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Indledning

Indledning
Generelt ......................................... 6
Tyverisikring ................................... 7
Oversigt over
betjeningsorganer .......................... 8
Brug ............................................. 12

Generelt
Infotainment systemet byder på avan‐
ceret infotainment i bilen.
Ved hjælp af FM-, AM- eller DAB-ra‐
diofunktioner kan du registrere et
stort antal stationer på forskellige fa‐
voritsider.
Du kan også registrere musikspor, te‐
lefonnumre, destinationsadresser el‐
ler toneindstillinger på favoritsiderne.
Du kan tilslutte eksterne datalagrings‐
enheder, f.eks. iPod, USB-udstyr eller
andet eksternt udstyr til Infotainmentsystemet som yderligere audiokilder;
enten via et kabel eller via Bluetooth.
Navigationssystemet med dynamisk
ruteplanlægning leder dig sikkert frem
til bestemmelsesstedet så du, hvis
det ønskes, automatisk undgår trafik‐
køer og andre trafikhindringer.
Derudover er Infotainment-systemet
udstyret med en telefonportal, der til‐
lader bekvem og sikker brug af din
mobiltelefon i bilen.

Infotainment-systemet kan også be‐
tjenes med knapper på rattet, en be‐
røringspude mellem forsæderne eller
med talegenkendelsessystemet.
Betjeningselementernes velgennem‐
tænkte design, berøringsskærmen og
de tydelige display giver en nem og
intuitiv betjening af systemet.
Bemærkninger
Denne instruktionsbog beskriver alle
tilgængelige indstillinger og funktio‐
ner for de forskellige Infotainmentsystemer. Visse beskrivelser, inklu‐
sive dem for display- og menufunk‐
tioner, gælder muligvis ikke for
denne bil pga. modelvariant, lande‐
specifikationer, specialudstyr eller
tilbehør.

Indledning
Vigtige oplysninger om
betjening og færdselssikkerhed
9 Advarsel
Kør altid forsigtigt ved betjening af
Infotainment-systemet.
Hvis du er i tvivl, så stands bilen
inden betjening af Infotainmentsystemet.

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

9 Advarsel
I visse områder er ensrettede veje
og andre gader og indkørsler
(f.eks.fodgængerområder), hvor
det ikke er tilladt at køre ind, ikke
afmærket på kortet. I disse områ‐
der udsender infotainmentsyste‐
met muligvis en advarsel, som
skal efterkommes. Hér skal man
være særligt opmærksom på 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
som tyverisikring.
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Infotainment-systemet fungerer der‐
for kun i Deres køretøj og er værdiløst
for en tyv.
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Indledning

Oversigt over betjeningsorganer
Midterdisplay med betjening

Indledning
1

X knap .................................. 12

6

BACK-knappen ..................... 15

7

Tryk: retur til foregående
skærm/menu
v-knappen

Hvis slukket: kort tryk:
tænd apparatet
Hvis tændt: kort tryk:
system på mute: langt tryk:
sluk for apparat
2
3
4

Drej: Juster lydstyrke
Display/berøringsskærm ....... 14
Skærmbilledet Hjem
(konfigurerbart) ..................... 21
MENU knap ........................... 15
Drej: markér
skærmknapper eller
menupunkter; indstil
numeriske værdier

5

Tryk: vælg/aktiver en
markeret skærmknap eller
menupost; bekræft indsat
værdi; skift til forskellige
indstillingsvalg; åbn appli‐
kationsspecifik menu (hvis
tilgængelig)
;-knappen ........................... 15
Tryk: vis Hjem-skærm

Radio: kort tryk: spring til
næste station; langt tryk:
søg op ................................... 46

8

CD-afspiller / Eksterne
enheder: kort tryk: spring
til næste spor; langt tryk:
hurtigt fremad ........................ 52
d knap (hvis udstyret med
CD-afspiller)
Tryk: udkast disc ................... 52
TONE knap (hvis ikke
udstyret med CD-afspiller)
Tryk: vis toneindstil‐
lingsmenu .............................. 40

9

9

t-knappen
Radio: kort tryk: spring til
foregående station; langt
tryk: søg ned ......................... 46

CD-afspiller / Eksterne
enheder: kort tryk: spring
til foregående spor; langt
tryk: hurtigt tilbage ................. 52
10 MEDIA-knappen .................... 12
Tryk: aktiver CD-afspiller
eller ekstern enhed
11 RADIO-knappen .................... 46
Tryk: aktiver radio, eller
skift bølgeområde
12 Cd-slot ................................... 52
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Indledning

Berøringspude

Ratknapper til venstrestyring

eller deaktivere
talegenkendelse .................... 78
eller aktivér/deaktivér lyd‐
frakoblingfunktion .................. 12

1

Berøringsfølsomt område

2

Betjen menuerne på
midterdisplayet ved hjælp
af multiberøringsbevæ‐
gelser .................................... 15
h-knappen

3

Tryk: aktiver/deaktiver
tegngenkendelse .................. 24
BACK-knappen ..................... 21
Tryk: retur til foregående
skærm/menu
Langt tryk: retur til Hjem-skærm

1

s-knappen
Tryk: besvar telefonopkald .... 87
eller aktivere
talegenkendelse .................... 78

2

eller afbryd en prompt og
tal direkte .............................. 78
n-knappen
Tryk: Afslut/afvis opkald ........ 87

Indledning
For en beskrivelse af alle andre be‐
tjeninger, se Instruktionsbog.

Ratknapper til højrestyring

P / Q knapper - vælg menupost
2

9 knap - bekræft valg
Knappen ! / # ...................... 12

11

Førerinformationscenter
(uplevel)

Tryk opad: øg lydstyrke
3

Tryk nedad: sænk lydstyrke
k / l-knapper
Radio: tryk for at vælge
næste / foregående favorit .... 28
Medie: tryk for at vælge
næste / foregående spor ....... 56

1

Femvejs controller ................. 15
Trykknapper: aktiver
menuerne i Førerinforma‐
tionscentret (se billeder
herunder)
N knap - vis menu for valg
af applikation; retur til
næste højere menuniveau
j knap - vis applikations‐
specifik hovedmenu

Uplevel førerinformationscenteret
gør det muligt at skifte mellem to for‐
skellige visningsmåder (temaer) Touring og Sport.
På illustrationen ovenfor vises temaet
Touring (mht. ændring af display‐
tema, se instruktionsbogen).
Menuerne i førerinformationscenteret
betjenes via den femvejs controller i
højre side af rattet.
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Indledning

Førerinformationscentret har tre se‐
parate zoner:
■ Venstre zone - viser menu for ap‐
plikationsvalg
■ Midterzone - viser Infotainmentin‐
formation og bilspecifik information
(Se Instruktionsbog)
■ Højre zone - viser applikationsspe‐
cifikke menuer.

Førerinformationscenter
(midlevel)

Menuerne på førerinformationscente‐
ret betjenes via den femvejs control‐
ler i højre side af rattet.

Brug
Tænde og slukke for
Infotainment-systemet

Tryk kort på knappen X. Når der tæn‐
des for systemet, bliver den sidst
valgte Infotainment-kilde aktiv.
Slukkeautomatik
Hvis Infotainment-systemet tænder
vha. X knappen, mens tændingen er
slået fra, slukker det automatisk igen
efter 1 time.

Indstil lydstyrke

I Førerinformationscenteret vises In‐
fotainmentrelaterede informationer
og menuer.

Drej på X-knappen.
Den aktuelle indstilling vises på dis‐
playet.
Når Infotainment-systemet tændes,
indstilles den sidst valgte lydstyrke,
hvis den er lavere end den maksimale
startlydstyrke 3 41.

Auto volume (automatisk lydstyrke)
Når automatisk lydstyrke er aktiveret
3 41, tilpasses lydstyrken automa‐
tisk for at kompensere for vej- og vind‐
støj under kørslen.
Mute
Tryk kortvarigt på knappen X for at
vælge mute-funktion for audiokil‐
derne (lydkilder).
For at annullere mute-funktionen
igen: drej på knappen X.

Driftstilstande
Radio
Tryk gentagne gange på knappen
RADIO for at aktivere radiofunktion
eller skifte mellem forskellige bølge‐
områder.
Find en detaljeret beskrivelse af ra‐
diofunktionerne 3 46.
CD-afspiller
Tryk gentagne gange på MEDIA
knappen for at aktivere CD-afspille‐
ren.
Find en detaljeret beskrivelse af CDafspillerens funktioner 3 51.

Indledning
Eksterne enheder
Tryk gentagne gange på knappen
MEDIA for at aktivere afspilningsfunk‐
tion for en tilsluttet ekstern enhed
(fx USB-enhed, iPod eller smartp‐
hone).
Find en detaljeret beskrivelse af til‐
slutning og betjening af eksterne en‐
heder 3 54.
Navigation
Tryk på knappen ; for vise skærmen
Hjem.
Tryk på ikonen NAV for at vise navi‐
gationskortet, der viser området om‐
kring den aktuelle position.
Find en detaljeret beskrivelse af na‐
vigationsfunktionerne 3 61.
Telefon
Tryk på knappen ; for vise skærmen
Hjem.
Vælg ikonen TELEFON.
Hvis der kan etableres en forbindelse
til en parret mobiltelefon, vises tele‐
fontilstandens hovedmenu.

Find en detaljeret beskrivelse af mo‐
biltelefonbetjeningen via Infotain‐
ment-systemet 3 87.
Hvis der ikke kan etableres forbin‐
delse, vises en meddelelse om dette.
For en detaljeret beskrivelse af forbe‐
redelse og etablering af en Bluetoothforbindelse mellem Infotainment-sy‐
stemet og en mobiltelefon 3 85.
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Grundlæggende betjening

Grundlæggende
betjening
Display ......................................... 14
Betjening ...................................... 15
Menubetjening ............................. 21
Tastaturer .................................... 24
Favoritter ...................................... 28
Kontakter ..................................... 32
Oversigt over
berøringsbetjening ....................... 36
Toneindstillinger ........................... 40
Lydstyrkeindstillinger ................... 41
Systemindstillinger ....................... 42

Display
Infotainment- og køretøjsinformation
vises på to separate display.

Midterdisplay

Midterdisplayet er placeret i midten af
instrumentpanelet. Det tjener som In‐
fotainment-systemets primære infor‐
mations- og kontrolcenter.
Indtastninger kan valgfrit foretages
ved hjælp af knapperne på instru‐
mentpanelet, berøringsskærmen el‐
ler berøringspuden.

For detaljerede beskrivelser, se ka‐
pitlerne "Oversigt over betjeningsor‐
ganer" 3 8 og "Betjening" 3 15.

Førerinformationscenter
Uplevel, Touring tema:

Uplevel, Sport tema:

Grundlæggende betjening

Midlevel:

Førerinformationscenteret er en del
af instrumentgruppen og viser Info‐
tainment-information samt bilspecifik
information (se Instruktionsbog).
Førerinformationscenteret tjener som
et yderligere informations- og kontrol‐
center for et udvalg af vigtige Infotain‐
ment-funktioner.
Indtastninger foretages via den fem‐
vejs controller i højre side af rattet.
Find detaljerede beskrivelser i "Over‐
sigt over betjeningsorganer" 3 8 og
"Betjening" 3 15.
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■ For at rulle gennem en liste med
menuposter.

Betjening
Instrumentpanel

Find en oversigt over alle betjenings‐
organer i "Oversigt over betjeningsor‐
ganer" 3 8.
MENU-knappen
Knappen MENU er et af de centrale
betjeningselementer for menuerne.
Drej:
■ For at vælge en skærmknap eller
menupost.

■ For at ændre en indstillingsværdi.
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Grundlæggende betjening

Bemærkninger
Den valgte post er fremhævet med
en rød boks.
Tryk:
■ For at aktivere en valgt skærmknap
eller menupost.
■ For at bekræfte en ændret indstil‐
lingsværdi.
■ For at ændre til et andet indstillings‐
alternativ.
■ For at vise den applikations-speci‐
fikke undermenu.
Bemærkninger
I alle andre end AUDIO applikatio‐
nen på et skærmbillede, hvor drej‐
ning på MENU knappen ikke udfører
en applikationsrelateret funktion,
kan MENU knappen anvendes til at
justere frekvensen (AM- eller FMbølgeområde) eller springe til den
foregående eller næste station
(DAB-bølgeområde).
Hjem-knap
Tryk på ; knappen på instrumentpa‐
nelet for at få adgang til Hjem-skær‐
men.

BACK-knappen
Når menuerne betjenes, skal man
trykke på BACK knappen for at vende
tilbage til næste højere menuniveau.

Valg eller aktivering af en skærmknap
eller menupost

Berøringsskærm

Midterdisplayet har en berøringsføl‐
som overflade, som tillader direkte in‐
teraktion med skærmen.
Skærmknappen m
For at vende tilbage til det næste hø‐
jere menuvalg, vælg m skærmknap‐
pen.
Forlad-skærmknap
For at forlade den aktuelt aktive
menu, vælg Exit skærmknappen.

Bank let på en skærmknap eller
menupost.
Den pågældende systemfunktion ak‐
tiveres, der vises en meddelelse eller
en undermenu med yderligere alter‐
nativer.
Bemærkninger
I efterfølgende kapitler beskrives
proceduren for valg og aktivering af
en skærmknap eller menupost via
berøringsskærmen som
"...vælg ...skærmknappen..." eller
"...vælg...menuposten...".

Grundlæggende betjening
Flytning af poster

tion, den nye ikon blev trukket hen til.
Slip elementet på den ønskede posi‐
tion.
Tryk på en af knapperne på instru‐
mentpanelet for at forlade redige‐
ringsfunktionen.
Bemærkninger
I efterfølgende kapitler vil betje‐
ningstrinnene for flytning af et
skærmelement via berøringsskær‐
men blive beskrevet som "træk...iko‐
nen til ..." eller "...træk ...menupunk‐
tet til...".

Tryk og hold det element, du ønsker
at flytte, indtil rammemærker frem‐
kommer omkring ikonerne.
Flyt fingrene hen over skærmen. Ele‐
mentet fremkommer som et uskarpt
billede.
Bemærkninger
Der skal anvendes konstant tryk, og
fingeren skal flyttes med en konstant
hastighed.
Posten, der tidligere blev lagret på
den position og alle øvrige poster før
eller hhv. efter, skift venstre eller
højre for at lave et hul ved den posi‐

Rullelister
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Hvis der er flere tilgængelige poster,
end der kan vises på skærmen, skal
listen rulles.
For at bladre igennem en liste med
menuposter, kan du vælge at:
■ Anbringe din finger overalt på
skærmen og flytte den opad eller
nedad.
Bemærkninger
Der skal anvendes konstant tryk, og
fingeren skal flyttes med en konstant
hastighed.
■ Trykke på o eller n skærmknap‐
perne i toppen eller bunden af rul‐
lepanelet.
■ Flyt rullepanelets skyder op og ned
med din finger.
■ Ved alfabetisk bestilte lister, tryk på
det respektive bogstav på det lo‐
drette tastatur. Listen springer til
den tilhørende position på listen.
For at vende tilbage til toppen af lis‐
ten, tryk på listetitlen.
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Grundlæggende betjening

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

Hvis de tilgængelige poster er arran‐
geret på mere end én side, fx på
Hjem-billedet, skal der bladres i si‐
derne.
Bemærkninger
Der kan kun bladres i siderne, hvis
der er opsat mere end en side.

For at bladre fra en side til en anden:
■ Anbring din finger et vilkårligt sted
på skærmen og flyt den til venstre
for at bladre til den foregående side
eller til højre for at bladre til den
næste side.

Berøringspude

Bemærkninger
Der skal anvendes konstant tryk, og
fingeren skal flyttes med en konstant
hastighed.
■ Hvis tilgængelig, tryk på q eller p
skærmknapperne i venstre og højre
side af skærmen.
Bemærkninger
I efterfølgende kapitler vil betje‐
ningstrinnene i forbindelse med
bladring i sider via berøringsskær‐
men blive beskrevet som "...rul
til ...side...".

Berøringspuden har en berøringsføl‐
som overflade, som tillader yderligere
funktioner til menubetjening på mid‐
terdisplayet. Den er anbragt bag
gearstangen.
Bemærkninger
Berøringspuden giver haptisk (taktil)
tilbagemelding, mens den betjenes.
BACK-knappen
Tryk på BACK knappen for at vende
tilbage til det foregående skærmbil‐
lede.
Hold knappen BACK inde for at vende
tilbage til Hjem-skærmen.

Grundlæggende betjening
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Rullelister

h-knappen
Tryk på knappen h for at vende til‐
bage eller forlade tegngenkendelses‐
funktionen 3 24.
Valg af en skærmknap eller
menupost

Placer din finger på puden. En hånd‐
markør fremkommer på skærmen. Alt
efter din fingers position, kan syste‐
met markere et element på skærmen.
Bemærkninger
Markøren forsvinder efter en be‐
stemt timeout-periode.

Flyt fingeren i retning af det element,
du ønsker at vælge. Håndmarkøren
flytter fra et valgbart skærmelement til
det næste.
Når det ønskede element er marke‐
ret, stop flytningen.
Tryk ned på puden for at vælge det
respektive element.
Bemærkninger
I efterfølgende kapitler beskrives
proceduren for valg og aktivering af
en skærmknap eller menupost via
berøringspuden som
"...vælg ...skærmknappen..." eller
"...vælg...menuposten...".

Hvis der er flere tilgængelige poster,
end der kan vises på skærmen, skal
listen rulles.
For at rulle gennem en liste med men‐
uposter:
Placer to fingre på puden og flyt dem
samtidigt opad eller nedad.
Bemærkninger
I efterfølgende kapitler vil betje‐
ningstrinnene i forbindelse med
bladring i lister via berøringspuden
blive beskrevet som "...rul til ...liste‐
post...".
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Grundlæggende betjening

Bladring i sider
Hvis de tilgængelige poster er arran‐
geret på mere end én side, fx på
Hjem-billedet, skal der bladres i si‐
derne.

Bladring i favoritsider

Knapper på rattet

Find en oversigt over alle relevante
ratbetjeningsorganer i "Oversigt over
betjeningsorganer" 3 8.
Femvejs controller
Den femvejs controller anvendes til at
betjene menuerne i Førerinformati‐
onscenteret.

Bemærkninger
Der kan kun bladres i siderne, hvis
der er opsat mere end en side.
Bladring i Hjem-skærmens sider

For at bladre fra en favoritside til en
anden:
Placer tre fingre på puden og flyt dem
samtidigt til venstre for at bladre til de
næste sider eller til højre for at bladre
til de foregående sider.

For at bladre fra en side til en anden:
Placer to fingre på puden og flyt dem
samtidigt til venstre for at bladre til
den næste side eller til højre for at
bladre til den foregående side.

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

Den femvejs controller består af fire
retningsknapper og en bekræftelses‐
knap (9).

Grundlæggende betjening
Knappen i (tilbage)
Ved betjening af undermenuerne i
Førerinformationscenteret, fungerer
knappen i som tilbageknap.
Tryk på knappen i for at gå tilbage til
nærmeste højere menuniveau.
Valg af en applikation
For at vise menuen for applikations‐
valg, tryk på knappen i.
Tryk gentagne gange på P eller Q
knapperne for at vælge en menupost.
Tryk på 9 knappen for at bekræfte dit
valg. Den respektive applikation akti‐
veres.
Valg af en applikationsspecifik
funktion
For at vise hovedmenuen på den ak‐
tuelt aktive applikation, tryk på knap‐
pen j.
Tryk gentagne gange på P eller Q
knapperne for at vælge en menupost.
Tryk på 9 knappen for at bekræfte dit
valg. En undermenu med yderligere
valg vises, eller den valgte funktion
aktiveres.

Bemærkninger
Hvis du anmodes om at bekræfte en
funktion eller meddelelse i Førerin‐
formationscenteret ved at trykke på
SEL (Vælg), tryk på knappen 9.

Talegenkendelsessystem

Find en detaljeret beskrivelse af tale‐
genkendelsessystemet i "Talegen‐
kendelse" 3 78.

Menubetjening
Hjem-skærm
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Alle installerede applikationer kan til‐
gås fra Hjem-skærmen.
Hjem-skærmen består af op til fem si‐
der med op til otte applikationer på
hver side.
Hjem-knap
Tryk på ; knappen på instrumentpa‐
nelet for at få adgang til Hjem-skær‐
men.
Hvis du trykker på ; knappen, mens
du allerede er på Hjem-skærmen,
sendes du tilbage til den første side.
Aktivering af en applikation
Vælg den respektive applikationsikon til at starte applikationen og gå
ind i applikationens hovedmenu.
Radio- og mediefunktionerne vælges
på de tilhørende knapper.
Bemærkninger
Ikonerne for utilgængelige applikati‐
oner er streget ud.

Hjem-skærmen vises på midterdis‐
playet.
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Grundlæggende betjening

Bladring i sider
For at bladre fra en side til en anden:
■ Anbring din finger et vilkårligt sted
på skærmen og flyt den til venstre
for at bladre til den foregående side
eller til højre for at bladre til den
næste side.
■ Tryk på p eller q skærmknapperne
i venstre og højre side af skærmen.
■ Anbring to fingre et vilkårligt sted på
berøringspuden og flyt dem til ven‐
stre for at bladre til den foregående
side eller til højre for at bladre til den
næste side.
Find en detaljeret beskrivelse 3 15.
Bemærkninger
Nederst til højre på skærmen anvi‐
ser indikationsmærker hvor mange
Hjem-skærmsider, der kan tilgås, og
hvilken side, der aktuelt vises.

Individuel tilpasning af
Hjem-skærmen
Åbning af redigeringsfunktionen

■ Applikationsbakken (se herunder)
vises.
■ Ved bladring fremkommer en blank
Hjem-skærm yderst til højre, så en
ny side kan arrangeres.
Forlade redigeringsfunktionen
Systemet forlader automatisk redige‐
ringsfunktionen efter et nogle sekun‐
ders inaktivitet.
For at forlade redigeringsfunktionen
med det samme skal der trykkes på
knappen ; på instrumentpanelet.

Tryk og hold en applikations-ikon i et
par sekunder. Skærmbilledet skifter
udseende, når redigeringsfunktionen
vælges:
■ Rammemærker vises omkring alle
programikoner for at angive, at det
er muligt at flytte dem til en ny po‐
sition.

