der allerede findes, vises det på
displayet. Symbolet q, der repræ‐
senterer en stemmekode, vises til
højre for navnet. Der oprettes forbin‐
delse med stemmekoden.

"Redial (genopkald)"
Med brug af kommandoen "Redial
(genopkald)" kan det senest opkaldte
nummer genopkaldes.

"Save (gem)"
Med denne kommando kan der gem‐
mes et telefonnummer under en
"Voice Tag".
Derudover kan den tidligere indførte
stemmekode i telefonbogen medta‐
ges.
Stemmekoder kan kun registreres
i telefonbogen, hvis de er gemt i Info‐
tainment-systemet.
Der kan maksimalt gemmes 25 stem‐
mekoder i telefonbogen. Hvis der al‐
lerede er gemt 25 stemmekoder,
kommer meddelelsen "The speech
memory is full! (talehukommelsen er
fyldt)".

"Voice Tags" er stemmeafhængige,
dvs. kun den person, der har indtalt
en "Voice Tag", kan aktivere den.
Efter tre ugyldige forsøg afsluttes ta‐
legenkendelsessystemet automatisk.
Det kan ske, at de to indførte navne
er for forskellige for talegenkendel‐
sessystemet, som derefter afviser
dem. Du kan derefter beslutte, om du
vil indføre navnene igen eller afslutte
processen:
■ "Yes (ja)": Indfør navnene igen.
■ "No (nej)""Cancel (annuller)": Dia‐

logen afsluttes, uden at noget gem‐
mes.

For at være sikker på at det fulde navn
registreres, bør der være en pause
imellem hver navnangivelse.
For at kunne bruge en stemmekode
uafhængigt af stedet, dvs. i andre
lande, bør alle telefonnumre angives
med et "Plus" og landekoden.
Eksempel på at gemme et navn som
"Voice Tag":
Bruger: "Call (opkald)"
Stemme: "Name (navn) eller Number
(nummer)?"
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Bruger: "Name (navn)"
Voice output: "The name, please!
(hvilket navn?)"
Bruger: <Gitte>
Voice output: "The number, please!
(hvad er nummeret?)".
Bruger: "Plus Four (fire) Nine (ni)"
Voice output: "Plus Four (fire) Nine
(ni)"
Bruger: Seven (syv) Three (tre) One
(en).
Voice output: "Seven (syv) Three
(tre) One (en)"
Bruger: "One (en) One (en) Nine (ni)
One (en)"
Voice output: "One (en) One (en)
Nine (ni) One (en)"
Bruger: "Save (gem)"
I stedet for "Save (gem)" kan du bruge
kommandoen "Accept (accepter)".

"Delete (slet)"
Med kommandoen "Delete (slet)" kan
en gemt stemmekode slettes.

"Phonebook (telefonbog)"
Med kommandoen "Phonebook
(telefonbog)" kan du ringe op til en
tidligere gemt stemmekode, som du
har medtaget i telefonbogen. Du kan
også slette en stemmekode. Efter at
have indført komman‐
doen "Phonebook (telefonbog)" bliver
du bedt om at indføre et navn.
Når navnet er genkendt, kan der af‐
gives følgende kommandoer:
■ "Call (opkald)": Der ringes op til det

gemte nummer.
■ "Delete (slet)": Stemmekoden slet‐

tes.
■ "Cancel (annuller)": Dialogen af‐

sluttes.
■ "Help (hjælp)": Dialogen er afsluttet

og alle kommandoer, der er til rå‐
dighed i denne sammenhæng, vi‐
ses.

Eksempel på at ringe op ved hjælp af
et telefonnummer, der er gemt
i telefonbogen:
Bruger: "Phonebook (telefonbog)".
Stemme: <Karl>

Stemme: <Markus>
Stemme: <Gitte>
Bruger: "Call (opkald)"
I stedet for "Call (opkald)" kan du
bruge kommandoen "Accept
(accepter)".
Voice output: "The number is being
dialled (nummeret bliver opkaldt)"

"Help (hjælp)"
Med kommandoen "Help (hjælp)" vi‐
ses alle kommandoer, der er til rådig‐
hed i denne sammenhæng.

"Cancel (annuller)"
Med kommandoen "Cancel
(annuller)" kan talegenkendelsessy‐
stemet slås fra.

Ændre sprog

Ændre displaysprog
Infotainment-systemet understøtter
som standard 12 forudindstillede
sprog til visning på displayet. Kontakt
din Opel Partner, hvis du vil aktivere
et andet sprog end det forudindstil‐
lede.
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Ændre meddelelsessprog
Talegenkendelsessystemet under‐
støtter følgende seks sprog:
■ Dansk
■ (Britisk) Engelsk
■ Fransk (EU)
■ Italiensk
■ Spansk (EU)
■ Hollandsk
Kontakt din Opel Partner, hvis du vil
aktivere et andet sprog end det for‐
udindstillede.
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