Flytning af ikoner
For at åbne redigeringsfunktionen, se
"Åbning af redigeringsfunktionen"
ovenfor.
Træk den ikon, du ønsker at flytte, til
dens nye position. Slip ikonen, så den
lander det rette sted.

Grundlæggende betjening
Applikationsbakke

Bemærkninger
Ikonerne for utilgængelige applikati‐
oner er streget ud.
Individuel tilpasning af
applikationsbakken
Tilføjelse af ikoner til
applikationsbakken
For at åbne redigeringsfunktionen, se
"Åbning af redigeringsfunktionen"
ovenfor.

Applikationsbakken er anbragt øverst
i midten af skærmen og er tilgængelig
fra alle hovedmenuer.
Tre til fem applikationsikoner kan lag‐
res i applikationsbakken.
Visse applikationsikoner tilpasses dy‐
namisk til den aktuelle situation, fx vi‐
ser, at du har mistet et telefonopkald.
Aktivering af en applikation
Vælg den respektive applikationsikon til at starte applikationen og gå
ind i applikationens hovedmenu.

Træk ikonen for den ønskede appli‐
kation ind i applikationsbakken.
Hjem-skærmens ikon ændres til en
lille applikationsbakke-ikon.
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Slip ikonen, så den lander det rette
sted.
Hvis der allerede er fem ikoner i ap‐
plikationsbakken og en ny ikon tilfø‐
jes, erstattes en af de eksisterende
ikoner.
Træk den nye ikon til positionen for
den eksisterende ikons position, som
du ønsker at erstatte. Den eksister‐
ende ikon fremkommer overstreget
for at vise, at det er fjernet.
Slip den nye ikon, så den lagres det
rette sted.
Fjernelse af ikoner fra
applikationsbakken
For at åbne redigeringsfunktionen, se
"Åbning af redigeringsfunktionen"
ovenfor.
Træk den respektive applikationsikon ud af applikationsbakken og slip
den et vilkårligt sted på skærmen. Ap‐
plikationen fjernes fra applikations‐
bakken.

Interaktionsvælgerbjælke

Interaktionsvælgerbjælken er place‐
ret i bunden af skærmen og kan tilgås
fra alle hovedmenuer.
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Visning af interaktionsvælgerbjælken
Når der er interaktion med skærm‐
knapperne på hovedmenuen, er inte‐
raktionsvælgerbjælken ofte minime‐
ret.
For at vise interaktionsvælgerbjæl‐
ken, vælg n skærmknappen i bun‐
den af skærmen.

Tastaturer
Tastatur

Bogstavtastatur:

Meddelelser

Via Interaktionsvælgerbjælken kan
du ændre de forskellige visninger i en
applikation eller udføre applikationsspecifikke handlinger, fx starte en ta‐
legenkendelses-session.
Aktivering af en anden fane
Vælg den respektive skærmknap på
interaktionsvælgerbjælken for at
skifte til en anden visning eller udføre
en handling.
Bemærkninger
Hvis en funktion aktuelt ikke er til‐
gængelig i en menu, er den pågæl‐
dende ikon streget over på interakti‐
onsvælgerbjælken.

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

Symboltastatur:

Grundlæggende betjening
Tryk og hold en bogstavskærmknap,
for at vise tilknyttede bogstaver i en
bogstav pop-op-menu. Skyd til det
ønskede bogstav og slip.
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tegn vurderes i matchningsproces‐
sen, hvilket minimerer listen over
autofuldførelsesmatch.
Vælg skærmknappen o ved siden
af de indtastede tegn for at vise en li‐
ste over alle autofuldførelsesmatch.
Bemærkninger
Over o skærmknappen vises an‐
tallet af tilgængelige valg. Det æn‐
dres efter antallet af fundne match.

Tastaturmenuen vises forskelligt, alt
efter anvendelsen eller den aktuelt
aktive funktion.
For at skifte til symboltastaturet, vælg
Sym skærmknappen.
For at skifte til bogstavtastaturet,
vælg ABC skærmknappen.
Indtastning af tegn
For at indtaste et tegn, tryk på den
pågældende skærmknap. Tegnet
indtastes, når knappen slippes.
Hvis du tilfældigt kommer til at trykke
på den forkerte skærmknap, så skyd
hen over skærmen til det ønskede
tegn og slip.

Vælg det pågældende punkt på lis‐
ten. Tastaturet fremkommer igen med
det pågældende listepunkt vist i ind‐
tastningsfeltet.
For at bekræfte indtastningen, vælg
den pågældende bekræftelsesknap.
Autofuldførelsesfunktion
Hvis en tegnsekvens er indtastet en
gang, lagres den i systemet og kan
genkaldes ved hjælp af autofuldførel‐
sesfunktionen.
Så snart et tegn (bogstav eller tal) er
indtastet, aktiveres autofuldførelses‐
funktionen. Hvert ekstra indtastet

Redigering af tekst
Markøren placeres ved at slå let på
det relevante sted i teksten. Indtast
dine ændringer.
Alt efter applikationen, vælge ╳ eller
r skærmknappen for at slette et ind‐
tastet tegn. Tryk og hold ╳ eller r
skærmknappen for at slette alle tegn.
Vælg den pågældende bekræftelses‐
skærmknap for at bekræfte indtast‐
ningen.
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Blandede store og små tegn
I de fleste tilfælde kan kun indtastes
store bogstaver.
Hvis tegngenkendelse af store og
små bogstaver er tilgængelig, vises
yderligere Caps og Shift skærmknap‐
per.
For at aktivere låsefunktionen for
store bogstaver og gøre alle bogsta‐
ver store, vælg Caps skærmknappen.
For at deaktivere låsefunktionen for
store bogstaver skal Caps skærm‐
knappen vælges igen.
For at aktivere skiftefunktionen og
blot skrive et bogstav med stort, vælg
Shift skærmknappen.
Funktionen deaktiveres automatisk
efter at et bogstav er indtastet.

Taltastatur

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

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

Tegngenkendelse
Aktivering af tegngenkendelse
Tryk på h knappen på berøringspu‐
den.
Hvis du allerede er inde i tastaturmen‐
uen, vælg s skærmknappen.
Indtastning af tegn
Træk det ønskede tegn (ciffer eller
stort bogstav) på berøringspuden.
Den fremkommer inden for tegngen‐
kendelsespanelet.

Systemet forsøger at gætte, hvilket
tegn du ønsker at indtaste, og viser
disse gæt på en liste med bedste gæt
anbragt først. Det bedste gæt med‐
deles hørbart.

Grundlæggende betjening
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Hvis systemets bedste gæt var rigtigt,
tjener trækning af et nyt tegn også
som bekræftelse.
For at lukke karaktergenkendelses‐
menuen, tryk to fingre på puden.
Tegnmodifikatorer
For at trække tegnmodifikatorer, an‐
vend følgende bevægelser. Prikken
viser startpunktet for bevægelsen.
Mellemrum ― Visk fra venstre til højre:
Vælg det ønskede tegn.
For at bladre igennem listen (hvis
nødvendigt) kan du valgfrit:
■ På berøringspuden: Anbring to
fingre på berøringspuden, og før
dem samtidigt opad eller nedad.
■ På berøringsskærmen: Slå let på
skærmknapperne o eller n
øverst og nederst i rullefeltet, flyt
rullefeltets skyder op og ned med
fingeren, eller anbring fingeren på
skærmen og før den opad eller
nedad.
Det valgte tegn indtastes i redige‐
ringsfeltet.

Slet ― Visk fra højre til venstre:

Menuen Indstillinger
Tryk på t skærmknappen for at vise
indstillingsmenuen for tegngenken‐
delse.
I denne menu kan du definere hastig‐
heden for tegngenkendelses-flowet
(Skrivehastighed og Hastighed for
valg af skrifttegn). Indstil den respek‐
tive hastighed til Standard, Hurtigere
eller Langsommere.
Indstil Lydfeedback til ON eller OFF.
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Favoritter
En række forskellige informationer
kan lagres som favoritter, fx:
■ Radiostationer
■ Musikspor
■ Albummer eller kunstnere
■ Telefonnumre
■ Destinationer og ruter
■ Interessepunkter
■ Kontaktindtastninger
■ Toneindstillinger
■ Hjemskærms-applikationer.

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

Visning af favoritter

Favoritlisten er tilgængelig fra alle
menuer.
For at vise en række favoritter, når
n skærmknappen vises på skær‐
men:
Vælg skærmknappen n.

For at vise tre rækker favoritter, se
herunder.
For at vise en række favoritter, når en
interaktionsvælgerbjælke vises på
skærmen:
■ På berøringsskærmen: Anbring fin‐
geren på interaktionsvælgerbjæl‐
ken og før den opad, indtil én række
med favoritter bliver synlig.
Bemærkninger
Der skal anvendes konstant tryk, og
fingeren skal flyttes med en konstant
hastighed.

Grundlæggende betjening
Rulning igennem favoritsider

Favoritsiden er synlig i enkelt- eller
trerækkes visning. For at bladre igen‐
nem favoritsiderne, kan du valgfrit:
■ På berøringsskærmen: Anbring fin‐
geren et vilkårligt sted på favoritsi‐
den, og bevæg den til venstre eller
højre. Den næste eller foregående
side favoritter vises.

■ På berøringspuden: Anbring 3
fingre på puden, og før dem opad,
indtil én række med favoritter bliver
synlig.
For at vise tre rækker favoritter, brug
en eller hhv. tre fingre og træk favo‐
ritlisten yderligere op.

Bemærkninger
Der skal anvendes konstant tryk, og
fingeren skal flyttes med en konstant
hastighed.
■ På berøringspuden: Anbring tre
fingre på puden, og bevæg dem til
venstre eller højre. Den næste eller
foregående side favoritter vises.
Når du når begyndelsen eller slutnin‐
gen af favoritsider, foldes hele listen
ind.
Bemærkninger
Nederst på skærmen anviser indika‐
tionsmærker hvor mange Favoritsi‐
der, der kan tilgås, og hvilken side,
der aktuelt vises. Antallet af indikati‐
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onsmærker tilpasses til den valgte
visning (flere sider på en række,
færre sider i trerækkes visning).

Lagring af favoritter

Favoritter kan lagres fra Hjemskær‐
men, audio-applikationen, navigati‐
onsapplikationer eller telefonapplika‐
tionen.
Der er to forskellige grundsituationer:
■ kun et lagringsbart emne på skær‐
men
■ mere end ét lagringsbart emne på
skærmen.
Vis favoritlisten og bladr til den re‐
spektive favoritside.
Tryk og hold den respektive favoritskærmknap.
Hvis der kun er et lagringsbart emne
på skærmen, afgives en biplyd, og
stationen lagres på den pågældende
skærmknap.
Hvis der er mere end ét lagringsbart
emne på skærmen, minimeres favo‐
ritsiden, og den tidligere viste menu
vises igen. Vælg det emne, du ønsker
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at lagre som en favorit. Der afgives en
biplyd, og stationen lagres under den
pågældende skærmknap.
Herunder er givet et par eksempler på
lagring af favoritter.
Eksempel: Radiostation
Tryk gentagne gange på RADIO
knappen for at aktivere radiofunktio‐
nen og det ønskede bølgeområde.
Søg efter den station, du ønsker at
lagre som en favorit 3 46.
For at lagre denne station som favorit,
vis favoritlisten og bladr til den re‐
spektive favoritside.
Tryk og hold den respektive favoritskærmknap. Stationen gemmes nu
som en favorit.
Eksempel: Album
Tryk gentagne gange på MEDIA
knappen og vælg den ønskede audi‐
okilde.
Vælg BROWSE skærmknappen for
at aktivere bladremenuen og vælg så
ALBUMMER fanen 3 56.

For at lagre et af albummerne som fa‐
vorit, vis favoritlisten og bladr til den
respektive favoritside.
Tryk og hold den respektive favoritskærmknap. Favoritsiden minimeres
og albumlisten vises igen.
Vælg det album, du ønsker at lagre
som en favorit. Det valgte album gem‐
mes nu som en favorit.
Eksempel: Destination
Tryk på ; knappen for at vise Hjemskærmen og vælg så NAV ikonen.
Vælg DESTINATION i interaktions‐
vælgerbjælken og vælg så
SENESTE fane 3 69.
For at lagre en af adresserne i den
seneste destinationsliste som favorit,
vis favoritlisten og bladr til den re‐
spektive favoritside.
Tryk og hold den respektive favoritskærmknap. Favoritsiden minimeres
og den seneste destinationsmenu vi‐
ses igen.
Vælg den adresse, du ønsker at lagre
som en favorit. Den valgte adresse
gemmes nu som en favorit.

Eksempel: Telefonnummer
Tryk på ; knappen for at vise Hjemskærmen og vælg så TELEFON iko‐
nen.
Vælg TASTER fanen og indtast det
nummer, du ønsker at kalde 3 87.
For at lagre dette nummer som favo‐
rit, vis favoritlisten og bladr til den re‐
spektive favoritside.
Tryk og hold den respektive favoritskærmknap. Nummeret gemmes nu
som en favorit.

Hentning af favoritter

Vis en favoritside (se herover) og
bladr til den respektive favoritside
(hvis nødvendigt).
Bemærkninger
Utilgængelige favoritter er streget
ud.
Vælg den ønskede favorit-skærm‐
knap. Alt efter typen af valgt favorit
afspilles en radiostation eller et spor,
startes et telefonopkald, beregnes en
rute eller en applikation startes.
Bemærkninger
Den aktive favorit er fremhævet.
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Brug af fjernbetjeningen i højre side
af rattet
Tryk gentagne gange på k eller l
knapperne for at vælge den ønskede
lydfavorit.
Alternativt kan du benytte den fem‐
vejs controller: Tryk på i knappen for
at vise gruppemenuen for applikati‐
onsvalget. Vælg Audio listeposten og
derpå Favoritter. Vælg den ønskede
favorit.

Redigering af favoritter

Vælg INDSTILLINGER ikonen på
Hjem-skærmen, Radio listeposten og
derpå Håndtere favoritter. En treræk‐
kers visning af favoritlisten fremkom‐
mer med redigeringsvalgene vist i in‐
teraktionsvælgerbjælken.
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Vælg o skærmknappen i bunden af
skærmen for at vise interaktionsvæl‐
gerbjælken og vælg derpå FÆRDIG
skærmknappen for at vende tilbage til
indstillingsmenuen.

Omdøbning af favoritter
Hvis det er nødvendigt, bladr til den
respektive favoritside.
Vælg den favorit, du ønsker at redi‐
gere.
Vælg skærmknappen OMDØB.
Et tastatur åbner, hvor den aktuelle
favoritmærkattekst vises i indtast‐
ningsfeltet samt i feltet til forvisning af
mærkat.
Indtast den nye mærkattekst og vælg
Mærke skærmknappen. Du vender
tilbage til favoritsiden.

Sletning af favoritter
Hvis det er nødvendigt, bladr til den
respektive favoritside.
Vælg den favorit, du ønsker at slette.
Vælg skærmknappen SLET. Favorit‐
ten og alle tilhørende data slettes.
Vælg FÆRDIG skærmknappen for at
vende tilbage til indstillingsmenuen.
Flytning af favoritter
Hvis det er nødvendigt, bladr til den
respektive favoritside.
Træk den favorit, du ønsker at flytte,
til dens nye position.
For at lagre en favorit i en anden po‐
sition end den favoritside, der aktuelt
er synlig, træk den til p eller q sym‐
bolerne øverst på favoritsiden. Listen
begynder at rulle. For at standse rul‐
ningen, naviger tilbage til favoritsi‐
deområdet.
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Vælg FÆRDIG skærmknappen for at
bekræfte handlingen og vende tilbage
til indstillingsmenuen.

Definering af antallet af viste
favoritter

Tryk på knappen ; og vælg derefter
ikonen INDSTILLINGER. Vælg
Radio menuposten og derpå Antal
viste favoritter.

Bemærkninger
Hvis antallet af lagrede favoritter
overstiger antallet af aktiverede fa‐
voritter i indstillingsmenuen, slettes
de ekstra lagrede favoritter ikke,
men skjules blot fra visningen. De
kan reaktiveres ved at øge antallet
af visbare favoritter.

Kontakter
To forskellige typer kontaktliste kan
tilgås fra Infotainment-systemet:
■ Kontaktlister downloadet fra Blue‐
tooth-enheder eller andre eksterne
kilder.
■ Bilens kontaktliste.
Bemærkninger
Der kan maksimalt gemmes 1000
kontakter i bilens kontaktliste. Der er
ingen grænser for downloadede
kontaktlister.

Aktiver det ønskede antal favoritter,
der skal vises.

Ændring af kilden
Vælg skærmknappen Kontaktliste
ændres i højre side af skærmen. En
liste over alle tilgængelige kontaktkil‐
der vises. Den aktuelt aktive kontakt‐
liste er markeret med 9.

Valg af kontaktkilden

Den kontaktliste, der først blev vist ef‐
ter adgang, varierer alt efter den ak‐
tuelt aktive applikation og de tilslut‐
tede enheder.

Vælg den ønskede kontaktliste. Den
respektive liste vises.
Bemærkninger
Systemet husker en liste, der er
valgt i en applikation. Ved genind‐
tastning af kontaktlisten fra denne
applikation, vises den tidligere
valgte liste igen.
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Sletning af bilkontakter
Vælg skærmknappen Kontaktliste
ændres i højre side af skærmen. En
liste over alle tilgængelige kontaktkil‐
der vises. Den aktuelt aktive kontakt‐
liste er markeret med 9.
Vælg ─ skærmknappen ved siden af
Bil. En bekræftelsesmeddelelse vi‐
ses.
Bekræft meddelelsen om at slette lis‐
ten.

Brug af kontaktlisten

For at vise kontaktlisten, vælg
KONTAKTER fanen i den respektive
applikation.
Navigationsapplikation:

Sortering i kontaktlister

Som standard kaldes listerne alfab‐
etisk efter fornavn. Hvis der ikke er
noget tilgængeligt fornavn, vælges ef‐
ternavnet i stedet. Hvis der ikke er no‐
get for- eller efternavn, anvendes et
af de først indtastede tegn som sor‐
teringskriterium.
Sorteringsrækkefølgen kan ændres,
hvis fornavnet og efternavnet er gemt
i to forskellige felter.
For at ændre sorteringsrækkefølgen,
vælg Sort. skærmknappen.
Vælg den ønskede sorteringsrække‐
følge. Listen benyttes i henhold hertil.
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Telefonapplikation:

For at vise kontaktlistevisningen,
vælg en af indtastningerne fra den ak‐
tive kontaktliste.
Kontaktdetaljevisningen kan inde‐
holde:
■ Fornavn og efternavn
■ Adskillige telefonnumre
■ Adskillige e-mailadresser
■ Adskillige adresser (fx hjem og ar‐
bejde)
■ I bilens kontaktliste: kategoriin‐
dtastning
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■ I bilens kontaktliste: notatfelt
■ For interessepunkter: oplysninger
om åbningstider, menu (f.eks. re‐
staurant), priser mv.
Bemærkninger
Dataene arrangeres efter, hvilken
applikation der er aktiv, fx vises te‐
lefonnumrene først i telefonapplika‐
tionen.
Start af navigation
For at starte rutevejledningen til en
destination, vælg en af de adresser,
der er gemt for den valgte kontakt el‐
ler lynfunktionsikonen ved siden af
den respektive kontakt på kontaktli‐
sten. Destinationsdetaljeoversigten
vises 3 61.
Indledning af et telefonopkald
For at starte et telefonopkald, vælg et
af de telefonnumre, der er lagret for
kontakten eller lynfunktionsikonen
ved siden af den respektive kontakt
på kontaktlisten. Menuen for udgå‐
ende opkald vises 3 84.

Tilføjelse af nye kontakter

For at tilføje information fra applikati‐
onsmenuerne til bilens kontaktliste,
åbn den respektive applikation.
Navigationsapplikation
Vælg eller indtast en destination
3 69. Destinationsdetaljeoversigten
vises.
Vælg skærmknappen Gem. Der vises
en menu.
Telefonapplikation
Vælg fanen SENESTE. Vælg w
skærmknappen ved siden af det tele‐
fonnummer, du ønsker at tilføje til
kontaktlisten. Der vises en menu.

Vælg en af valgmulighederne.
Opret ny kontakt
En menu for datakategorivalg vises.
Vælg den respektive datakategori til
de informationer, du ønsker at
gemme, fx arbejdsadresse eller mo‐
biltelefon. Kontaktdetaljeoversigten
vises.
Bemærkninger
De datakategorier, der vises i den
nye menu, svarer til de informa‐
tioner, du ønsker at gemme - hvis fx
informationen, der skal gemmes, er
en adresse, vises kun adressetyper
på listen.
Fuldfør indtastningen og vælg Gem
skærmknappen for at gemme kontak‐
ten.
Tilføj til eksisterende kontakt
Bilens kontaktliste vises. Vælg den
ønskede kontakt.
Kontaktdetaljeoversigten vises med
de informationer, som skal tilføjes,
vist separat i højre side af skærmen.
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Vælg den respektive datakategori til
de informationer, du ønsker at
gemme, fx arbejdsadresse eller mo‐
biltelefon.
Hvis du vælger en eksisterende data‐
kategori, overskrives de eksisterende
informationer.
Vælg Gem skærmknappen for at
gemme de nye informationer.

Redigering af kontakter

For at ændre en kontakt, vælg den
ønskede kontaktindtastning i bilens
kontaktliste.
Tryk på skærmknappen Redigér
kontakt i højre side af skærmen.

Redigeringsvisningen vises.
Ændring af information
Vælg det felt, du ønsker at ændre. Alt
efter det valgte felt vises tastaturet el‐
ler taltastaturet.
Indtast dine ændringer 3 24.
Vælg Gem skærmknappen i kontakt‐
detaljevisningen, for at gemme dine
ændringer.
Tilføjelse af ny information
Vælg det felt, hvor du ønsker at tilføje
yderligere information.
Hvis man ønsker at oprette et nyt felt
til en eksisterende datakategori, fx et
yderligere mobiltelefonnummer, væl‐
ges skærmknappen w i det relevante
datafelt.
Bemærkninger
w skærmknappen vises kun, hvis
det er muligt at tilføje mere informa‐
tion til denne datakategori.
Alt efter det valgte felt vises tastaturet
eller taltastaturet 3 24.
Indtast de nye data, og vælg skærm‐
knappen foran indtastningsfeltet.
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Vælg Gem skærmknappen i kontakt‐
detaljevisningen, for at gemme dine
ændringer.
Sletning af kontakt
For at slette kontaktindtastningen og
alle tilhørende informationer, vælg
Slet skærmknappen. En bekræftel‐
sesmeddelelse vises.
Bekræft meddelelsen. Indtastningen
slettes.
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Oversigt over berøringsbetjening
Tabellen indeholder et resume af alle bevægelser på berøringsskærmen og berøringspuden, som du skal foretage med
en, to eller tre fingre, for at udløse specifikke handlinger i menuerne.
Menu

Handling

Alle menuer

Naviger til et
skærmelement

Berøringsskærm

Berøringspude
1 finger, flyt hen over berø‐
ringspuden

Vælg/aktiver element

1 finger, tryk en gang på elementet

1 finger, tryk på berørings‐
puden

Rullelister

1 finger, flyt op eller ned

2 fingre, flyt op eller ned

1 finger, flyt skyderen på rullepanelet
1 finger, gentagne tryk eller tryk og hold
n eller o knappen i toppen eller bunden
af rullepanelet
Favoritter

Rulletekst

1 finger, flyt op eller ned

2 fingre, flyt op eller ned

Løfte/sænke rækker af
favoritter

1 finger, tryk på vælgerbjælken og træk
den op eller ned

3 fingre, flyt op eller ned

Flytning til foregående/
næste side med favoritter

1 finger, flyt til venstre eller højre

3 fingre, flyt til venstre eller
højre

Lagring af favoritter

1 finger, tryk og hold favoritknappen

1 finger, tryk og hold favorit‐
knappen

Grundlæggende betjening
Menu

Handling

Berøringsskærm

Radiomenu

Sender aktuelle audio1 finger, flyt i retning af førerinformations‐
informationer til førerinfor‐ centeret
mationscenteret
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Berøringspude

Søgning efter radiostatio‐
ner

2 fingre, flyt til venstre eller
højre for at søge op eller ned

Ændring af bølgeområde

2 fingre, flyt op eller ned for
at springe til foregående
eller næste bølgeområde

Bladring

2 fingre, tryk og hold berø‐
ringspuden
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Menu

Handling

Berøringsskærm

Mediemenu

Sender aktuelle audio1 finger, flyt i retning af førerinformations‐
informationer til førerinfor‐ centeret
mationscenteret

Berøringspude

Skifte spor

2 fingre, flyt til venstre eller
højre for at springe til
foregående eller næste spor

Ændring af mediekilde

2 fingre, flyt op eller ned for
at springe til foregående
eller næste mediekilde

Bladring

2 fingre, tryk og hold berø‐
ringspuden

Aktivering af lynafspilning

1 finger, tryk og hold den
respektive menupost

Grundlæggende betjening
Menu

Handling

Navigationsmenu

Sender aktuelle audio1 finger, flyt i retning af førerinformations‐
informationer til førerinfor‐ centeret
mationscenteret

Telefonmenu

Berøringsskærm
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Berøringspude

Panorering af kort

1 finger, flyt hen over skærmen

2 fingre, flyt op, ned, venstre
eller højre

Centrering af kort

1 finger, tryk på en position på det kort, du
ønsker at det skal centrere omkring

Zoom ind på kortet

Skærmknappen w

2 fingre, flyt fra hinanden
(spred)

Zoom ud på kortet

Skærmknappen ─

2 fingre, flyt sammen (knib)

Sender aktuelle audio1 finger, flyt i retning af førerinformations‐
informationer til førerinfor‐ centeret
mationscenteret

Tegngenkendelses‐ Træk tegn
funktion
Start destinationssøgning
Lukkefunktion

1 finger, flyt hen over skærmen

1 finger, flyt hen over puden
2 fingre, tryk og hold på
puden
2 fingre, tryk på puden
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Toneindstillinger
Tonekarakteristikken kan vælges i to‐
neindstillingsmenuen. Hvis justeret i
en hovedmenu, er de globalt indstillet
inden for alle kildefunktioner. Man
kan få adgang til menuen fra hver in‐
dividuelle lydhovedmenu.
Bemærkninger
Et individuelt sæt toneindstillinger
kan lagres som en favorit. Find en
detaljeret beskrivelse 3 28.
For at åbne toneindstillingsmenuen,
vælg MENU skærmknappen i den re‐
spektive audio-hovedmenu. Vælg Ly‐
dindstillinger.

Diskant

Benyt denne indstilling til at forstærke
eller dæmpe de høje frekvenser i lyd‐
kilderne.
Juster indstillingen ved hjælp af ─ el‐
ler w skærmknapperne.

Middel

For hurtigt at skifte imellem for- og
baghøjttalerne, vælg Front eller Bag
skærmknappen i toppen og bunden
af bildiagrammet.
Tryk på midterpunktets retningslinje,
for at nulstille indstillingen.

Surround

Benyt denne indstilling til at forstærke
eller dæmpe mellemtonefrekven‐
serne i lydkilden.
Juster indstillingerne ved hjælp af ─
eller w skærmknapperne.

(hvis surround-system er installeret)
Brug denne indstilling til at forbedre
eller dæmpe surround-effekten.
Juster indstillingerne ved hjælp af ─
eller w skærmknapperne.

Bas

Equaliser-funktioner

Benyt denne indstilling til at forstærke
eller dæmpe de dybe frekvenser i lyd‐
kilderne.
Juster indstillingerne ved hjælp af ─
eller w skærmknapperne.

Balance og fader

På illustrationen i højre side af me‐
nuen, definer det punkt i kabinen,
som skal have den bedste lyd.
For at justere indstillingerne, anvend
n, o, p og q skærmknapperne.

(hvis surround-system ikke er instal‐
leret)
Vælg en af skærmknapperne på inte‐
raktionsvælgerbjælken, for at opti‐
mere tonen til specifikke musikgen‐
rer.
Vælg Egen profil skærmknappen,
hvis du selv ønsker at definere tone‐
indstillingerne.

Surround-måder

(hvis surround-system er installeret)
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Vælg en af skærmknapperne på inte‐
raktionsvælgerbjælken for at opti‐
mere tonen efter forskellige sædepo‐
sitioner.
Vælg Normal skærmknappen, hvis du
ønsker den bedste lyd til alle sæde‐
positioner.

Lydstyrkeindstillinger
Maksimal startlydstyrke

Tryk på ; knappen og vælg så
INDSTILLINGER ikonen på Hjemskærmen.
Rul gennem listen, og vælg Radio og
derpå Max. startvolumen.
Tryk på ─ eller w skærmknapperne
for at indstille til den ønskede lyd‐
styrke.

Automatisk lydstyrkeindstilling

Lydstyrken kan justeres automatisk i
forhold til bilens hastighed. Alt efter
bilens udstyr er en af følgende valg‐
muligheder tilgængelig.
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Auto Volume (automatisk lydstyrke)
Tryk på knappen ; og vælg derefter
ikonen INDSTILLINGER.
Rul gennem listen, og vælg Radio og
derpå Auto volume.
For at justere graden af lydstyrketil‐
pasning, indstil Auto volume til en af
de tilgængelige valgmuligheder.
Off: ingen forøgelse af lydstyrken ved
øget bilhastighed.
Høj: maksimal forøgelse af lydstyrken
ved øget bilhastighed.

Audible Touch Feedback
(Hørbar
berøringstilbagekobling)

Bose AudioPilot
Denne funktion justerer automatisk
lydstyrken på grundlag af al støj, der
registreres i bilen. På denne måde
sikres, at også passager ved lav lyd‐
styrke forbliver hørbare.
Tryk på knappen ; og vælg derefter
ikonen INDSTILLINGER.
Rul gennem listen, og vælg Radio og
derpå Bose AudioPilot.
Tryk på Bose AudioPilot menuknap‐
pen for at slå funktionen til eller fra.

Audio Cue Volume (lydstyrke)

Hvis Hørbar touch-feedback er akti‐
veret, indikeres hvert tryk på en
skærmknap eller menupost ved en
bippende lyd.
Tryk på knappen ; og vælg derefter
ikonen INDSTILLINGER.
Rul gennem listen, og vælg Radio og
derpå Hørbar touch-feedback.
Vælg On eller Off.
Når systemet tændes eller slukkes,
afspilles musiklyde.
Tryk på knappen ; og vælg derefter
ikonen INDSTILLINGER.
Rul gennem listen, og vælg Radio og
derpå Lydsignal volumen.
Vælg On eller Off.
For at justere start- og nedluknings‐
lyde, vælg skærmknappen ─ eller w.
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Bemærkninger
Hvis den pågældende kilde er aktiv,
kan lydstyrken justeres direkte ved
hjælp af m knappen.

Indstil klokkeslæt
Vælg Indstil tid menupunket for at
komme ind i den pågældende under‐
menu.

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

Klokkeslæt og dato

Tryk på knappen ; og vælg derefter
ikonen INDSTILLINGER.
Vælg Tid og dato-menupunktet.

Hvis 12-timers funktion er valgt, vises
en tredje spalte til AM- og PM-indstil‐
ling. Vælg den ønskede option.
Indstil dato
Vælg Indstil dato menupunket for at
komme ind i den pågældende under‐
menu.
Bemærkninger
Hvis der automatisk leveres datoin‐
formation, er dette menupunkt ikke
tilgængeligt.

Vælg Auto Set skærmknappen i bun‐
den af skærmen. Aktiver enten On RDS eller Off - Manuel.
Hvis Off - Manuel er valgt, juster timer
og minutter ved hjælp af n eller o
skærmknapperne.
Tryk på 12-24 t skærmknappen i
højre side af skærmen for at vælge en
tidsfunktion.

Vælg Auto Set skærmknappen i bun‐
den af skærmen. Aktiver enten On RDS eller Off - Manuel.
Hvis Off - Manuel er valgt, juster da‐
toen ved hjælp af n eller o skærm‐
knapperne.
Ur-display
Vælg Urdisplay menupunket for at
komme ind i den pågældende under‐
menu.
For at slå det digitale urdisplay fra i
menuerne, vælg menuposten Off.

Grundlæggende betjening
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Sprog

Tryk på knappen ; og vælg derefter
ikonen INDSTILLINGER.
Rul gennem listen, og vælg menupo‐
sten Sprog.
Bemærkninger
Det aktuelt aktive sprog er markeret
med 9.
Rul gennem listen, og vælg det øn‐
skede sprog.

Valet-funktion

Hvis valet-funktionen er aktiveret, er
alle bilens display låst, og der kan ikke
foretages ændringer i systemet.
Bemærkninger
Bilrelaterede meddelelser og det ba‐
geste bakkamera forbliver aktiveret.
Låsning af systemet
Tryk på knappen ; og vælg derefter
ikonen INDSTILLINGER.
Rul gennem listen, og vælg menupo‐
sten Spærremodus. Der vises et tal‐
tastatur.

Indtast en firecifret kode og vælg
Bekræft skærmknappen. Taltastatu‐
ret vises igen.
For at bekræfte den første indtast‐
ning, genindtast den firecifrede kode
og vælg Spærres skærmknappen.
Systemet er låst.
Oplåsning af systemet
Tænd for Infotainment-systemet. Der
vises et taltastatur.

Indtast den relevante firecifrede kode
og vælg skærmknappen Frigiv. Sy‐
stemet oplåses.
Glemt PIN-kode
For at tilbagestille PIN-koden til stan‐
dardindstillingen, kontakt din Opel
Servicepartner.

Display

Tryk på knappen ; og vælg derefter
ikonen INDSTILLINGER.
Rul gennem listen, og vælg menupo‐
sten Display.
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Gendan Bilindstillinger
Vælg Genopret bilindstillinger for at
gendanne alle bilens individuelle ind‐
stillinger. En advarselsmeddelelse vi‐
ses.
Vælg skærmknappen Genopret. Ind‐
stillingerne nulstilles.

Funktion
Vælg Modus menupunket for at
komme ind i den pågældende under‐
menu.
Alt efter de udendørs lysforhold, vælg
Dag eller Nat.
Hvis du vælger Auto, justerer syste‐
met automatisk displayet.
Kalibrer berøringsskærm
Vælg Kalibrering af touchscreen
menupunket for at komme ind i den
pågældende undermenu.

Følg anvisningerne på skærmen, tryk
på de respektive punkter som vist.
Berøringsskærmen er kalibreret.
Sluk for displayet
Vælg Sluk display menuposten for at
slukke for displayet.
For at tænde for displayet igen, rør
ved berøringsskærmen eller tryk på
en knap på instrumentpanelet.

Gendan Fabriksindstillinger

Tryk på knappen ; og vælg derefter
ikonen INDSTILLINGER.
Rul gennem listen, og vælg menupo‐
sten Tilbage til fabriksindst..

Slet Alle Private Data
Vælg Slet alle private data for at slette
følgende data:
■ Parrede Bluetooth-indstillinger
■ Lagrede telefonbøger
■ Bilens kontaktliste
■ Destinationslister
■ Favoritter
En advarselsmeddelelse vises.
Vælg skærmknappen Slet. Dataene
slettes.
Gendan Radioindstillinger
Vælg Genopret radioindstillinger for
at nulstille følgende data:
■ Toneindstillinger
■ Lydstyrkeindstillinger
■ Taleindstillinger

Grundlæggende betjening
■ Applikationsbakke
■ Kontaktkilder.
En advarselsmeddelelse vises.
Vælg skærmknappen Genopret. Ind‐
stillingerne nulstilles.

Software-information

Tryk på knappen ; og vælg ikonen
INDSTILLINGER.
Rul gennem listen, og vælg menupo‐
sten Software information.

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

Opdatering af systemet
For at opdatere din systemsoftware,
kontakt din Opel Servicepartner.

Berøringspude

I denne menu kan du definere rulle‐
funktionen ved betjening af berø‐
ringspuden. Hvis du indstiller denne
funktion til Ombyttet, spejlvendes rul‐
leretningen, hvis du fx bevæger fing‐
rene opad, ruller du nedad på skær‐
men.
Tryk på knappen ; og vælg ikonen
INDSTILLINGER.
Rul gennem listen, og vælg menupo‐
sten TouchPad. For at vise den re‐
spektive undermenu, vælg Op / ned
ombytning eller Venstre / højre
ombytning.
Vælg Standard eller Ombyttet.
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Brug
Radiofunktionen er en del af AUDIO
applikationen.

Brug ............................................. 46
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Radio Data System (RDS) ........... 48
Digital Audio Broadcasting .......... 49

Stationssøgning
Automatisk stationssøgning

Tryk på t eller v for at afspille fore‐
gående eller næste station.

Stationssøgning: Manuel

Tryk og hold t eller v knappen.
Slip den respektive knap, når den øn‐
skede frekvens næsten er nået.

Stationslister

Aktivering af radiofunktionen

Tryk på RADIO-knappen.

Valg af bølgeområde

Tryk gentagne gange på RADIO
knappen på instrumentpanelet for at
skifte imellem de forskellige bølge‐
bånd.

I stationslisterne kan alle radiostatio‐
ner i det aktuelle modtagelsesområde
vælges.
For at vise stationslisten for det aktu‐
elt aktive bølgeområde, kan du valg‐
frit:
■ Trykke et vilkårligt sted på skær‐
men.
■ Vælg BROWSE skærmknappen i
venstre side af skærmen.
■ Drej på MENU-knappen.
Stationslisten vises.

Radio
Alle frekvenser
Alle AM-frekvenser, Alle FMfrekvenser og Alle DAB-frekvenser li‐
sterne tillader manuel stationsindstil‐
ling i det respektive bølgeområde.
For at vise alle frekvenser, der er til‐
gængelige for det aktuelt aktive bøl‐
geområde, vælg Vis skærmknappen i
øverste højre hjørne af skærmen.

Bølgeområde-menuer
Bølgeområde-menuerne tillader ad‐
gang til forskellige indstillingsvalg. De
følgende valg er tilgængelige for alle
bølgeområder.
Bemærkninger
Find detaljerede beskrivelser af spe‐
cifikke indstillingsvalg for FM- og
DAB-bølgeområder i efterfølgende
kapitler.
En menu for et bestemt bølgeområde
åbnes ved at aktivere radiofunktionen
og vælge det ønskede bølgeområde.
Vælg MENU skærmknappen i inte‐
raktionsvælgerbjælken.

Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblik‐
ket, er fremhævet.
Rul gennem listen, og vælg det øn‐
skede listepunkt.
Kategorier
For at vise kategorilisten for det aktu‐
elt aktive bølgeområde, vælg Cat
skærmknappen i øverste venstre
hjørne af skærmen.
Vælg en af kategorierne. Bladr igen‐
nem listen (hvis nødvendigt) og vælg
den ønskede station.
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For at stille ind på den ønskede fre‐
kvens, bladr igennem listen og vælg
den ønskede listepost.

Favoritter

Find en detaljeret beskrivelse 3 28.
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Toneindstillinger

Radio Data System (RDS)

Auto volume / Bose Audio-Pilot
Find en detaljeret beskrivelse 3 41.

RDS er en tjeneste, der tilbydes af
FM-stationerne og gør det lettere at
finde den ønskede station og mod‐
tage den helt uden støj.

Opdater stationsliste

Fordelene ved RDS

Find en detaljeret beskrivelse 3 40.

Hvis stationerne, der er gemt på en
bølgeområdespecifik stationsliste,
ikke længere kan modtages:
Opdaterer stationsliste.
Bemærkninger
Hvis en bølgeområde-specifik sta‐
tionsliste opdateres, opdateres den
tilsvarende kategoriliste (såfremt
den forefindes) ligeledes.
Opdat. stationsliste vises på skær‐
men, indtil søgningen er afsluttet.

Trafikradio (TP)

(Ikke tilgængelig for AM-bølgeom‐
råde)
For konstant at modtage trafiknyhe‐
der, indstil Trafikprogram (TP) - On.
Find en detaljeret beskrivelse 3 48.

■ På displayet vises programnavnet
for stationen i stedet for dens fre‐
kvens.
■ Under en stationssøgning stiller In‐
fotainment-systemet kun ind på
RDS-stationer.
■ Infotainment-systemet stiller altid
ind på den sendefrekvens, der
modtages bedst, for den indstillede
station ved hjælp af AF (alternativ
frekvens).
■ Afhængigt af stationen viser Info‐
tainment-systemet radiotekst, som
kan indeholde eksempelvis oplys‐
ninger om det aktuelle program.

FM-menu

For at konfigurere RDS-indstillings‐
valgene, aktiver radiofunktionen og
vælg så FM-bølgeområdet. Vælg

MENU skærmknappen på interakti‐
onsvælgerbjælken for at vise FM-me‐
nuen.

RDS
Indstil RDS - On, eller RDS - Off.
Trafikradio (TP)
Radiotrafikservicestationerne er
RDS-stationer, der sender trafikmed‐
delelser. Hvis trafikservice er tændt,
afbrydes den aktuelt aktive funktion i
den tid, trafikmeldingen varer.
Hvis trafikradioservicen er aktiveret,
vises [TP] på øverste linje i alle ho‐
vedmenuer. Hvis den aktuelle station
eller det afspillede medie ikke er en

Radio
trafikradiostation, vises [ ], og der
startes automatisk en søgning efter
den næste trafikradiostation. Så snart
trafikradiostationen bliver fundet, er
[TP] fremhævet. Hvis ingen trafikra‐
diostation findes, forbliver [ ] på skær‐
men.
Hvis der sendes en trafikmeddelelse
på den pågældende trafikradiosta‐
tion, vises der en meddelelse.
For at afbryde meddelelsen og vende
tilbage til den tidligere aktiverede
funktion, afvis advarslen.
Region
Nogle gange kan RDS-stationer
sende regionalt forskellige program‐
mer på forskellige frekvenser.
Indstil Region - On, eller Region - Off.
Hvis regionalisering er slået til, væl‐
ges alternative frekvenser med de
samme regionalprogrammer, hvis det
er nødvendigt. Hvis regionalisering er
deaktiveret, vælges alternative fre‐
kvenser for stationerne uden hensyn
til regionalprogrammer.

Digital Audio Broadcasting
Digital Audio Broadcasting (DAB) er
et innovativt og universelt sendesy‐
stem.

Fordele ved DAB

■ DAB-stationerne angives med pro‐
gramnavnet frem for sendefrekven‐
sen.
■ Med DAB kan flere radioprogram‐
mer (tjenester) sendes på en enkelt
frekvens (ensemble).
■ Ud over digitale lydtjenester af høj
kvalitet kan DAB også sende data i
tilknytning til programmer samt en
masse andre datatjenester herun‐
der rejse- og trafikinformation.
■ Gengivelse af lyden er sikret, så
længe en givet DAB-modtager kan
opsamle det signal, der sendes ud
af en station (selvom signalet er
meget svagt).
■ Der er ingen fading (svagere lyd,
som er typisk for AM- og FM-mod‐
tagelse). DAB-signalet gengives
ved en konstant lydstyrke.

49

Hvis DAB-signalet er for svagt til at
blive opfanget af modtageren, af‐
brydes modtagelsen helt. Dette kan
undgås ved at aktivere Skift fra
DAB til DAB og/eller Skift fra DAB
til FM i menuen DAB-valg (se ne‐
denfor).
■ Interferens, der skyldes stationer
på nærliggende frekvenser (en fæ‐
nomen, der er typisk for modta‐
gelse af AM og FM) forekommer
ikke med DAB.
■ Hvis DAB-signalet reflekteres af
naturlige forhindringer eller bygnin‐
ger, forbedres kvaliteten for modta‐
gelse af DAB, hvorimod modta‐
gelse af AM eller FM forringes be‐
tydeligt i sådanne tilfælde.
■ Når DAB-modtagelse er aktiveret,
forbliver Infotainment-systemets
FM-tuner aktiv i baggrunden og sø‐
ger løbende efter FM-stationer med
den bedste modtagelse. Hvis TP
3 48 er aktiveret, udsendes trafik‐
meldinger fra den FM-station, der i
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øjeblikket modtages bedst. Deakti‐
ver TP, hvis du ikke ønsker, at din
DAB-modtagelse skal afbrydes af
FM-trafikmeldinger.

DAB-menu

For at konfigurere DAB-indstillings‐
valgene, aktiver radiofunktionen og
vælg så DAB-bølgeområdet. Vælg
MENU skærmknappen på interakti‐
onsvælgerbjælken for at vise DABmenuen.

Hvis du aktiverer nogle eller alle ka‐
tegorier, afbrydes den DAB-service,
der aktuelt modtages, når der kom‐
mer en meddelelse fra disse katego‐
rier.
Vælg DAB-meddelelser for at vise lis‐
ten med DAB-kategorier.
Vælg de ønskede kategorier. De
valgte kategorier er markeret med 9.
Bemærkninger
DAB-meddelelser kan kun modta‐
ges, hvis DAB-bølgeområdet er ak‐
tiveret.
DAB til DAB-tilkobling
Hvis denne funktion er aktiveret, skif‐
ter udstyret over til den samme tjene‐
ste (program) på en anden DAB-en‐
semble (frekvens, hvis tilgængelig),
når DAB-signalet er for svagt til at
blive opfanget af modtageren.
Indstil Skift fra DAB til DAB på On eller
Off.

DAB-meddelelser
Foruden deres musikprogrammer
sender mange DAB-stationer også
meddelelser i forskellige kategorier.

DAB til FM-tilkobling
Hvis denne funktion er aktiveret, skif‐
ter udstyret over til en tilsvarende FMstation i den aktive DAB-service (hvis

tilgængelig), når DAB-signalet er for
svagt til at blive opfanget af modtage‐
ren.
Indstil Skift fra DAB til FM på On eller
Off.
L-bånd
Hvis L-bånd aktiveres, modtager In‐
fotainment-systemet et ekstra fre‐
kvensområde. Frekvenserne for Lbåndet består af jord- og satellitradio
(1452 - 1492 MHz).
Indstil L-bånd på On eller Off.
Intellitext
Funktionen Intellitext muliggør mod‐
tagelse af yderligere oplysninger som
f.eks. meddelelser, finansinforma‐
tion, sport, nyheder osv.
Vælg en af kategorierne, og vælg en
specifik post for at vise detaljerede
oplysninger.

CD-afspiller
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Generelt
Infotainment-systemets cd-afspiller
kan afspille cd'er og MP3/WMA-cd'er
med lyd.

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

Vigtig information om
audio-cd'er og mp3/wma-cd'er

■ Der kan anvendes følgende
cd-formater:
Cd, cd-r og cd-rw.
■ Der kan anvendes følgende filfor‐
mater:
ISO9660 niveau 1, niveau 2, (Ro‐
meo, Joliet).

■

■

■
■
■
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MP3- og WMA-filer i andre formater
end ovennævnte afspilles muligvis
ikke korrekt, og deres filnavne og
mappenavne vises muligvis ikke
korrekt.
Audio-cd'er med kopibeskyttelse,
som ikke er i overensstemmelse
med audio cd-standarden, vil ikke
kunne afspilles korrekt eller slet
ikke kunne afspilles.
Cd-r'ere og cd-rw'ere, som De selv
har brændt, er mere sårbare over
for forkert behandling end indspil‐
lede cd'ere. Vær opmærksom på
korrekt behandling, specielt i til‐
fælde af brændte cd-r'ere og cdrw'ere.
Hjemmebrændte cd-r'er og cdrw'er kan muligvis ikke afspilles kor‐
rekt eller slet ikke afspilles.
På blandede cd'er (kombineret lyd
og data, f.eks. MP3), registreres og
afspilles kun lydspor.
Undgå at sætte fingeraftryk ved
skift af cd'er.
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■ Læg cd'erne tilbage i deres covers
med det samme, når de tages ud af
lydafspilleren, for at beskytte dem
mod beskadigelse og snavs.
■ Snavs og væsker på cd'erne kan
tilsmudse lydafspillerens linse in‐
den i enheden og medføre fejl.
■ Beskyt cd'er mod varme og direkte
sollys.
■ Der gælder følgende begrænsnin‐
ger for data lagret på en mp3/wmacd:
Maksimalt antal filer/sange: 800.
Maksimale mapper i dybdehie‐
rarki: 8.
WMA-filer med Digital Rights Ma‐
nagement (DRM) fra online-musik‐
forretninger kan ikke afspilles.
WMA-filer kan kun afspilles sikkert
hvis de blev oprettet med Windows
Media Player version 9 eller nyere.
Afspilbare spilleliste‑filtyper: .m3u, .
pls.
Elementerne på spillelisten skal
være oprettet som relative stier.

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

Udtagning af en cd

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

Brug

Funktionstaster

Start på cd-afspilning

CD-afspilning på pause
Tryk på skærmknappen = for at sætte
afspilningen på pause.
Tryk på skærmknappen l for at gen‐
optage afspilningen.

Skub en lyd- eller MP3-cd med etiket‐
ten vendt opad ind i cd-sprækken,
indtil den trækkes ind.
Tryk gentagne gange på MEDIA
knappen for at aktivere CD-funk‐
tionen.

Springe til foregående eller næste
spor
Vælg knappen t eller v for at af‐
spille foregående eller næste spor.
Alternativt, drej MENU knappen, for at
springe til foregående eller næste
spor.
Hurtig frem- eller tilbagespoling
Tryk på og hold knappen t eller
v nede, for at spole hurtigt tilbage
eller frem.

CD-afspiller
Sporliste

For at vise sporlisten, kan du vælge
at:
■ Trykke et vilkårligt sted på skær‐
men
■ Vælg BROWSE skærmknappen i
venstre side af skærmen
■ Drej på MENU-knappen.
Sporlisten vises.
Bemærkninger
Det aktuelt afspillede spor fremhæ‐
ves.
Rul gennem listen, og vælg det øn‐
skede listepunkt.
Bemærkninger
Find en detaljeret beskrivelse af
bladring i MP3-CD'er 3 56.

CD-menu

For at vise CD-menuen, vælg MENU
skærmknappen på interaktionsvæl‐
gerbjælken.
Toneindstillinger
Find en detaljeret beskrivelse 3 40.

Shuffle
Hvis Shuffle er sat på On, afspilles
alle spor på den aktive CD i tilfældig
rækkefølge.
Indstil Shuffle på On eller Off.
Auto Volume / Bose AudioPilot
Find en detaljeret beskrivelse 3 41.
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Et AUX-, USB-, og SD-kortstik til til‐
slutning af eksterne enheder er an‐
bragt under armlænet i midterkonsol‐
len. Find en detaljeret beskrivelse af
løftning af armlænet i Instruktionsbo‐
gen.
Bemærkninger
Stikkene skal altid holdes rene og
tørre.

AUX-indgang

Det er muligt at tilslutte f.eks. en iPod
eller et andet eksternt udstyr til AUXindgangen.

Audiosignalet til det eksterne udstyr
sendes via Infotainment-systemets
højttalere, når det er tilsluttet en AUXindgang.
Lydstyrken og toneindstillingerne kan
indstilles via Infotainment-systemet.
Alle andre kontrolfunktioner skal be‐
tjenes via det eksterne udstyr.
Tilslutning af en enhed
For at forbinde det eksterne udstyr
med AUX-indgangsstikket til Infotain‐
ment-systemet, brug følgende kabel:
3-polet lydkilde.
For at afbryde AUX-enheden, vælg
en anden funktion og afmonter så
AUX-enheden.
AUX-audiofunktion
Infotainment-systemet kan afspille
musikfiler indeholdt i eksternt udstyr,
fx iPod eller Smartphone.

USB-port

Der kan tilsluttes en MP3-afspiller, et
USB-drev, en iPod eller en
Smartphone til USB-porten.

Eksterne enheder
Når de er tilsluttet til USB-porten, kan
ovennævnte enheder betjenes via In‐
fotainment-systemets knapper og
menuer.
Bemærkninger
Ikke alle modeller af MP3-afspillere,
USB-drev, iPod og smartphone un‐
derstøttes af infotainment-systemet.
Tilslutning/afbrydelse af en enhed
Tilslut USB-udstyret eller iPod til
USB-porten. Brug det tilhørende til‐
slutningskabel til iPod.
Bemærkninger
Hvis der tilsluttes en ikke-læsbar
USB-enhed eller iPod, vises der en
tilsvarende fejlmeddelelse, og Info‐
tainment-systemet skifter automa‐
tisk til den forrige funktion.
Vælg en anden funktion, og fjern der‐
efter USB-lagringsudstyret til at fra‐
koble USB-udstyret eller iPod.

Forsigtig
Undlad at afbryde enheden under
afspilning. Det kan ødelægge en‐
heden eller Infotainment-syste‐
met.
USB-audiofunktion
Infotainment-systemet kan afspille
musikfiler indeholdt i USB-lagrings‐
udstyr eller iPod/iPhone-produkter.
USB-filmfunktion
Infotainment-systemet kan afspille
film indeholdt i USB-lagringsudstyr.

SD-kort

Et SD-kort kan isættes i SD-korthullet.
Når det er isat, kan SD-kortet be‐
tjenes via betjeningsknapperne og
menuerne i Infotainment-systemet.
Bemærkninger
Infotainment-systemet understøtter
ikke alle typer SD-kort.
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Isætning/udtagning af SD-kort

Forsigtig
Forsøg aldrig at anvende et SDkort, der er revnet, deformeret eller
repareret med tape. Dette kan
skade udstyret.
Isæt SD-kortet i SD-korthullet som
vist herunder. Musikfunktionen star‐
ter automatisk.
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Bemærkninger
Hvis der tilsluttes et ikke-læsbart
SD-kort, vises der en tilsvarende fejl‐
meddelelse, og Infotainment-syste‐
met skifter automatisk til den forrige
funktion.
For at afmontere SD-kortet, aktiver
først en anden funktion. Prøv så for‐
sigtigt at skubbe SD-kortet dybere ind
i hullet. SD-kortet skubbes ud af hullet
og kan fjernes.

Forsigtig
Undlad at afbryde enheden under
afspilning. Det kan ødelægge en‐
heden eller Infotainment-syste‐
met.
SD-audiofunktion
Infotainment-systemet kan afspille
musikfiler, som er lagret på SD-kortet.
SD-filmfunktion
Infotainment-systemet kan afspille
film, som er lagret på SD-kortet.

Bluetooth

Bluetooth-lydkilder (f.eks. musikmo‐
biltelefoner, MP3-afspillere med
Bluetooth osv.), som understøtter
Bluetooth A2DP-musikprofiler og
AVRCP, kan tilsluttes trådløst til Info‐
tainment-systemet.

Tilslutning af en enhed
Find en detaljeret beskrivelse af Blue‐
tooth-forbindelsen 3 85.
Bluetooth-audiofunktion
Infotainment-systemet kan afspille
musikfiler indeholdt i Bluetooth-enhe‐
der som iPod eller Smartphone.

Filformater

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

Infotainment-systemet kan afspille
følgende audio-, og filmfiler lagret på
eksterne enheder.
Audiofiler
De audiofilformater, der kan afspilles,
er .mp3, .wma, .aac, .m4a og .aif.
Ved afspilning af en fil med ID3-tag‐
information kan Infotainment-syste‐
met vise oplysninger om f.eks. spor‐
titel og artist.
Filmfiler
De filmfilformater, der kan afspilles,
er .avi, .mpg, .mp4, .xvid og .wmv.
Almindelige audio- og video-kombi‐
nationer til mobile enheder understøt‐
tes generelt.

Audioafspilning
Starter afspilning

Hvis ikke tilsluttet, tilslut enheden
3 54.
Tryk gentagne gange på MEDIA
knappen for at aktivere den ønskede
mediekilde.
Eksempel: USB-hovedmenu.

Eksterne enheder

57

Springe til foregående eller næste
spor
Vælg knappen t eller v for at af‐
spille foregående eller næste spor.
Alternativt, drej MENU knappen, for at
springe til foregående eller næste
spor.
Hurtig frem- eller tilbagespoling
Tryk på og hold knappen t eller
v nede, for at spole hurtigt tilbage
eller frem.
Alternativt, vælg Mit mediebibliotek
for at vise et bibliotek indeholdende
musikdata fra alle tilsluttede enheder.

Funktionstaster
Bemærkninger
Under AUX-afspilning er AUX-knap‐
perne ikke tilgængelige.
Afspilning på pause
Tryk på skærmknappen = for at sætte
afspilningen på pause.
Tryk på skærmknappen l for at gen‐
optage afspilningen.

Bladrefunktion
Bemærkninger
Bladrefunktionen er ikke tilgængelig
for AUX- og Bluetooth-mediekilder.
For at vise bladreskærmen kan du
vælge at:
■ Trykke et vilkårligt sted på skær‐
men
■ Vælg BROWSE skærmknappen i
venstre side af skærmen
■ Drej på MENU-knappen.

Vælg PLAYLISTER, KUNSTNERE,
ALBUMMER, TITLER, GENRER el‐
ler MERE. MERE omfatter de ekstra
kategorier: Podcasts, Lydbøger,
Videoer og Komponister.
Bladr igennem kategorierne, indtil du
finder det ønskede spor. Vælg det
spor, du ønsker at afspille.

Audio-menuer

For at vise den respektive audio‐
menu, vælg MENU skærmknappen i
interaktionsvælgerbjælken.
Bemærkninger
Ikke alle menupunkter er tilgænge‐
lige i alle lydmenuer.
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Auto Volume / Bose AudioPilot
Find en detaljeret beskrivelse 3 41.
Styring af Bluetooth-enheder
(kun tilgængelig i Bluetooth-musik‐
menu)
Vælg Forvalte Bluetooth udstyr for at
vise enhedslisten.
Find en detaljeret beskrivelse 3 85.

Toneindstillinger
Find en detaljeret beskrivelse 3 40.
Shuffle
Hvis Shuffle aktiveres, afspilles alle
spor på den aktive CD i tilfældig ræk‐
kefølge.
Bemærkninger
Ved USB-, SD- eller iPod-afspilning,
afhænger blandefunktionen af den
filterfunktion, der er valgt for sangaf‐
spilningen, fx album, kunstner,
genre.
Indstil Shuffle på On eller Off.

Bemærkninger
Videoer må kun afspilles, når parke‐
ringsbremsen er aktiveret.

Trafikradio (TP)
For konstant at modtage trafiknyhe‐
der, indstil Trafikprogram (TP) - On.
Find en detaljeret beskrivelse 3 48.

Filmafspilning

Funktionstaster

Start på videoafspilning

Afspilning på pause
Tryk på skærmknappen = for at sætte
afspilningen på pause.
Tryk på skærmknappen l for at gen‐
optage afspilningen.

Tilslut enheden 3 54.
Tryk gentagne gange på MEDIA
knappen for at aktivere den ønskede
mediekilde.
Vælg skærmknappen BROWSE og
derpå MERE fanen. Vælg Videoer li‐
steposten og derpå den ønskede film‐
fil. Videoafspilningen startes.

Springe til foregående eller næste fil
Vælg knappen t eller v for at af‐
spille foregående eller næste filmfil.

Eksterne enheder
Alternativt, drej MENU knappen, for at
springe til foregående eller næste
filmfil.
Hurtig frem- eller tilbagespoling
Tryk på og hold knappen t eller
v nede, for at spole hurtigt tilbage
eller frem.

Videomenu

For at vise videomenuen, vælg
MENU skærmknappen i interaktions‐
vælgerbjælken.
Find en detaljeret beskrivelse af me‐
nuen 3 56.

Brug af apps
Infotainment-systemet understøtter
betjeningen af apps via betjenings‐
knapper på Infotainment-systemet.
Inden en applikation kan betjenes
med knapperne og menuerne i Info‐
tainment-systemet, skal den pågæl‐
dende applikation installeres via en
smartphone.

Aktivering af Tetheringfunktionen på smartphonen

Aktiver Tethering- og Bluetooth-funk‐
tionerne på smartphonen (se instruk‐
tionsbogen til smartphonen).
Bemærkninger
Tethering skal sættes korrekt på af‐
hængigt af netværksudbyderen.
Tilslut smartphonen til Infotainmentsystemet via Bluetooth 3 85.

Oprettelse af en ny konto

Tryk på ; knappen og vælg Apps
ikonen til at vise en velkomstskærm.
For at oprette en ny konto, vælg den
respektive skærmknap i bunden af
skærmen. Du guides igennem de for‐
skellige opsætningsskærme.
Først vises en liste over alle de tele‐
foner, der er parret til systemet. Vælg
den telefon, som du ønsker at etab‐
lere en internetforbindelse til app
store med.
Så vises et tastatur til indtastning af
en e-mail-adresse. Indtast din e-mailadresse.
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I den menu, der vises efterfølgende,
skal der indtastes en PIN-kode. Vælg
indtastningsfeltet Ny PIN. Der vises et
tastatur. Vælg de ønskede cifre. Vælg
indtastningsfeltet Bekræft Ny PIN, for
at bekræfte PIN-koden. Tastaturet vi‐
ses igen. Indtast PIN-koden igen. Be‐
kræft din indtastning.
En menu til valg af land vises. Rul
gennem listen, og vælg det ønskede
land.
Endelige vises app store's politik om
fortrolige oplysninger. Vælg skærm‐
knappen Accepter for at oprette en
konto.
App-menuen vises.

Installering af nye apps

Tryk på ; knappen og vælg så
Apps ikonen, for at vise apps-hoved‐
menuen.
Vælg skærmknappen Apps i bunden
af skærmen for at vise apps-menuen.
Alle
For at vise en liste over alle tilgænge‐
lige apps, vælg Alle skærmknappen i
bunden af skærmen.
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Rul gennem listen, og vælg den øn‐
skede app. En undermenu med de‐
taljere information om den respektive
app vises.
For at installere app'en i Infotainmentsystemet, vælg skærmknappen
Installer i bunden af skærmen. App'en
er installeret.
Når installationsprocessen er afslut‐
tet, ændres skærmknappen Installer
til Start.
Bemærkninger
De apps, der er installeret på Info‐
tainment-systemet, vises som iko‐
ner på startsiderne.
o
For at søge efter en specifik app,
vælg o skærmknappen. Der vises et
tastatur.
Indtast søgenavnet. Der vises en liste
over alle de apps, der findes for de
respektive søgenavne.
Vælg de ønskede apps. En under‐
menu med detaljere information om
den respektive app vises.

For at installere app'en i Infotainmentsystemet, vælg skærmknappen
Installer i bunden af skærmen. App'en
er installeret.
Når installationsprocessen er afslut‐
tet, ændres skærmknappen Installer
til Start.
Bemærkninger
De apps, der er installeret på Info‐
tainment-systemet, vises som iko‐
ner på startsiderne.

Mine Apps

Tryk på ; knappen og vælg så
Apps ikonen, for at vise apps-hoved‐
menuen.
Vælg skærmknappen Apps i bunden
af skærmen for at vise apps-menuen.
For at vise en liste over alle installe‐
rede apps i Infotainment-systemet,
vælg skærmen Mine Apps i bunden af
skærmen.
Vælg de ønskede valg for fx start eller
sletning af en app.

Indstillinger

Menuen Indstillinger giver valgmulig‐
heder for styring af konti.

Tryk på ; knappen og vælg så
Apps ikonen, for at vise apps-hoved‐
menuen.
Vælg skærmknappen Indstillinger i
bunden af skærmen for at vise den
respektive undermenu.
Vælg den ønskede option.

Navigation
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Generelt
Navigationssystemet vil guide dig sik‐
kert til din destination. Der vil ikke
være behov for at læse kort, selv om
du overhovedet ikke har noget lokal‐
kendskab.
Ved ruteberegningen tages højde for
den aktuelle trafiksituation. Til dette
formål modtager infotainment-syste‐
met trafikmeddelelser i det aktuelle
modtageområde via RDS-TMC.
Navigationssystemet kan dog ikke
tage højde for trafikulykker, regule‐
ring af trafik, der er sker med kort var‐
sel, samt pludseligt opståede farer 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
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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 fastslås af GPS-satellit‐
terne (Global Positioning System).
Ved at sammenligne sensorsigna‐
lerne med de digitale kort på kortets
SD-kort er det muligt at bestemme
positionen med en nøjagtighed på ca.
10 meter.
Systemet vil også fungere med dårlig
GPS-modtagelse. Præcisionen i po‐
sitionsbestemmelsen vil dog være
mindsket.
Efter indtastning af destinations‐
adresse eller interessepunkt (nærme‐
ste tankstation, hotel osv.) beregnes
ruten fra den aktuelle position til den
valgte destination.
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Navigation

Rutevejledningen sker med en stem‐
mevejledning og en pil samt ved
hjælp af en kortvisning i flere farver.

Vigtig information
Indtastningsrækkefølge for
destinationsadresser
Rækkefølgen for indtastning af adres‐
seelementer afhænger af det land,
hvor destinationen befinder sig.
■ Albanien, Andorra:
<gade> <husnummer> <by>
<land>
■ Østrig, Hviderusland, Belgien, Bo‐
snien-Herzegovina, Bulgarien,
Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Est‐
land, Finland, Grækenland, Un‐
garn, Italien, Liechtenstein, Li‐
tauen, Luxembourg, Makedonien,
Moldova, Monaco, Holland, Norge,
Polen, Portugal, Rumænien, Rus‐
land, San Marino, Serbien, Slova‐
kiet, Slovenien, Spanien, Sverige,
Schweiz, Tyrkiet, Vatikanstaten:
<gade> <husnummer> <postnum‐
mer> <by> <land>

■ Frankrig:
<husnummer> <gade> <postnum‐
mer> <by> <land>
■ Tyskland:
<gade> <husnummer> <postnum‐
mer> <by> <land>
eller
<by> <gade> <husnummer>
<land>
■ Gibraltar, Irland:
<husnummer> <gade> <by>
<land>
■ Storbritannien:
<husnummer> <gade> <by>
<land>
eller
<postnummer> <land>
■ Letland, Ukraine:
<gade> <husnummer> <by>
<postnummer> <land>
■ Montenegro:
<gade> <husnummer> <postnum‐
mer> <lokalitet> <land>

TMC-trafikinformationssystemet og
dynamisk rutevejledning
TMC-trafikinformationssystemet
modtager al aktuel information fra
TMC-radiostationerne. Denne infor‐
mation indgår i beregningen af den
samlede rute. I denne proces plan‐
lægges ruten, så trafikproblemer i
henhold til allerede valgte kriterier
undgås.
Hvis der er et trafikalt problem i løbet
af den aktive rutevejledning, vises en
meddelelse (afhængigt af forudind‐
stillingerne) om, hvorvidt ruten skal
ændres.
TMC-trafikinformationerne vises på
kortdisplayet som symboler eller som
detaljeret tekst i TMC-meddelelses‐
menuen.
For at kunne bruge TMC-trafikinfor‐
mationerne skal systemet modtage
TMC-stationer i den relevante region.
TMC-trafikstationer kan vælges i na‐
vigationsmenuen 3 63.

Navigation
Kortdata
Alle nødvendige kortdata er lagret i
Infotainment-systemet. For at opda‐
tere din kortsoftware vie et SD-kort,
kontakt din Opel Servicepartner.
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Efter en timeout på ca. 15 sekunder
forsvinder applikationsbakken og in‐
teraktionsvælgerbjælken for at vise
en fuldskærmsvisning af kortet.

Brug
Information på kortdisplayet

For at vise navigationskortet, tryk
på ; knappen og vælg så NAV iko‐
nen.
Rutevejledning ikke aktiv

For igen at vise applikationsbakken
og interaktionsvælgerbjælken, tryk et
vilkårligt sted på skærmen.
Rutevejledning aktiv
Midterdisplay:

Den aktuelle position vises med en
bil-ikon.

■ Kortvisningen vises.
■ Den aktive rute vises med en farvet
linje.
■ Den kørende bil markeres med en
cirkel.
■ Den næste svingmanøvre angives
med et pilesymbol i højre side af
skærmen.
■ Vognbanevejledning ses i venstre
side af skærmen.
■ Ankomsttidspunktet vises over pi‐
lesymbolet.
■ Afstanden til næste svingmanøvre
vises under pilesymbolet.
Førerinformationscenter, Sport tema:
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Kortmanipulation

■ Navnet på den rute, du aktuelt be‐
finder dig på, vises.
■ Næste svingmanøvre vises med et
pilesymbol.
■ Afstanden til næste svingmanøvre
vises.

Rulning
For at bladre i kortet kan du enten:
■ Anbringe din finger et vilkårligt sted
på skærmen og flytte den op, ned,
til venstre eller højre, alt efter hvil‐
ken retning, du ønsker at bladre.
■ Anbringe to fingre et vilkårligt sted
på berøringspuden og flytte dem
op, ned, til venstre eller højre, alt
efter hvilken retning, du ønsker at
bladre.
Kortet bevæger sig således og viser
et nyt udsnit.
For at vende tilbage til den aktuelle
position, vælg RESET skærmknap‐
pen i interaktionsvælgerbjælken.
Centrering
Tryk på en ønsket position på skær‐
men. Kortet centreres omkring denne
position.
Et rødt v symbol vises ved den re‐
spektive position og den tilhørende
adresse vises på en mærkat.

For at vende tilbage til den aktuelle
position, vælg RESET skærmknap‐
pen i interaktionsvælgerbjælken.
Zoomning
For at zoome ind på en valgt kortpo‐
sition, vælg ZOOM IND skærmknap‐
pen.
For at zoome ud igen og vise et større
område omkring den valgte position,
vælg ZOOM UD skærmknappen.
Oversigtsknap
Under aktiv rutevejledning vises en
OVERSIGT skærmknap i interakti‐
onsvælgerbjælken.

Navigation
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For at vise en oversigt over den rute,
der aktuelt er aktiv på kortet, vælg
OVERSIGT skærmknappen.
Skærmknappen skifter til RESET.
Vælg skærmknappen RESET for at
vende tilbage til normal visning.
Ændring af kortvisning
For at skifte mellem de forskellige
kortvisninger (Vis i 3D, Opad, Nord
altid opad) tryk gentagne gange på
x skærmknappen i applikationsbak‐
ken.
Bemærkninger
Kortvisningen kan også tilpasses via
navigationsmenuen (se herunder).

Information om den aktuelle
position

Vælg MENU skærmknappen på inte‐
raktionsvælgerbjælken for at vise na‐
vigationsmenuen.

Vælg Bilens aktuelle position listepo‐
sten for at vise den respektive under‐
menu, som angiver detaljer om den
nærmeste adresse, koordinater og In‐
teressepunkter (3 69) omkring den
aktuelle position.

Nærmeste adresse
Fra denne undermenu kan du gemme
den nærmeste adresse i systemet.
Vælg Nærm. adr. skærmknappen for
at vise destinationsdetaljevisningen.
Find en detaljeret beskrivelse af,
hvordan man gemmer en adresse
■ som eller til en kontakt 3 32.
■ som en favorit 3 28.
Interessepunkt
Fra denne undermenu kan du starte
rutevejledningen til et af de nærmeste
interessepunkter.
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Vælg det ønskede interessepunkt.
Destinationsdetaljeoversigten vises.
Vælg skærmknappen Start.
Find en detaljeret beskrivelse af,
hvordan man indtaster en destination
3 69.

Kortvisning
Visning
Vælg MENU skærmknappen på inte‐
raktionsvælgerbjælken og vælg Vis
kort listepunktet for at vise den på‐
gældende undermenu.
Vælg den ønskede kortvisning (Vis i
3D, Opad, Nord altid opad).
Audio-informationer
Hvis Audio informationer aktiveres,
vises skærmknapperne for audio-be‐
tjening i kortvisningens interaktions‐
vælgerbjælke.
Vælg MENU skærmknappen på inte‐
raktionsvælgerbjælken og vælg Vis
kort listepunktet for at vise den på‐
gældende undermenu.
Indstil Audio informationer på On eller
Off.

Displayfunktion
Vælg MENU skærmknappen på inte‐
raktionsvælgerbjælken og vælg Vis
kort listepunktet for at vise den på‐
gældende undermenu.
Vælg Dag / nat-modus for at vise den
pågældende undermenu.
Alt efter de udendørs lysforhold, akti‐
ver Dag eller Nat.
Hvis du ønsker, at skærmen justeres
automatisk, aktiver Auto menupo‐
sten.
POI-ikoner (Interessepunkter)
Vælg MENU skærmknappen på inte‐
raktionsvælgerbjælken og vælg Vis
ikoner "POI" listepunktet for at vise
den pågældende undermenu.
Hvis POI ikoner er aktiveret, vil inte‐
ressepunkter omkring den aktuelle
position eller langs ruten blive vist på
kortet.
Indstil POI ikoner på On eller Off.
Hvis POI ikoner er indstillet til On,
vælg POI-kategorier, du ønsker vist.
Vælg Slet alle for at fravælge alle ka‐
tegorier.

Navigationsdatastyring

Vælg MENU skærmknappen på inte‐
raktionsvælgerbjælken og vælg
Personlige data listeposten.
En liste over forskellige datalagrings‐
steder for navigations-applikationen
vises.
Kontaktliste
Vælg Adressebog for at vise den på‐
gældende undermenu.
Sletning af alle indtastninger
For at slette alle indtastninger på kon‐
taktlisten, vælg Slet alle poster liste‐
posten. Du får en besked.
Bekræft meddelelsen om at slette
hele kontaktlisten.
Redigering af kontaktlisten
Vælg Redigér adressebog for at vise
kontaktlisten.
Find en detaljeret beskrivelse af redi‐
gering af kontaktlisten 3 32.
Liste over nylige destinationer
Vælg Seneste destinationer for at
vise den pågældende undermenu.
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Sletning af alle destinationer
For at slette alle indtastninger på lis‐
ten over nylige destinationer, vælg li‐
steposte Slet alle destinationer. Du
får en besked.
Bekræft meddelelsen om at slette
hele listen over nylige destinationer.
Sletning af enkelte destinationer
Vælg Slet enkelte destinationer for at
vise listen over nylige destinationer.
For at slette en destination, vælg ─
ikonen ved siden af den respektive
destination. Du får en besked.
Bekræft meddelelsen om at slette de‐
stinationen.
Downloadede POI'er
Vælg Mine POI'er for at vise den på‐
gældende undermenu.
POI'er, som tidligere er downloadet til
systemet kan slettes. De øvrige
POI'er forbliver i systemet.
Sletning af alle downloadede POI'er
For at slette alle indtastninger på kon‐
taktlisten, vælg Slet alle "Mine
POI'er" listeposten. Du får en besked.

Bekræft meddelelsen om at slette
hele POI-listen.
Sletning af kategorier
Vælg Slet individuelle kategorier for
at vise en liste over POI-kategorier.
For at slette en kategori, vælg ─ iko‐
nen ved siden af den respektive ka‐
tegori. Du får en besked.
Bekræft meddelelsen om at slette ka‐
tegorien.
Uploading af destinationsdata til en
USB-enhed
For senere brug, fx i andre biler, kan
du gemme bilens kontaktliste og tidli‐
gere downloadede POI'er (se "Opret‐
telse og downloading af brugerdefi‐
nerede POI'er herunder) på en USBenhed:
Vælg Upload gemte steder.
Kontaktlisten og POI-dataene lagres
på den tilsluttede USB-enhed i map‐
perne "F:\myContacts" hhv. "F:\my‐
POIs", hvor "F:\" er rodmappen på en
USB-enhed.
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Bemærkninger
Denne funktion kan kun udføres,
hvis der er tilsluttet en USB-enhed
med tilstrækkelig lagerplads.

Downloading af kontaktdata

Du kan udveksle dine bilkontaktlisted‐
ata med Infotainment-systemer i an‐
dre biler:
For at uploade data til en USB-enhed,
se "Uploading af navigationsdata til
en USB-enhed" herover.
Tilslut USB-enheden til Infotainmentsystemet i en anden bil 3 54.
En meddelelse vises, som beder dig
om at bekræfte downloadingen.
Efter bekræftelse, downloades kon‐
taktdataene til Infotainment-syste‐
met.
De downloadede kontakter kan så
vælges via KONTAKTER menuen
3 32.
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Oprettelse og downloading af
brugerdefinerede POI'er
(Mine POI'er)

Ud over de prædefinerede POI'er,
som allerede er lagret i Infotainmentsystemet, kan du oprette brugerdefi‐
nerede POI'er, som opfylder dine per‐
sonlige behov. Når sådanne bruger‐
definerede POI'er er oprettet, kan de
downloades til Infotainment-syste‐
met.
For hver POI skal der defineres GPSkoordinater (længde- og bredde‐
gradsværdier) for den respektive po‐
sition og et beskrivende navn.
Efter downloading af POI-data til In‐
fotainment-systemet, finder du de re‐
spektive POI'er som valgbare de‐
stinationer i Mine POI'er menuen, se
"Valg af interessepunkt" i kapitlet
"Indtastning af destination" 3 69.
Oprettelse af en tekstfil med POI-data
Opret en tekstfil (fx ved hjælp af en
simpel tekstredigeringssoftware)
med et vilkårligt navn og filforlængel‐
sen .poi, e.g. "TomsPOIs.poi".

De yderligere informations- og tele‐
fonnummerstrenge er valgfri.
POI-navnet og de yderligere informa‐
tionsstrenge må ikke overstige 60
tegn hver. Telefonnummerstrengene
må ikke overstige 30 tegn.
POI-dataene for hver destinations‐
adresse skal indlæses i en enkelt,
særskilt linje, se billedet ovenfor.

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

Lagring af POI-data på et USB-drev
I rodbiblioteket på et USB-drev opret‐
tes en mappe med navnet "myPOIs",
f.eks. "F:\myPOIs", hvor "F:\" er rod‐
biblioteket på USB-drevet.
I mappen "myPOIs" gemmes tekstfi‐
len med dine POI'er, f.eks.
"F:\myPOIs\TomsPOIs.poi".
Bemærkninger
Du kan vælge at oprette underfol‐
dere i "myPOIs" mappen og adskil‐
lige gemte POI-filer.
Downloading af POI-data til
infotainment-systemet
Tilslut USB-enheden med dine bru‐
gerdefinerede POI'data til USB-por‐
ten 3 54 i Infotainment-systemet.
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En meddelelse vises, som beder dig
om at bekræfte downloadingen.
Efter bekræftelse vil POI-dataene
blive downloadet til Infotainment-sy‐
stemet.
De downloadede POI'er kan så væl‐
ges som destinationer via Mine
POI'er menuen, se "Valg af interes‐
sepunkt" i kapitlet "Destinationsind‐
tastning" 3 69.

Indlæsning af destination
Navigationsapplikationen tilbyder for‐
skellige valgmuligheder for indtast‐
ning af en destination til rutevejled‐
ning.
Tryk på ; knappen og vælg NAV iko‐
nen for at vise navigationskortet.

Indtastning af en adresse via
tastatur

Vælg DESTINATION skærmknappen
på interaktionsvælgerbjælken og
vælg ADRESSE fanen.
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For at bekræfte dine indtastninger,
vælg Start skærmknappen i skær‐
mens øverste venstre hjørne.
Hvis der er mere end en mulig desti‐
nation ifølge den indtastede informa‐
tion, vises en liste med alle mat‐
chende destinationer på displayet.
Vælg den ønskede adresse.
Destinationsdetaljeoversigten vises.

Du kan indtaste en adresse, vejkryds
eller navnet på en vej.
Find vigtig information om de lande‐
specifikke indtastningsordrer til desti‐
nationsadresser 3 61.
Bemærkninger
Hvis der vælges en anden indtast‐
ningsmetode end den, der er speci‐
ficeret for det pågældende land, kan
systemet måske ikke finde den øn‐
skede destination.
Indtast den ønskede adresse.
Find en detaljeret beskrivelse af ta‐
staturerne 3 24.

For at starte rutevejledning, vælg
Start skærmknappen.
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Valg af en adresse fra listen
over seneste destinationer

Vælg DESTINATION skærmknappen
på interaktionsvælgerbjælken og
vælg SENESTE fanen.
En liste med alle nyligt indtastede de‐
stinationer vises.

Valg af en adresse fra
kontaktlisten

Vælg DESTINATION skærmknappen
på interaktionsvælgerbjælken og
vælg KONTAKTER fanen. Kontaktli‐
sten vises.

Kontaktdetaljevisning
Hvis der er lagret mere end en
adresse for en kontakt, vælg den øn‐
skede kontaktindtastning. Kontaktde‐
taljeoversigten vises.
Vælg en af de adresser, som er gemt
for kontakten. Destinationsdetaljeo‐
versigten vises.
For at starte rutevejledning, vælg
Start skærmknappen.

Valg af særlig destination

Vælg en af indtastningerne. Destina‐
tionsdetaljeoversigten vises.
For at starte rutevejledning, vælg
Start skærmknappen.

Lynfunktionsikon
Hvis der kun er gemt en adresse til en
kontakt, vises en lynruteikon ved si‐
den af den respektive indtastning på
kontaktlisten.
Vælg y skærmknappen for at vise de‐
stinationsdetaljevisningen direkte.
For at starte rutevejledning, vælg
Start skærmknappen.

Et interessepunkt (POI) er et bestemt
sted, der kan være a generel inte‐
resse, fx en benzinstation, et parke‐
ringsareal eller en restaurant.
De data, som er gemt i navigations‐
systemet, indeholder et stort antal
prædefinerede POI'er, som vises på
kortet (hvis aktiveret 3 63).
Du kan også lagre individuelle POI'er
i systemet, se "Oprettelse og down‐
loading af brugerdefinerede POI'er" i
kapitlet "Brug" 3 63. Disse POI'er vi‐
ses under Mine POI'er i kategorili‐
sten.
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For at vælge en POI som destination
for rutevejledning, vælg
DESTINATION skærmknappen i in‐
teraktionsvælgerbjælken og vælg så
POI'ER fane. Der vises en liste over
POI-hovedkategorier.
Indsætning af en søgeposition
Bemærkninger
Søgepositionen angives af det
valgte kortudsnit. Hvis du bladrer i
kortet, zoomer ind eller ud eller star‐
ter rutevejledningen, tilpasses
POI'erne på listen tilsvarende.
For at få en generel søgeposition,
vælg Søg i nærheden af skærmknap‐
pen på kortet.
En liste over mulige søgepositioner
vises. Hvis du er i aktiv rutevejled‐
ning, er flere valg tilgængelige.
Vælg den ønskede option.
Søgning efter POI'er via kategorier
Vælg en af hovedkategorierne på lis‐
ten. En liste med underkategorier vi‐
ses.

For at vise alle tilgængelige POI'er i
den respektive hovedkategori, vælg
Alle menuposten. Rul gennem listen,
og vælg det ønskede POI.
For at vise alle POI'er i en underkate‐
gori, vælg den respektive underkate‐
gori. Rul gennem listen, og vælg det
ønskede POI.
Destinationsdetaljeoversigten vises.
Søgning efter POI'er ved hjælp af ta‐
statur
For at søge efter et bestemt POI, en
kategori eller en specifik position,
vælg Søg menuposten i POI-hoved‐
kategorilisten eller i en af underkate‐
gorilisterne. Der vises et tastatur.
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Indtast det ønskede navn, kategori el‐
ler position. Find en detaljeret beskri‐
velse af tastaturerne 3 24.
Vælg skærmknappen Start for at be‐
kræfte din indtastning. Destinations‐
detaljeoversigten vises.
For at starte rutevejledning, vælg
Start skærmknappen.

Valg af en adresse på et kort

Tryk på en ønsket position på kortet.
Kortet centreres omkring denne posi‐
tion.
Et rødt v symbol vises ved den re‐
spektive position og den tilhørende
adresse vises på en mærkat.
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Opkald til en destination

Tryk på mærkaten. Destinationsde‐
taljeoversigten vises.
For at starte rutevejledning, vælg
Start skærmknappen.

Efter indtastning af en destination og
før rutevejledningen startes, vises de‐
stinationens detaljevisning.
For at starte et telefonopkald til den
valgte position, vælg Opkald skærm‐
knappen.

Oprettelse af en vejpunktstur

Et vejpunkt er en mellemdestination,
som der tages højde for ved bereg‐
ning af en rute til dens slutdestination.
For at oprette en vejpunktstur, kan du
tilføje et eller flere vejpunkter.
Indtast eller vælg slutdestinationen
for din vejpunktstur og start rutevej‐
ledningen.
Under aktiv rutevejledning, vælg
DESTINATION skærmknappen i in‐
teraktionsvælgerbjælken for kortvis‐
ningen.
Alternativt, tryk på pilesymbolet, som
viser din næste svingmanøvre i højre
side af skærmen for at vise rutevej‐
ledningsmenuen 3 73. Vælg
DESTINATION skærmknappen på
interaktionsvælgerbjælken på rute‐
vejledningsmenuen.
Indtast eller vælg en ny adresse.
Du får en besked.

Vælg skærmknappen Tilføj som
vejpunkt. Ruten genberegnes, og den
nye destination tilføjes som vejpunkt
på den aktuelle rute.
Bemærkninger
Hvis der tilføjes et vejpunkt til en
rute, gemmes denne rute automa‐
tisk i kontaktlisten i Gemte ture map‐
pen. Turen betegnes i henhold til
dens slutdestination.
Find en detaljeret beskrivelse af hvor‐
dan man redigerer en vejpunktstur
3 73.

Bemærkninger
Opkald skærmknappen er kun til‐
gængelig, hvis der er lagret et tele‐
fonnummer for den pågældende po‐
sition.

Lagring af destinationer
Kontaktindtastning
Efter indtastning af en destination og
før rutevejledningen startes, vises de‐
stinationens detaljevisning.
For at gemme den respektive desti‐
nation i kontaktlisten, vælg Gem
skærmknappen. Find en detaljeret
beskrivelse af, hvordan man gemmer
en adresse i kontaktlisten 3 32.
Bemærkninger
Gem skærmknappen er kun tilgæn‐
gelig, hvis adressen ikke allerede er
gemt i systemet.
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Start og annullering af
rutevejledning

Favorit
Favoritter kan gemmes fra næsten
alle skærmvisninger. Find en detalje‐
ret beskrivelse af, hvordan man gem‐
mer destinationsfavoritter 3 28.

Vejvisning
Generelt

Vejvisning gives af navigationssyste‐
met ved hjælp af visuelle instruktioner
og med stemmeprompter (stemmein‐
struktioner).
Visuelle instruktioner
Visuelle instruktioner vises på dis‐
play.
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Navigationsstemmeprompter
Navigationsstemmeprompter angi‐
ver, hvilken retning der skal følges,
når man nærmer sig et vejkryds, hvor
der skal drejes.
For at aktivere stemme-promptfunkti‐
onen og indstille lydstyrken, se "Na‐
vigationsstemmeindstillinger" herun‐
der.

Start af rutevejledning
For at starte rutevejledningen til en ny
valgt destination, vælg Start skærm‐
knappen på destinationsdetaljevis‐
ningen.
For direkte at starte rutevejledningen
til den senest valgte destination, vælg
MENU skærmknappen på interakti‐
onsvælgerbjælken og vælg menupo‐
sten Fortsæt til.
Rutevejledning til senest valgte desti‐
nation er genstartet.
Annullering af rutevejledning
For at annullere rutevejledningen,
vælg MENU skærmknappen på inte‐
raktionsvælgerbjælken og vælg
Annullér rute menuposten.
Alternativt, tryk på pilesymbolet, som
viser din næste svingmanøvre i højre
side af skærmen for at vise rutevej‐
ledningsmenuen (Se Rutevejled‐
ningsmenu" herunder).
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Vælg AFSLUT skærmknappen på in‐
teraktionsvælgerbjælken på rutevej‐
ledningsmenuen.

Indstillinger for ruteberegning
og vejvisning
Navigationsstemmeindstillinger
Vælg MENU skærmknappen på inte‐
raktionsvælgerbjælken og vælg
Indstilling navigationsstemme liste‐
punktet for at vise den pågældende
undermenu.
Hvis Stemmebesked aktiveres, udlæ‐
ses navigationsstemmeprompter af
systemet under aktiv rutevejledning.
Indstil Stemmebesked på On eller
Off.
Hvis Navi. ifm. Telefonopkald aktive‐
res, udlæses navigationsstemme‐
prompterne også under telefonop‐
kald.
Indstil Navi. ifm. Telefonopkald på
On eller Off.
For at justere lydstyrken for stemme‐
prompter, vælg ─ eller w skærmknap‐
pen.

Ruteindstillinger
Vælg MENU skærmknappen på inte‐
raktionsvælgerbjælken og vælg
Rutepræferencer listepunktet for at
vise den pågældende undermenu.
Rutestil
For at definere efter hvilke kriterier en
rute kan beregnes, vælg Rutetype
menuposten.
Vælg Hurtig, Miljøvenlig eller Kort fra
listen.
Hvis Miljøvenlig er valgt, kan den ecovenlige rutestil tilpasses til bilens be‐
lastning.
Vælg Rediger miljøprofil menupunk‐
tet for at vise den pågældende under‐
menu.
Vælg gentagne gange Taglast og
Anhænger for at skifte mellem tilgæn‐
gelige belastningsvalg. Indstil valg‐
ene efter behov.
Vejvalg
Vælg fra listen hvilke vejtyper, som
kan inkluderes i beregningen af ruten.

Trafikhændelser
Vælg MENU skærmknappen på inte‐
raktionsvælgerbjælken og vælg
Trafik listepunktet for at vise den på‐
gældende undermenu.
Trafikhændelser i nærheden
For at vise en liste over trafikhændel‐
ser omkring den aktuelle position,
vælg Vis trafikhændelser i
nærheden menuposten.
Alt efter hvilke hændelser, du ønsker
vist, vælg Langs ruten eller Alle
skærmknappen i bunden af skær‐
men.
For at vise detaljer om en trafikhæn‐
delse på listen, vælg den respektive
hændelse.
Trafikikoner på kortet
Hvis Vis Icons On Map er aktiveret,
bliver trafikhændelsesikoner omkring
den aktuelle position og langs ruten
vist på kortet.
Indstil Vis Icons On Map på On eller
Off.
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Trafikføring
Denne undermenu indeholder indstil‐
linger om, hvordan systemet kan
håndtere trafikhændelser, før og un‐
der rutevejledningen.
Vælg Præferencer for trafik routing
menupunktet for at vise den pågæl‐
dende undermenu.
Hvis du ønsker generelt at undgå
langsom trafik, sæt Undgå langsom
trafik til On.
Vælg Auto. undgåelse af trafik eller
Spørg før omkørsel.
Typer af trafikhændelser
Vælg Trafiktyper for at vise den på‐
gældende undermenu.
Vælg de typer trafikhændelser, der
skal undgås.
TMC-stationer
TMC-radiostationerne leverer infor‐
mation om den aktuelle trafiksitua‐
tion, der er taget højde for ved bereg‐
ning af ruten.
Vælg TMC-station for at vise den på‐
gældende undermenu.
Standardindstillingen er Auto konsul‐
terende forskellige TMC-stationer.
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Hvis du ønsker, at der skal holdes øje
med en bestemt TMC-station, så
vælg den pågældende station fra lis‐
ten.
Hvis stationen ikke længere modta‐
ges, skifter systemet tilbage til Auto
funktionen.

Rutevejledningsmenu
Bemærkninger
Rutevejledningsmenuen kan kun vi‐
ses, hvis rutevejledningen er aktiv.
Rutevejledningsmenuen har ekstra
valgmuligheder for ændring af ru‐
teindstillinger under aktiv rutevejled‐
ning.
For at vise rutevejledningsmenuen,
tryk på pilesymbolet, som viser din
næste svingmanøvre i højre side af
skærmen. Rutevejledningsmenuen
vises.
Rutevejledningsmenuen vises for‐
skelligt, alt efter hvilken type rute, du
er på.
Normal rute (en destination)

Vejpunktstur (adskillige destinatio‐
ner)
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Ændring af ruten
Efter at rutevejledningen er startet,
tryk på pileknappen for at vise rute‐
vejledningsmenuen.
Tilføjelse af et vejpunkt
Vælg DESTINATION skærmknappen
i interaktionsvælgerbjælken og ind‐
tast eller vælg en ny adresse.
Du får en besked.
Vælg skærmknappen Tilføj som
vejpunkt. Ruten genberegnes, og den
nye destination tilføjes som vejpunkt
på den aktuelle rute.
Ændring af destination
Vælg DESTINATION skærmknappen
i interaktionsvælgerbjælken og ind‐
tast eller vælg en ny adresse.
Du får en besked.
Vælg skærmknappen Vælg ny
destination. Ruten genberegnes til
den nye destination.
Afslutning af rutevejledning
Efter at rutevejledningen er startet,
tryk på pileknappen for at vise rute‐
vejledningsmenuen.

For at annullere rutevejledning, vælg
AFSLUT skærmknappen.
Udelukkelse af gader fra vejvisning
Efter at rutevejledningen er startet,
kan du udelukke gader fra den tidli‐
gere beregnede rute.
Ruten genberegnes så, idet de tidli‐
gere udeladte gader springes over.
Tryk på pileknappen for at vise rute‐
vejledningsmenuen og vælge
UNDGÅ fanen. Svinglisten vises (se
"Visning af svingliste" herunder).
Vælg gade, motorvej eller motorvejs‐
knudepunkt, du ønsker at undgå. Du
får en besked.
Vælg det ønskede afstandsvalg.
Den pågældende gade eller motorvej
vises i Områder, der er undgået af‐
snittet oven på svinglisten markeret
med rødt 9.
Bemærkninger
Områder, der er undgået afsnittet
består også af veje, som automatisk
undgås af systemet pga. trafikhæn‐
delser.

For at genindsætte den undgåede
gade eller motorvej på ruten, vælg det
pågældende listepunkt.
Visning af svingliste
Svinglisten viser alle gader på den
beregnede rute. Der startes fra den
aktuelle position.
Tryk på pileknappen for at vise rute‐
vejledningsmenuen og vælge
DREJELISTE fanen. Svinglisten vi‐
ses, og den næste manøvre udlæses
af systemet.

Navigation
Hver listepost kan vise følgende op‐
lysninger:
■ Navn på gaden, motorvejen eller
motorvejsknudepunktet.
■ Retningspil.
■ Afstand til næste gade på ruten.
■ Forventet ankomsttid, når næste
gade nås.
For at vise alle tilgængelige informa‐
tioner på et særligt listepunkt, vælg
det pågældende listepunkt og vælg
så Info skærmknappen på den øver‐
ste linje af skærmen.
Visning af vejpunktsliste
Vejpunktslisten viser alle vejpunkter
på den beregnede vejpunktstur, star‐
tende med nærmest kommende vej‐
punkt.
Tryk på pileknappen for at vise rute‐
vejledningsmenuen og vælge
VEJPUNKTER fanen. Vejpunktsli‐
sten vises.
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Vent, indtil vejpunktslisten er opdate‐
ret.
Vælg Gem skærmknappen i toppen
af skærmen for at gemme ændrin‐
gerne.

Hver listepost kan vise følgende op‐
lysninger:
■ Navn eller adresse på vejpunkt.
■ Afstand til næste vejpunkt.
■ Forventet ankomsttid, når næste
vejpunkt nås.
Optimering af vejpunktstur
Hvis der er tilføjet flere vejpunkter, og
vejpunktsturen er redigeret adskillige
gange, ønsker du måske at omorga‐
nisere vejpunkterne i den mest effek‐
tive rækkefølge.
Vælg fanen OPTIMERING.

Redigering af vejpunktstur
For at arrangere en vejpunktstur som
ønsket, tryk på pileknappen for at vise
rutevejledningsmenuen og vælg fa‐
nen REDIGER. Vejpunktslisten vises.
For at ændre vejpunkternes position
på listen, vælg symbolerne ▲ og ▼ ved
siden af de pågældende listepunkter.
For at slette et vejpunkt fra listen,
vælg ☓.
For en detaljeret beskrivelse af, hvor‐
dan man tilføjer nye vejpunkter, se
"Tilføjelse af vejpunkt" herover.
Vælg Gem skærmknappen i toppen
af skærmen for at gemme ændrin‐
gerne.
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Infotainment-systemets indbyggede
talegenkendelse gør det muligt at be‐
tjene forskellige funktioner i Infotain‐
ment-systemet ved hjælp af talte
kommandoer. Det genkender kom‐
mandoer og numre uafhængigt af,
hvem der taler. Kommandoerne og
numrene kan indtales uden stemme‐
pause mellem de enkelte ord.
I tilfælde af forkert betjening eller for‐
kerte kommandoer afgiver systemet
et synligt og/eller hørbart signal og
anmoder om gentagelse af den øn‐
skede kommando. Dertil kommer, at
talegenkendelsen kvitterer for vigtige
kommandoer og forespørger, om
nødvendigt.
Der er generelt forskellige måder at
sige kommandoer til udførelse af de
ønskede handlinger. De fleste af dem
- bortset fra destinationsindtastning
og stemmetastatur - kan fuldføres ved
en enkelt kommando.
Hvis handlingen kræver mere end en
kommando at udføre, gør følgende:

I den første kommando angiver du,
hvilken handling, der skal udføres
som "Navigationsdestinationsindtast‐
ning", systemet svarer med prompter,
som fører dig igennem en dialog for
indtastning af de nødvendige infor‐
mationer. Hvis eksempelvis en desti‐
nation til rutevejledning kræves, sig
"Navigation" eller "Destinationsind‐
tastning".
Bemærkninger
For at undgå at samtaler i bilen fører
til utilsigtet aktivering af systemets
funktioner, starter talegenkendelsen
først, når systemet aktiveres.
Vigtig information
Sproghjælp
■ Ikke alle de sprog der er til rådighed
for visning i Infotainmentsystemet,
er tilgængelige med hensyn til tale‐
genkendelse.
■ Hvis det aktuelt valgte displaysprog
ikke understøttes af talegenkendel‐
sen, er talegenkendelse ikke til‐
gængelig.
I givet fald er man nødt til at vælge
et andet sprog til displayet, hvis
man ønsker at betjene
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Infotainmentsystemet med talte in‐
put. For ændring af displaysprog,
se "Sprog" i kapitlet "Systemindstil‐
linger" 3 42.
Adresseindtastning af destinationer i
udlandet
Hvis du ønsker at indtaste adressen
på en destination i et andet land via
stemmeindtaling, kan du ændre spro‐
get på Infotainment-displayet til spro‐
get i det pågældende land.
Hvis fx displayet aktuelt er indstillet til
engelsk og du ønsker at indtaste nav‐
net på en by i Frankrig, skal du ændre
displaysproget til fransk.
Undtagelser: Hvis du ønsker at indta‐
ste adresser i Belgien, kan du frit
vælge, om displaysproget skal være
fransk eller hollandsk. For adresser i
Schweiz kan du frit vælge imellem
fransk, tysk eller italiensk display‐
sprog.
For ændring af displaysprog, se
"Sprog" i kapitlet "Systemindstillin‐
ger" 3 42.

Indtastningsrækkefølge for
destinationsadresser
Rækkefølgen for indtastning af adres‐
seelementer ved hjælp af talegenken‐
delsessystemet afhænger af det land,
hvor destinationen befinder sig.
■ Østrig, Tyskland:
<by> <gade> <husnummer>
■ Belgien, Frankrig, Storbritannien:
<husnummer> <gade> <by>
■ Italien, Holland, Portugal, Rusland,
Spanien, Schweiz:
<gade> <husnummer> <by>
Opsætning af talegenkendelsen
Der kan foretages adskillige indstil‐
linger og tilpasninger af den indbyg‐
gede talegenkendelse i Infotainmentsystemet.
Tryk på knappen ; og vælg derefter
ikonen INDSTILLINGER.
Vælg Stemme In/Out menupunket for
at komme ind i den pågældende un‐
dermenu.
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Talegenkendelse (følsomhed)
Alt efter det valg, der er truffet i den
tilhørende undermenu, virker tale‐
genkendelsen mere eller mindre "sik‐
ker" til korrekt at forstå dine komman‐
doer.
Bekræft mere: Hvis valgt, beder sy‐
stemet dig relativt ofte om at bekræfte
dine kommandoer. Følgelig udfører
systemet i de fleste tilfælde den kor‐
rekte handling.
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Bekræft mindre: Hvis valgt, beder sy‐
stemet dig relativt sjældent om at be‐
kræfte dine stemmeinput. Det bety‐
der, at systemet somme tider kan fejl‐
tolke dine kommandoer, så det ikke
udfører den rette handling.
Bemærkninger
Når du begynder at bruge talegen‐
kendelsen, kan det være en fordel at
benytte Bekræft mere indstillingen.
Når du bliver mere erfaren, dvs. du
finder ud af, hvordan du skal udtale
dine kommandoer på en måde, så
talegenkendelsen forstår dig kor‐
rekt, kan det være en fordel at be‐
nytte Bekræft mindre indstillingen.
Besked (længde)
Længden og detaljeretheden i de
spørgsmål og udsagn, som talegen‐
kendelsen giver, kan justeres i den til‐
hørende undermenu.
Audio feedback hastighed
Den hastighed, hvormed talegenken‐
delsen stiller spørgsmål eller fremsi‐
ger udsagn, kan justeres i den tilhø‐
rende undermenu.
Hvis Middel er valgt, svarer systemets
talehastighed til naturlig tale.

Bemærkninger
Når du begynder at bruge talegen‐
kendelsen, kan det være en fordel at
benytte Lang indstillingen. Når du
bliver mere erfaren, kan det være en
fordel at benytte Kort indstillingen.

Stemmegennemføringsanvendelse

Stemmegennemføringsanvendelse
af Infotainment-systemet tillader ad‐
gang til talegenkendelseskommand‐
oer på din smartphone. Se instrukti‐
onsbogen fra producenten af din
smartphone for at finde ud af, om din
smartphone understøtter denne funk‐
tion.

Aktivering via w knappen på rattet
Tryk på w knappen i venstre side af
rattet.
Lyden fra audiosystemet afbrydes,
man bliver mundtligt opfordret til at
indtale en kommando, og en hjælpe‐
menu med de vigtigste tilgængelige
kommandoer vises på Førerinforma‐
tionscenteret.

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

Så snart talegenkendelsen er klar til
stemmeinput, høres et bip. Talegen‐
kendelsessymbolet i øverste venstre
hjørne af hjælpemenuen ændres fra
hvid til rød.
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Der kan nu indtales en kommando til
iværksættelse af en funktion i syste‐
met (f.eks. afspilning af en forudind‐
stillet radiostation) eller til at påbe‐
gynde en dialogsekvens med en
række dialogtrin (fx indlæsning af en
destinationsadresse). Se "Betjening
vha. talekommandoer" nedenfor.
Når en dialogsekvens er afsluttet, de‐
aktiveres talegenkendelsessystemet
automatisk. For at kunne påbegynde
en anden dialogsekvens skal talegen‐
kendelsessystemet aktiveres igen.
Aktivering via STEMME
skærmknappen på midterdisplayet
Vælg STEMME skærmknappen i in‐
teraktionsvælgerbjælken på en ho‐
vedmenu i midterdisplayet.
Lyden fra audiosystemet afbrydes,
man bliver mundtligt opfordret til at
indtale en kommando, og en hjælpe‐
menu med de vigtigste tilgængelige
kommandoer vises på midterdis‐
playet.
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Afbrydelse af en stemmeprompt
Som erfaren bruger kan du afbryde
en stemmeprompt ved at trykke kort
på knappen w på rattet.
Der høres straks et bip, talegenken‐
delsessymbolet skifter til rødt og en
kommando kan siges uden at skulle
vente.

Så snart talegenkendelsen er klar til
stemmeinput, høres et bip. Talegen‐
kendelsessymbolet i højre side af
hjælpemenuen ændres fra sort til rød.
Du kan nu sige en stemmekom‐
mando, se beskrivelsen herover.
Justering af lydstyrke for
stemmeprompter
Tryk knappen ! / # i højre side af rat‐
tet opad (øge lydstyrken) eller nedad
(sænke lydstyrken).

Annullering af en dialogsekvens
Der er forskellige muligheder for at
annullere en dialogsekvens og deak‐
tivere talegenkendelsen:
■ Sig "Annuller" eller "Forlad".
■ Tryk på n knappen i venstre side
af rattet.
■ Hvis talegenkendelses-sessionen
blev startet via STEMME skærm‐
knappen på midterdisplayet, kan du
alternativt:
◆ Trykke på ; knappen på instru‐
mentpanelet.
◆ Vælge m eller Exit skærmknap‐
perne i hjælpemenuen.
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I følgende situationer annulleres en
dialogsekvens automatisk:
■ Hvis der ikke afgives nogen kom‐
mando i et vist stykke tid (som stan‐
dard bliver man 3 gange opfordret
til at afgive en kommando).
■ Hvis der afgives kommandoer, som
ikke genkendes af systemet (som
standard bliver man 3 gange
promptet til at sige en korrekt kom‐
mando).
Betjening vha. talekommandoer
Talegenkendelsen kan forstå kom‐
mandoer, som enten indtales naturligt
i sætningsform eller dirigere kom‐
mandoer, som angiver anvendelse og
handling.
For optimale resultater:
■ Lyt til stemmeprompten og vent på
bippet, før du siger en kommando
eller svarer.
■ Sig "Hjælp" eller læs kommandoek‐
semplerne på skærmen.

■ Stemmeprompten kan afbrydes
ved at trykke på w knappen igen
■ Vent på bippet og sig så komman‐
doen naturligt, ikke for hurtigt, ikke
for langsomt. Brug korte og direkte
kommandoer.
Normalt kan telefon- og lydkommand‐
oer siges i en enkelt kommando. For
eksempel "Ring til David Smith på ar‐
bejde", "Afspil" fulgt af kunstner og
sangens navn eller "stil ind på" fulgt af
radiofrekvensen og bølgeområdet.
Navigationsdestinationer er dog for
komplekse til en enkelt kommando.
Sig først en kommando, som forklarer
typen af ønsket destination som fx
"Vejvisning til en adresse", "Naviger
til et kryds", "Find et Interessepunkt"
eller "Vejvisning til en kontakt". Syste‐
met svarer ved at bede om flere de‐
taljer.
Når man søger efter et "Interesse‐
punkt", kan kun større kæder vælges
efter navn. Kæder er virksomheder
med mindst 20 positioner. For andre
interessepunkter (POI), sig navnet på
en kategori som "Restauranter" "Ind‐
købscentre" eller "Hospitaler".

Direkte kommandoer er lettere for sy‐
stemet at forstå, fx "Ring 01234567".
Eksempler på disse direkte komman‐
doer vises på de fleste skærme, når
en talegenkendelses-session er ak‐
tiv.
Hvis du siger "Telefon" eller "Telefon‐
kommandoer" forstår systemet, at der
anmodes om et telefonopkald og sva‐
rer med respektive spørgsmål, indtil
der er samlet tilstrækkeligt detaljer.
Hvis telefonnummeret er gemt med et
navn og et sted, bør den direkte kom‐
mando inkludere begge, fx "Ring til
David Smith på arbejde".
Valg af listepunkter
Når en liste vises, beder en stemme‐
prompt om at bekræfte eller vælge et
punkt fra listen. Et listepunkt kan væl‐
ges manuelt eller ved at sige postens
linjenummer.
Listen på en talegenkendelsesskærm
fungerer på samme måde som en li‐
ste over andre skærme. Manuel rul‐
ning i listen på en skærm under en ta‐
legenkendelses-session ophæver
den aktuelle talegenkendelsesbegi‐
venhed og afspiller en prompt som
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"Foretag dit valg fra listen ved hjælp
af de manuelle betjeningsknapper,
tryk på knappen tilbage på frontpla‐
den eller tryk på knappen skærm til‐
bage for at prøve igen".
Hvis intet manuelt valg er foretaget
inden for 15 sekunder, afbrydes tale‐
genkendelses-sessionen, du vil blive
promptet med en meddelelse, og den
tidligere skærm vises igen.
Kommandoen "Tilbage"
For at vende tilbage til den fore‐
gående menu valgfrit: sig "Tilbage",
tryk på k BACK knappen på instru‐
mentpanelet eller tryk på m skærm‐
knappen.
Kommandoen "Hjælp"
Efter at have sagt "Hjælp", vil hjælpe‐
prompten for den aktuelle skærm
blive læst højt. Endvidere vises
prompten på skærmen.
Alt efter hvordan talegenkendelsen
blev indledt vises hjælpeprompten
enten i Førerinformationscenteret el‐
ler på midterdisplayet.

For at afbryde hjælpeprompten, tryk
på knappen w. Et bip høres. Du kan
sige en kommando.

Stemmegennemføringsanvendelse
Aktivering af talegenkendelse
Vælg TELEFON ikonen (med mikro‐
fonsymbol) på Hjem-skærmen. Me‐
nuen for stemmegennemføringsan‐
vendelse vises.
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Så snart der høres et bip, kan du sige
en kommando. For en liste over un‐
derstøttede kommandoer, se brugs‐
vejledningen fra producenten af din
smartphone.
Under en talegenkendelses-session
ændres Infotainment-systemets dis‐
play ikke.
Undtagelse: Hvis du starter et tele‐
fonopkald via stemmekommando, vi‐
ses Infotainment-systemets telefon‐
menu og er tilgængeligt for manuel
interaktion, så længe telefonopkaldet
er aktivt.
Afbrydelse af en stemmeprompt
Som en erfaren bruger kan du af‐
bryde en stemmeprompt ved at
vælge Stop skærmknappen.
Deaktivering af talegenkendelse
Vælg skærmknappen Exit. Infotain‐
ment-systemets Hjem-skærm vises
igen.

Vælg Start skærmknappen for at ak‐
tivere en talegenkendelses-session.
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Generelt
Telefonportalen giver mulighed for
mobiltelefonsamtaler via en mikrofon
i bilen og bilens højtalere og betjening
af de vigtigste mobiltelefonfunktioner
gennem bilens Infotainment-system.
For at kunne bruge telefonportalen,
skal mobiltelefonen tilsluttes til Info‐
tainment-systemet via Bluetooth.
Ikke alle telefonfunktioner understøt‐
tes af alle mobiltelefoner. De brug‐
bare telefonfunktioner afhænger af
den relevante mobiltelefon og af net‐
værksudbyderen. Yderligere informa‐
tion kan findes i betjeningsvejlednin‐
gen til mobiltelefonen eller rekvireres
fra netværksudbyderen.

Vigtige oplysninger om
betjening og færdselssikkerhed
9 Advarsel
Mobiltelefoner kan påvirke omgi‐
velserne. Af denne årsag er der
blevet udarbejdet sikkerhedsreg‐
ler og vejledninger. Det er en god

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

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

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

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

Bluetooth-forbindelse
Bluetooth er en radiostandard for den
trådløse tilslutning af f.eks. mobiltele‐
foner, iPod/iPhone-modeller eller an‐
det udstyr.
For at være i stand til at etablere en
Bluetooth-forbindelse til Infotain‐
ment-systemet, skal Bluetooth-funk‐
tionen i Bluetooth-enheden være ak‐
tiveret. Yderligere oplysninger findes
i brugervejledningen til Bluetooth-en‐
heden.
Via Bluetooth-indstillingsmenuen ud‐
føres parring (pinkodeudveksling
mellem Bluetooth-enhed og Infotain‐
ment-system) og tilslutning af Blue‐
tooth-enheder til Infotainment-syste‐
met.

Bluetooth-indstillingsmenu

Tryk på knappen ; og vælg derefter
ikonen INDSTILLINGER.

Vælg Bluetooth for at vise den pågæl‐
dende undermenu.

Parring af en enhed
Vigtig information
■ Der kan parres op til fem enheder
med systemet.
■ Der kan kun tilsluttes én parret en‐
hed til Infotainment-systemet ad
gangen.
■ Parring behøver normal kun at ud‐
føres én gang, medmindre en‐
heden er slettet på listen over par‐
rede enheder. Hvis enheden er ble‐
vet tilsluttet tidligere, etablerer Info‐
tainment-systemet automatisk en
forbindelse.
■ Brug af Bluetooth tapper enhedens
batteri betragteligt. Tilslut derfor en‐
heden til strømudtaget for oplad‐
ning.
Parring via indstillinger
1. Tryk på knappen ; og vælg der‐
efter ikonen INDSTILLINGER.
Vælg Bluetooth for at vise den på‐
gældende undermenu.
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2. Vælg Forbind udstyr. Alternativt,
vælg Håndtering af udstyr for at
vise enhedslisten og vælg derpå
Forbind udstyr skærmknappen.
3. Der vises en meddelelse på Info‐
tainment-systemet, som viser
navnet og PIN-koden til Infotain‐
ment-systemet.
4. Start Bluetooth-søgning på den
Bluetooth-enhed, som skal par‐
res.
5. Bekræft parringsproceduren:
◆ Hvis SSP (sikker enkel parring)
understøttes:
Sammenlign PIN-koden (hvis
krævet) og bekræft meddelel‐
serne i Infotainment-systemet
og Bluetooth-enheden.
◆ Hvis SSP (sikker enkel parring)
ikke understøttes:
Hvis ønsket så vælg Indstil
PIN for at ændre PIN-koden til
Infotainment-systemet. Der vi‐
ses et taltastatur. Indtast den
nye PIN-kode og bekræft dine
indtastninger.
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Indtast Infotainment-PIN-koden
på Bluetooth-enheden og be‐
kræft dine indtastninger.
6. Infotainment-systemet og en‐
heden er parret, og enhedslisten
vises.
Bemærkninger
Hvis Bluetooth-forbindelsen svigter,
vises der en fejlmeddelelse på skær‐
men i Infotainment-systemet.
7. Hvis tilgængeligt på Bluetooth-en‐
heden, downloades telefonbogen
og opkaldslisterne til Infotain‐
ment-systemet. Hvis det er nød‐
vendigt, bekræft den respektive
besked til smartphonen.
Bemærkninger
For at kontakterne skal kunne læses
af infotainment-systemet, skal de
lagres i mobiltelefonens hukom‐
melse.
Hvis denne funktion ikke under‐
støttes af Bluetooth-enheden, vi‐
ses en meddelelse om dette i In‐
fotainment-systemet.

Parring via telefon-applikationen
1. Tryk på knappen ; og vælg der‐
efter ikonen TELEFON.
2. Vælg skærmknappen Forbind
udstyr.
3. Gå videre fra trin 3 i "Parring via
Indstillings-applikationen" (se
herover).
4. Hvis enheden er blevet parret, vi‐
ses telefonmenuen.
Bemærkninger
Hvis Bluetooth-forbindelsen svigter,
vises der en fejlmeddelelse på skær‐
men i Infotainment-systemet.

Tilslutning af en parret enhed
1. Tryk på knappen ; og vælg der‐
efter ikonen INDSTILLINGER.
Vælg Bluetooth for at vise den på‐
gældende undermenu.
2. Vælg Håndtering af udstyr for at
vise enhedslisten.
3. Vælg den Bluetooth-enhed, du vil
tilslutte.
4. Enheden tilsluttes og vises i
Forbundet feltet på enhedslisten.

Afbrydelse af en enhed
1. Tryk på knappen ; og vælg der‐
efter ikonen INDSTILLINGER.
Vælg Bluetooth for at vise den på‐
gældende undermenu.
2. Vælg Håndtering af udstyr for at
vise enhedslisten.
3. Vælg skærmknappen ╳ ved siden
af den Bluetooth-enhed, der aktu‐
elt er tilsluttet. Du får en besked.
4. Vælg skærmknappen Ja for at af‐
bryde enheden.

Sletning af en enhed
1. Tryk på knappen ; og vælg der‐
efter ikonen INDSTILLINGER.
Vælg Bluetooth for at vise den på‐
gældende undermenu.
2. Vælg Håndtering af udstyr for at
vise enhedslisten.
3. Vælg ─ skærmknappen ved siden
af den Bluetooth-enhed, som skal
slettes. Du får en besked.
4. Vælg skærmknappen Ja for at
slette enheden.
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Nødopkald
9 Advarsel
Oprettelse af forbindelse kan ikke
garanteres i alle situationer. Derfor
bør De ikke udelukkende stole på
en mobiltelefon, når det drejer sig
om en særdeles vigtig kommuni‐
kation (f.eks. en nødsituation der
kræver lægehjælp).
I nogle netværk kan det være 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 nødtelefonnum‐
rene, der anvendes i de egne, man
har tænkt sig at tage til.

Foretage et nødopkald

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

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

Betjening
Så snart en tilslutning er etableret via
Bluetooth mellem din mobiltelefon og
Infotainment-systemet, kan du be‐
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tjene mange andre funktioner på din
mobiltelefon via Infotainment-syste‐
met.
Bemærkninger
Ikke alle mobiltelefoner understøtter
alle funktioner i telefonportalen. Der‐
for er der muligvis afvigelser fra de
beskrevne funktioner i disse mobil‐
telefoner.

Telefonapplikation

Tryk på knappen ;, og vælg derefter
TELEFON ikonen (med telefonsym‐
bol) for at vise den pågældende
menu.
Telefonportalen har forskellige visnin‐
ger, som kan tilgås via faner. Vælg
den ønskede fane.
Bemærkninger
Hovedmenuen TELEFON er kun til‐
gængelig, hvis en mobiltelefon er
forbundet med Infotainment-syste‐
met via Bluetooth. Find en detaljeret
beskrivelse 3 85.
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Indledning af et telefonopkald
Taltastatur
Tryk på ; knappen og vælg
TELEFON ikonen for at vise den re‐
spektive menu.
Vælg om nødvendigt TASTER fanen
i interaktionsvælgerbjælken. Talta‐
staturet vises.

Indtast det ønskede nummer og vælg
Opkald skærmknappen. Nummeret
kaldes.
For at ringe til et lynopkaldsnummer,
indtast nummeret og tryk og hold det
sidste ciffer. Nummeret kaldes.

Kontakter
Tryk på ; knappen og vælg
TELEFON ikonen for at vise den re‐
spektive menu.
Vælg om nødvendigt KONTAKTER
fanen i interaktionsvælgerbjælken.
Kontaktlisten vises.

Lynfunktionsikon
Hvis der kun er gemt et nummer til en
kontakt, vises en lynopkaldsikon ved
siden af den respektive indtastning på
kontaktlisten.
Vælg skærmknappen z for at starte
et opkald direkte.
Kontaktdetaljevisning
Hvis der er gemt mere end et nummer
for en kontakt, vælg den pågældende
kontakt.
Kontaktdetaljeoversigten vises.
Vælg et af de telefonnumre, som er
gemt for kontakten. Nummeret kal‐
des.

Find en detaljeret beskrivelse af kon‐
taktlisterne 3 32.
Rul til den ønskede kontaktindtast‐
ning.

Opkaldslister
Tryk på ; knappen og vælg
TELEFON ikonen for at vise den re‐
spektive menu.
Vælg om nødvendigt SENESTE fa‐
nen i interaktionsvælgerbjælken. Li‐
ste over seneste opkald vises.

Telefon
Find en detaljeret beskrivelse 3 28.

Indkommende telefonopkald
Besvarelse af et telefonopkald
Hvis en radio- eller mediekilde er ak‐
tiv, når et opkald kommer ind, gøres
audio-kilden lydløs og forbliver lydløs,
indtil opkaldet afsluttes.
En meddelelse med opkalderens
navn eller nummer vises i bunden af
skærmen.
Bemærkninger
Mistede telefonopkald markeres
med rødt i listen over nylige opkald
og markeres med et 9 symbol ved
siden af telefonikonen i applikations‐
bakken.

Favoritter
Vis favoritsiden.
Bladr igennem siderne, hvis det er
nødvendigt.
Vælg den ønskede favorit-skærm‐
knap.

Afvisning af et telefonopkald
For at afvise et opkald, vælg Ignorér
skærmknappen i meddelelsen.
Ændring af ringetonen
Tryk på knappen ; og vælg derefter
ikonen INDSTILLINGER.
Vælg Bluetooth for at vise den pågæl‐
dende undermenu og derpå vælge
Ringetoner listeposten. Der vises en
liste over alle de telefoner, der er par‐
ret til Infotainment-systemet.
Vælg den ønskede telefon. Der vises
en liste over alle tilgængelige ringeto‐
ner til den pågældende telefon.
Vælg den ønskede ringetone.

Funktioner under en
telefonsamtale

Vælg et af de telefonnumre, som er
gemt i listen over seneste opkald.
Nummeret kaldes.
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Under et telefonopkald vises visnin‐
gen indgående opkald.

For at besvare et opkald, vælg
Svare skærmknappen i meddelelsen.
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Reaktivering af den håndfri funktion
sker ved at vælge skærmknappen
Håndfri igen.

Andet telefonopkald

Afslutning af et telefonopkald
Vælg skærmknappen Afslut for at af‐
slutte opkaldet.
Deaktivering af mikrofon
Vælg Mute skærmknappen for mid‐
lertidigt at deaktivere mikrofonen.
Skærmknappen skifter til Unmute.
Reaktivering af mikrofonen sker ved
at vælge skærmknappen Unmute.
Deaktivering af håndfri funktionen
For at fortsætte samtalen på din mo‐
biltelefon, vælg skærmknappen
Håndsæt.
Skærmknappen skifter til Håndfri.

Starter et andet telefonopkald
For at starte et andet telefonopkald,
vælg Tilføj skærmknappen i visnin‐
gen Indgående opkald. Telefonmen‐
uen vises.
Starte et andet telefonopkald. For en
detaljeret beskrivelse, se herover.
For at annullere påbegyndelse af et
andet telefonopkald og vende tilbage
til visningen Indgående opkald, vælg
Akt. opkald skærmknappen.
Begge opkald vises i visningen Ind‐
gående opkald.

Andet indkommende telefonopkald
En meddelelse med opkalderens
navn eller nummer vises i bunden af
visningen Indgående opkald.
Vælg Svare eller Ignorér skærmknap‐
pen i meddelelsen.
Afslutning af telefonopkaldene
For at afslutte begge opkald, vælg
Afslut skærmknappen i bunden af
skærmen.
For blot at afslutte et af opkaldene,
vælg A skærmknappen ved siden af
det pågældende opkald.

Telefon
Konferencekald
Vælg skærmknappen B for at sam‐
menkoble de to opkald. Begge opkald
bliver aktive.
B skærmknappen skifter til C.

Find en detaljeret beskrivelse 3 85.

Mobiltelefoner og CBradioer
For at frakoble opkaldene, vælg C
skærmknappen.

Telefoner

Vælg TELEFONER fanen for at vise
enhedslisten.

Monteringsanvisninger og
retningslinjer for betjening

Bilspecifikke monteringsanvisninger
og retningslinjer for betjening for mo‐
biltelefonen og fra håndfri-producen‐
ten skal overholdes ved montering og
betjening af en mobiltelefon. Sker
dette ikke, kan typegodkendelsen af
bilen blive ugyldig (EU direktiv
95/54/EF).
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Anbefalinger for fejlfri drift:
■ Professionelt monteret udvendig
antenne for at opnå den størst mu‐
lige rækkevidde,
■ Sendeeffekt på maksimalt 10 watt,
■ Montering af telefonen på et egnet
sted. Der henvises til den relevante
Bemærkning i instruktionsbogen,
afsnittet Airbags.
Få råd om, hvilke steder der er be‐
regnet til montering af henholdsvis
udvendig antenne og holdere til ud‐
styret, samt om brug af apparater, der
har en sendeeffekt på mere end
10 watt.
Brugen af et håndfrit sæt uden ud‐
vendig antenne i mobilstandarderne
GSM 900/1800/1900 og UMTS må
kun ske, hvis mobiltelefonens maksi‐
male sendestyrke ikke overstiger
2 watt for GSM 900 eller 1 watt for
andre typer.
Af sikkerhedshensyn må mobiltelefo‐
nen ikke bruges under kørslen. Selv
brug af et håndfri sæt kan være dis‐
traherende under kørslen.
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9 Advarsel

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

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

Hyppigt stillede spørgsmål

Hyppigt stillede
spørgsmål

Hyppigt stillede
spørgsmål
Telefon

Hyppigt stillede spørgsmål ........... 93

? Hvordan kan jeg parre min telefon
med Infotainment-systemet?

! For at parre en telefon, tryk på ;

knappen, vælg TELEFON ikonen
og vælg så Forbind udstyr skærm‐
knappen. Følg anvisningerne på
din enhed og kontroller, at Blue‐
tooth er aktiveret.
Detaljeret beskrivelse 3 85.

? Hvordan kan jeg få adgang til mine

telefonbogskontakter og seneste
opkald?
! For at få adgang til kontakter eller
opkaldslister, tryk på ; knappen,
vælg TELEFON ikonen og vælg
derpå KONTAKTER eller
SENESTE. Kontroller, at adgang
til telefonbogs- og seneste op‐
kaldsliste er tilladt på telefonen. Alt
efter telefonen, kan downloading
af telefonbogs- og seneste op‐
kaldsliste tage et par minutter.
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Detaljeret beskrivelse 3 87.

Berøringspude

? Hvordan kan jeg vælge en knap

med berøringspude? Når der tryk‐
kes på berøringspuden, sker der
ingenting.
Tryk
ned på berøringspuden.
!
Bankning vil ikke udløse en hand‐
ling.
Detaljeret beskrivelse 3 15.

? Hvilke multifingerbevægelser un‐

derstøtter berøringspuden?
! Adskillige multifingerbevægelser
understøttes af berøringspuden, fx
bevægelse af 3 fingre op/ned for at
løfte/sænke favoritrækken.
Detaljeret beskrivelse 3 36.

? Hvordan kan jeg forbedre genken‐

delsen af multifingerbevægelser?
! Prøv at placere fingrene på berø‐
ringspuden samtidigt og så fore‐
tage bevægelsen. Tryk ikke berø‐
ringspuden ned under udførelse af
en bevægelse.
Detaljeret beskrivelse 3 15.
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? Hvordan kan jeg forøge berørings‐

pudens tegngenkendelsesevne?
! Prøv forskellige tegningshastig‐
hedsindstillinger (Standard,
Hurtigere eller Langsommere). Du
kan få adgang til denne indstilling
fra tegngenkendelsesskærmen.
For en navigationsdestinationsind‐
tastning, tegn kun store bogstaver.
Detaljeret beskrivelse 3 24.

Favoritter

? Hvad kan gemmes som en favorit?
! Op til 60 favoritter af næsten alle
elementer kan lagres, fx destina‐
tioner, telefonkontakter, spilleli‐
ster, radiostationer osv.
Detaljeret beskrivelse 3 28.

? Hvordan kan jeg gemme en ny fa‐

vorit?
! Aktiver den respektive applikation
og tryk og hold en favorit-skærm‐
knap for at lagre en ny favorit på
denne position. En kort biplyd be‐
kræfter lagringen. I visse tilfælde
er det nødvendigt at vælge en spe‐
cifik post.

Detaljeret beskrivelse 3 28.

? Hvordan kan jeg omdøbe, slette

eller flytte mine favoritter?
! Tryk på ; knappen, vælg
INDSTILLINGER ikonen på Hjemskærmen, Radio listeposten i ind‐
stillingsmenuen og derpå
Håndtere favoritter, for at omdøbe,
slette eller flytte favoritterne.
Detaljeret beskrivelse 3 28.

? Hvor er favoritterne gemt, og hvor‐
dan kan jeg genkalde dem?

! Favoritterne er lagret i favoritlisten.
For at genkalde en favorit, vælg
den respektive skærmknap på den
viste favoritrække. På visse
skærme er favoritlisten skjult, for at
øge hovedindholdsvisningen. På
disse skærmbilleder vælges n
skærmknappen nederst til højre på
skærmen, eller interaktionsvæl‐
gerbjælken trækkes opad med en
finger.
Detaljeret beskrivelse 3 28.

Navigation

? Efter indtastning af en destinati‐

onsadresse vises en fejlmedde‐
lelse. Hvad gør jeg forkert?
! For fuld adresseindtastning for‐
venter navigationssystemet en be‐
stemt indtastningsrækkefølge. Alt
efter i hvilket land, den indtastede
adresse befinder sig, kan det være
nødvendigt med en forskellig ind‐
tastningsrækkefølge. Tilføj lande‐
navn ved afslutning af indtastnin‐
gen, hvis en destination i et andet
land er indtastet.
Detaljeret beskrivelse 3 69.

? Hvordan kan jeg annullere aktiv ru‐
tevejledning?

! For at annullere rutevejledningen,

vælg MENU skærmknappen på in‐
teraktionsvælgerbjælken og vælg
Annullér rute menuposten.
Detaljeret beskrivelse 3 73.

Hyppigt stillede spørgsmål
Audio

Andet

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

? Jeg har hørt, at der er tilgængelige

gentagne gange kan du skifte
igennem alle tilgængelige radiokil‐
der (AM/FM/DAB). Ved at trykke
på MEDIA knappen gentagne
gange kan du skifte imellem alle
tilgængelige mediekilder (USB,
SD-kort, iPod, Bluetooth audio,
CD, AUX).
Detaljeret beskrivelse for radio
3 46,CD 3 51, eksterne enheder
3 54.

? Hvordan kan jeg bladre i radiosta‐

tioner eller mediemusik?
! For at bladre igennem radiostatio‐
ner eller mediemusik så som spil‐
lelister eller album, vælg
BROWSE skærmknappen på
audioskærmen.
Detaljeret beskrivelse for radio
3 46,CD 3 52, eksterne enheder
3 56.

Apps til mit Infotainment-system.
Hvordan kan jeg downloade dem?
! Ny apps kan downloades til syste‐
met fra AppShop. Tryk på ; knap‐
pen og vælg så Apps ikonen på
Hjem-skærmen for at vise Appshovedmenuen. Kontroller, at Blue‐
tooth og Tethering er aktiveret og
korrekt konfigureret på mobiltele‐
fonen. Første gang skal brugerne
oprette en ny konto, før apps kan
installeres. Vælg opsætningsgui‐
den og følg anvisningerne.
Detaljeret beskrivelse 3 59.

? Hvordan kan jeg forbedre ydelsen

af stemmegenkendelsen?
! Stemmegenkendelsen er designet
til at forstå naturligt udtalte stem‐
mekommandoer. Vent på biptonen
og tal efterfølgende. Prøv at tale
naturligt, ikke for hurtigt eller for
højt.
Detaljeret beskrivelse 3 78.
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? Hvordan kan jeg forbedre berø‐
ringsskærmens ydelse?

! Berøringsskærmen er trykfølsom.

Navnlig i forbindelse med trække‐
bevægelser kan man prøve at
trykke lidt hårdere med fingeren.
Detaljeret beskrivelse 3 15.
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R300 Color / R400 Color

Indledning .................................. 102
Grundlæggende betjening ......... 109
Radio ......................................... 115
CD-afspiller ................................ 121
Eksterne enheder ...................... 124
Telefon ....................................... 128
Stikordsregister .......................... 136
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Indledning

Indledning
Generelt ..................................... 102
Tyverisikring ............................... 103
Oversigt over
betjeningsorganer ...................... 104
Brug ........................................... 107

Generelt
Infotainment systemet byder på avan‐
ceret infotainment i bilen.
Ved hjælp af FM-, AM- eller DAB-ra‐
diofunktioner kan du registrere et
stort antal stationer på forskellige fa‐
voritsider.
Du kan tilslutte eksterne datalagrings‐
enheder, f.eks. iPod, USB-udstyr eller
andet eksternt udstyr til Infotainmentsystemet som yderligere audiokilder;
enten via et kabel eller via Bluetooth.
Den digitale lydprocessor har flere
forudindstillede equaliser-funktioner
til optimering af lyden.
Derudover er Infotainment-systemet
udstyret med en telefonportal, der til‐
lader bekvem og sikker brug af din
mobiltelefon i bilen.
Infotainment-systemet kan også be‐
tjenes med betjeningspanelet eller
knapperne på rattet.
Bemærkninger
Denne instruktionsbog beskriver alle
tilgængelige indstillinger og funktio‐
ner for de forskellige Infotainmentsystemer. Visse beskrivelser, inklu‐

sive dem for display- og menufunk‐
tioner, gælder muligvis ikke for
denne bil pga. modelvariant, lande‐
specifikationer, specialudstyr eller
tilbehør.

Vigtige oplysninger om
betjening og færdselssikkerhed
9 Advarsel
Kør altid forsigtigt ved betjening af
Infotainment-systemet.
Hvis du er i tvivl, så stands bilen
inden betjening af Infotainmentsystemet.

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

Indledning
ensrettede veje, gader og indkørs‐
ler, hvor det ikke er tilladt at køre
ind.

Radiomodtagelse

Ved radiomodtagelse kan der opstå
støj, forvrængninger eller afbrydelse
af modtagelsen som følge af:
■ varierende afstand til senderen,
■ modtagelse af flere signaler på
grund af refleksion,
■ slagskygge.

Tyverisikring
Infotainment-systemet er udstyret
med et elektronisk sikkerhedssystem
som tyverisikring.
Infotainment-systemet fungerer der‐
for kun i Deres køretøj og er værdiløst
for en tyv.
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Indledning

Oversigt over betjeningsorganer
Kontrolpanel

Indledning
1

X knap ................................ 107

6

MENU knap

7

Midterknap til valg og
navigation i menuer ............ 109
;-knappen

8

Tryk: vis Hjem-skærm ......... 109
BACK-knappen

Hvis slukket: kort tryk:
tænd apparatet
Hvis tændt: kort tryk:
system på mute: langt tryk:
sluk for apparat
2

Drej: Juster lydstyrke
N-knappen

3
4

Tryk: bladr til foregående
favoritside
Display
Programmerbare taster
Favoritter: tryk: vælg
favoritter; tryk og hold:
gem radiostationer som
favoritter .............................. 116

5

Interaktionsvælgerbjælke:
tryk: vælg tilhørende
skærmknap ......................... 109
O-knappen
Tryk: bladr til næste favoritside

Menu: Et niveau tilbage ...... 109

9

Indlæsning: Slet sidste
tegn eller hele
indlæsningen ...................... 109
v-knappen
Radio: kort tryk: spring til
næste station; tryk og hold:
søg op ................................. 115

Eksterne enheder: kort
tryk: spring til næste spor;
tryk og hold: hurtigt fremad . 126
10 d knap (hvis udstyret med
CD-afspiller)
Tryk: udkast disc
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TONE knap (hvis ikke
udstyret med CD-afspiller)
Tryk: vis toneindstil‐
lingsmenu ............................ 121
11 t-knappen
Radio: kort tryk: spring til
foregående station; tryk og
hold: søg ned ..................... 115
Eksterne enheder: kort
tryk: spring til foregående
spor; tryk og hold: hurtigt
tilbage ................................. 126
12 MEDIA-knappen
Aktivér medie, eller skift
mediekilde ........................... 126
13 RADIO-knappen
Aktiver radio, eller skift
bølgeområde ....................... 115
14 CD-sprække (hvis
udstyret med CD-afspiller)
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Ratknapper til venstrestyring

For en beskrivelse af alle andre be‐
tjeninger, se Instruktionsbog.

Ratknapper til højrestyring

P / Q knapper - vælg menupost
2

9 knap - bekræft valg
Knappen ! / #
Tryk opad: øg lydstyrke

3

Tryk nedad: sænk lydstyrke
k / l-knapper
Hvis radioen er aktiv, tryk
på vælg næste /
foregående favorit ............... 116

1

s-knappen

2

Tryk: besvar telefonopkald .. 132
n-knappen
Tryk: Afslut/afvis opkald ...... 132
eller aktivér/deaktivér lyd‐
frakoblingfunktion ................ 132

Hvis mediekilde er aktiv,
tryk på vælg næste /
foregående spor .................. 124
1

Femvejs controller ............... 109
Trykknapper: aktiver
menuerne på Førerinfor‐
mationscentret (se billeder
herunder)
i knap - vis menu for valg
af applikation; retur til
næste højere menuniveau
j knap - vis applikations‐
specifik hovedmenu

Indledning
Førerinformationscenter

Input kan foretages valgfrit via:
■ Infotainment-systemets kontrolpa‐
nel 3 104
■ audioknapper på rattet 3 104.

Tænd eller sluk for Infotainmentsystemet

Tryk kort på knappen X. Når der tæn‐
des for systemet, bliver den sidst
valgte Infotainment-kilde aktiv.
Tryk og hold X knappen igen for at
slukke for systemet.

I Førerinformationscenteret vises In‐
fotainmentrelaterede informationer
og menuer.
Menuerne på førerinformationscente‐
ret betjenes via den femvejs control‐
ler i højre side af rattet.

Brug
Betjeningsdele

Infotainment-systemet betjenes via
funktionsknapper, en MENU-knap og
menuer, som vises i displayet.

Slukkeautomatik
Hvis Infotainment-systemet tænder
vha. X knappen, mens tændingen er
slået fra, slukker det automatisk igen
efter 1 time.

Indstil lydstyrke

Drej på m-knappen. Den aktuelle ind‐
stilling vises på displayet.
Når Infotainment-systemet tændes,
indstilles den sidst valgte lydstyrke,
hvis den er lavere end den maksimale
startlydstyrke 3 111.
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Hastighedskompenseret lydstyrke
Når automatisk lydstyrke er aktiveret
3 111, tilpasses lydstyrken automa‐
tisk for at kompensere for vej- og vind‐
støj under kørslen.
Lyd fra
Tryk på m knappen for at vælge mutefunktion for audiokilderne (lydkilder).
For at annullere mute-funktionen, drej
på knappen m.

Driftstilstande
Radio
Tryk på knappen RADIO for at åbne
radioens hovedmenu eller skifte imel‐
lem forskellige bølgeområder.
Find en detaljeret beskrivelse af ra‐
diofunktionerne 3 115.
CD-afspiller
Tryk på knappen MEDIA gentagne
gange for at aktivere CD-afspilleren.
Find en detaljeret beskrivelse af CDafspillerens funktioner 3 121.
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Eksterne enheder
Tryk på knappen MEDIA for at akti‐
vere afspilningsfunktion for en tilslut‐
tet ekstern enhed (fx USB-enhed,
iPod eller smartphone).
Find detaljerede beskrivelser af til‐
slutning og betjening af eksterne en‐
heder 3 124.
Telefon
Tryk på knappen ; for vise skærmen
Hjem.
Vælg skærmknappen TLF. for at
etablere en Bluetooth-forbindelse
mellem Infotainment-systemet og en
mobiltelefon.
Hvis der kan etableres en forbindelse,
vises telefontilstandens hovedmenu.
Find en detaljeret beskrivelse af mo‐
biltelefonbetjeningen via Infotain‐
ment-systemet 3 132.
Hvis der ikke kan etableres forbin‐
delse, vises en meddelelse om dette.
Find en detaljeret beskrivelse af for‐
beredelse og etablering af en Blue‐
tooth-forbindelse mellem Infotain‐
ment-systemet og en mobiltelefon
3 129.

Grundlæggende betjening

Grundlæggende
betjening

Grundlæggende
betjening
Instrumentpanel

Grundlæggende betjening ......... 109
Toneindstillinger ......................... 110
Lydstyrkeindstillinger ................. 111
Systemindstillinger ..................... 112

MENU-knappen
Knappen MENU er en af de centrale
betjeningselementer for menubetje‐
ning.
Drej:
■ For at vælge en skærmknap eller
menupost.
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Bemærkninger
Den valgte post er markeret.
Tryk:
■ For at aktivere en valgt skærmknap
eller menupost.
■ For at bekræfte en ændret indstil‐
lingsværdi.
■ For at ændre til et andet indstillings‐
alternativ.
■ For at vise den applikations-speci‐
fikke undermenu.
Bemærkninger
I de efterfølgende kapitler beskrives
proceduren for valg og aktivering af
en skærmknap eller et menupunkt
som "vælg skærmknappen ..." eller
"vælg menupunktet ...".
Hjem-knap
Tryk på ; knappen på instrumentpa‐
nelet for at få adgang til Hjem-skær‐
men.

■ For at rulle gennem en liste med
menuposter.
■ For at ændre en indstillingsværdi.

BACK-knappen
Når menuerne betjenes, skal man
trykke på BACK knappen for at vende
tilbage til næste højere menuniveau.
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Programmerbare taster
Tryk på en af de programmerbare ta‐
ster for at aktivere favorit- eller funk‐
tionsskærmknappen, som vises
umiddelbart over den pågældende
programmerbare tast.
Bemærkninger
I de efterfølgende kapitler beskrives
proceduren for valg og aktivering af
en skærmknap eller et menupunkt
som "vælg skærmknappen ..." eller
"vælg menupunktet ...".

Knapper på rattet

For en oversigt over alle relevante
knapper på rattet henvises til "Over‐
sigt over betjeningsorganer" 3 104.

Femvejs controller
Den femvejs controller anvendes til at
betjene menuerne i Førerinformati‐
onscenteret.

Tryk på 9 knappen for at bekræfte dit
valg.
Den respektive applikation aktiveres.

Den femvejs controller består af fire
retningsknapper og en bekræftelses‐
knap (9).
Knappen i (tilbage)
I undermenuerne på Førerinformati‐
onscenteret, fungerer knappen i som
tilbageknap.
Tryk på knappen i for at gå tilbage til
nærmeste højere menuniveau.
Valg af en applikation
For at vise menuen for applikations‐
valg, tryk på knappen i.
Tryk gentagne gange på P eller Q
knapperne for at bladre til en menu‐
post.

Valg af en applikationsspecifik
funktion
For at vise hovedmenuen på den ak‐
tuelt aktive applikation, tryk på knap‐
pen j.
Tryk gentagne gange på P eller Q
knapperne for at vælge en menupost.
Tryk på 9 knappen for at bekræfte dit
valg.
En undermenu med yderligere valg
vises, eller den valgte funktion aktive‐
res.
Bemærkninger
Hvis du anmodes om at bekræfte en
funktion eller meddelelse i Førerin‐
formationscenteret ved at trykke på
SEL (Vælg), tryk på knappen 9.

Toneindstillinger
Tonekarakteristikken kan vælges i to‐
neindstillingsmenuen. Hvis justeret i
en menu, er de globalt indstillet inden

Grundlæggende betjening
for alle kildefunktioner. Man kan få
adgang til menuen fra hver indivi‐
duelle lydhovedmenu.
Tryk på MENU knappen for at bladre
igennem listen og vælge Lydindstillin‐
ger.

Indstilling af lydfordelingen
mellem foran og bag

Rul igennem listen og tryk på MENU
knappen for at aktivere Fader.
Drej knappen MENU for at ændre ind‐
stillingen efter ønske.
Tryk på knappen MENU for at be‐
kræfte indstillingen.

Indstilling af lydfordelingen
mellem højre og venstre

Rul igennem listen og tryk på MENU
knappen for at aktivere Balance.
Drej knappen MENU for at ændre ind‐
stillingen efter ønske.
Tryk på knappen MENU for at be‐
kræfte indstillingen.

Indstilling af bas,
mellemtoneområde og diskant

Rul igennem listen og tryk på MENU
knappen for at aktivere Bas, Mellem
eller Diskant.
Drej knappen MENU for at ændre ind‐
stillingen efter ønske.
Tryk på knappen MENU for at be‐
kræfte indstillingen.

Valg af tonestil

Rul igennem listen og tryk på MENU
knappen for at aktivere Equal. (Equa‐
liser).
Valgene giver mulighed for optime‐
rede indstillinger af bas, mellemtone
og diskant til den relevante musikstil.
Drej på MENU knappen for at gen‐
nemløbe de forskellige valg.
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Tryk på knappen MENU for at be‐
kræfte den valgte valgmulighed.
Bemærkninger
Hvis Equal. er sat til, kan Personlig,
Bas, Mellem og Diskant justeres ma‐
nuelt.

Lydstyrkeindstillinger
Maksimal startlydstyrke

Tryk på knappen ; og vælg derefter
ikonen INDSTILLING..
Rul gennem listen, og vælg Radio og
derpå Maks. start-lydstyrke.
Drej knappen MENU for at justere lyd‐
styrken efter ønske.

Automatisk lydstyrkejustering

Lydstyrken kan justeres automatisk i
forhold til bilens hastighed.
Tryk på knappen ; og vælg derefter
ikonen INDSTILLING.. Rul gennem
listen, og vælg Radio og derpå Aut.
Lydstyrke.
For at få adgang til indstillingen fra en
audio-lydmenu, tryk på MENU-knap‐
pen, bladr igennem listen og vælg
Aut. Lydstyrke.
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For at justere graden af lydstyrketil‐
pasning, indstil Aut. Lydstyrke til en af
de tilgængelige valgmuligheder.
Fra: ingen forøgelse af lydstyrken ved
øget bilhastighed.
Høj: maksimal forøgelse af lydstyrken
ved øget bilhastighed.

Systemindstillinger
Forskellige indstillinger og tilpasnin‐
ger for Infotainment-systemet kan ud‐
føres ved hjælp af applikationen
INDSTILLING..

Klokkeslæt

Tryk på knappen ; og vælg derefter
ikonen INDSTILLING..
Vælg Tid-menupunktet.
Indstil tid
Vælg Indstil klokkeslæt menupunket
for at komme ind i den pågældende
undermenu.
Vælg AUT. skærmknappen i bunden
af skærmen. Aktiver enten Til - RDS
eller Fra - Manuelt.
Hvis Fra - Manuelt vælges, juster ti‐
mer og minutter.
Tryk gentagne gange på 12-24 HR
skærmknappen i bunden af skærmen
for at vælge en tidsfunktion.
Hvis 12-timers funktionen er valgt, vi‐
ses en tredje spalte til AM- og PMvalg. Vælg den ønskede option.
Ur-display
Vælg Urdisplay menupunket for at
komme ind i den pågældende under‐
menu.
For at slå det digitale urdisplay fra i
menuerne, vælg menuposten Fra.

Sprog

Tryk på knappen ; og vælg derefter
ikonen INDSTILLING..
Vælg Sprog-menupunktet.
Rul gennem listen, og vælg det øn‐
skede sprog.

Valet-funktion

Hvis valet-funktionen er aktiveret, er
alle bilens display låst, og der kan ikke
foretages ændringer i systemet.
Bemærkninger
Bilrelaterede meddelelser forbliver
aktiveret.
Låsning af systemet
Tryk på knappen ; og vælg derefter
ikonen INDSTILLING..
Rul gennem listen, og vælg menupo‐
sten Parkeringsservice. Der vises et
taltastatur.

Grundlæggende betjening

113

For at tænde for displayet igen, tryk
på en knap på instrumentpanelet.

Gendan Fabriksindstillinger

Tryk på knappen ; og vælg derefter
ikonen INDSTILLING..
Rul gennem listen, og vælg menupo‐
sten Gendan fabriksindstillinger.

Indtast en firecifret kode og vælg
INDTAST skærmknappen. Taltasta‐
turet vises igen.
For at bekræfte den første indtast‐
ning, genindtast den firecifrede kode
og vælg LÅS skærmknappen. Syste‐
met er låst.
Oplåsning af systemet
Tænd for Infotainment-systemet. Der
vises et taltastatur.

Indtast den relevante firecifrede kode
og vælg skærmknappen LÅS OP. Sy‐
stemet oplåses.
Glemt PIN-kode
For at tilbagestille PIN-koden til stan‐
dardindstillingen, kontakt din Opel
Servicepartner.

Display

Tryk på knappen ; og vælg derefter
ikonen INDSTILLING..
Rul gennem listen, og vælg menupo‐
sten Display.
Vælg Sluk display menuposten for at
slukke for displayet.

Gendan Bilindstillinger
Vælg Gendan bilens indstillinger for
at gendanne alle bilens individuelle
indstillinger. En advarselsmeddelelse
vises.
Vælg skærmknappen Gendan. Ind‐
stillingerne nulstilles.
Slet Alle Private Data
Vælg Slet alle private data for at slette
fx parrede Bluetooth-enheder, lag‐
rede telefonbøger eller favoritter.
En advarselsmeddelelse vises.
Vælg skærmknappen Slet. Dataene
slettes.
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Gendan Radioindstillinger
Vælg Gendan radioindstillinger for at
tilbagestille Infotainment-indstillinger,
fx toneindstillinger.
En advarselsmeddelelse vises.
Vælg skærmknappen Gendan. Ind‐
stillingerne nulstilles.

Software-information

Tryk på knappen ; og vælg ikonen
INDSTILLING..
Rul gennem listen, og vælg menupo‐
sten Softwareinformation.
Denne menu indeholder specifik in‐
formation om softwaren.

Radio

Radio

Brug
Radiofunktionen er en del af LYD ap‐
plikationen.

Brug ........................................... 115
Stationssøgning ......................... 115
Favoritlister ................................ 116
Radio Data System (RDS) ......... 118
Digital Audio Broadcasting ........ 119
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Stationssøgning
Automatisk stationssøgning

Tryk på t eller v for at afspille fore‐
gående eller næste station.

Stationssøgning: Manuel

Tryk og hold t eller v knappen.
Slip den pågældende knap, når den
ønskede frekvens næsten er nået.

Manuel indstilling

Aktivering af radiofunktionen

Tryk på RADIO-knappen.

Valg af bølgeområde

Tryk gentagne gange på RADIO
knappen på instrumentpanelet for at
skifte imellem de forskellige bølge‐
bånd.

FM- og DAB-bølgeområde
Tryk på MENU knappen for at åbne
bølgeområde-menuen og derpå
vælge Manuel indstilling listeposten.
Alt efter det valgte bølgeområde, vi‐
ses en liste over alle FM- eller DABfrekvenser.
Vælg den ønskede frekvens.
AM-bølgeområde
Drej MENU knappen og indstil til op‐
timal frekvensmodtagelse.
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Stationslister
FM- eller DAB-bølgeområde
Drej MENU menuknappen for at vise
en liste over alle stationer, som aktu‐
elt kan modtages.
Rul gennem listen, og vælg den øn‐
skede station.

Infotainment-systemet lagrer disse
stationer, sorteret efter programtype,
i den tilsvarende kategoriliste.
Bemærkninger
Kategorier listeposten er kun tilgæn‐
gelig for FM- og DAB-bølgeområ‐
derne.

AM-bølgeområde
Tryk på MENU knappen for at åbne
bølgeområde-menuen og derpå
vælge Kategori kanal listeposten.
Vælg Alle stærke kanaler for at vise
en liste over alle stationer, som aktu‐
elt kan modtages.
Rul gennem listen, og vælg den øn‐
skede station.

Tryk på MENU knappen for at vise det
pågældende bølgeområde og vælge
listeposten Kategorier.
Der vises en liste over programtype‐
kategorier, der aktuelt er tilgænge‐
lige.
Vælg den ønskede kategori. Der vi‐
ses en liste over stationer, som sen‐
der et program af den valgte type.
Vælg den ønskede station.

Kategorilister

Opdatering af stationslisterne

Mange RDS- 3 118 og DAB-3 119
stationer udsender en PTY-kode, der
specificerer den programtype, der
transmitteres (f.eks. nyheder). Visse
stationer skifter også PTY-kode, alt
efter hvilket indhold, der udsendes på
det pågældende tidspunkt.

FM- og DAB-bølgeområde
Tryk på MENU knappen for at åbne
bølgeområde-menuen og derpå
vælge Opdater kanalliste menupo‐
sten.
Den pågældende stationsliste opda‐
teres

Bemærkninger
Hvis en bølgeområde-specifik sta‐
tionsliste opdateres, opdateres den
tilsvarende kategoriliste (såfremt
den forefindes).
AM-bølgeområde
Tryk på MENU knappen for at åbne
bølgeområde-menuen og derpå
vælge Kategori kanal menuposten.
Vælg Opdater kanalliste.
Stationslisten opdateres

Favoritlister
Stationer fra alle bølgeområder kan
gemmes manuelt på favoritlisterne.
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25 individuelle favoritstationer er til‐
gængelige, de vises med fem favorit‐
ter pr. favoritside.
I hovedmenuerne for bølgeområde vi‐
ses en favoritside i bunden af skær‐
men som standard.
For at vise favoritlisten i alle andre
menuer, skal du vælge en af de pro‐
grammerbare taster.
Hvis et favoritsted er optaget, viser
favoritskærmknappen mærkattek‐
sten for den pågældende favorit. Hvis
en favoritposition er tom, vises favo‐
ritpositionsnummeret for favoritstedet
(1 til 25).

Lagring af en station

Indstil den station, der skal lagres.
Tryk og hold den pågældende favo‐
ritskærmknap, indtil der høres en bi‐
plyd og stationsnavnet vises på den
pågældende skærmknap.
Stationen gemmes nu som en favorit.

Hentning af en station

Hvis det er nødvendigt, tryk på knap‐
pen N eller O for at bladre til den på‐
gældende favoritside.
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Vælg den ønskede favorit-skærm‐
knap. Den pågældende radiostation
vises.
Bemærkninger
Den aktive favorit er fremhævet.
Brug af knapper på rattet i højre side
Tryk gentagne gange på k eller l
knapperne for at vælge den ønskede
station.
Alternativt kan du benytte den fem‐
vejs controller: Tryk på i knappen for
at vise gruppemenuen for applikati‐
onsvalget. Vælg LYD listeposten og
derpå Favoritter. Vælg den ønskede
favorit.

Redigering af favoritter

Tryk på knappen ; og vælg derefter
ikonen INDSTILLING.. Vælg Radio
menuposten og derpå Rediger
favoritter.
Alle favoritter vises på skærmen.

Sletning af favoritter
Vælg den favorit, du ønsker at slette.
Vælg skærmknappen Slet. Favoritten
og alle tilhørende data slettes.
Flytning af favoritter
Vælg den favorit, du ønsker at flytte
og vælg så FLYT skærmknappen.
Vælg den favoritposition, den pågæl‐
dende favorit kan flyttes til, og vælg
skærmknappen SÆNK.
Favoritten flyttes til den nye position.
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Definering af antallet af viste
favoritter

Tryk på knappen ; og vælg derefter
ikonen INDSTILLING.. Vælg Radio
menuposten og derpå Antal viste
favoritter.
Vælg den ønskede option.
Bemærkninger
Hvis antallet af lagrede favoritter
overstiger antallet af aktiverede fa‐
voritter i indstillingsmenuen, slettes
de ekstra lagrede favoritter ikke,
men skjules blot fra visningen. De
kan reaktiveres ved at øge antallet
af visbare favoritter.

Radio Data System (RDS)
RDS er en tjeneste, der tilbydes af
FM-stationerne og gør det lettere at
finde den ønskede station og mod‐
tage den helt uden støj.

Fordelene ved RDS

■ På displayet vises programnavnet
for stationen i stedet for dens fre‐
kvens.
■ Under en stationssøgning stiller In‐
fotainment-systemet kun ind på
RDS-stationer.
■ Infotainment-systemet stiller altid
ind på den sendefrekvens, der
modtages bedst, for den indstillede
station ved hjælp af AF (alternativ
frekvens).
■ Afhængigt af den station, der mod‐
tages, viser Infotainment-systemet
radiotekst, som kan indeholde ek‐
sempelvis oplysninger om det ak‐
tuelle program.

FM-menu

For at konfigurere RDS-indstillings‐
valgene, aktiver radiofunktionen og
vælg så FM-bølgeområdet. Tryk på
knappen MENU for at vise FM-me‐
nuen.

RDS
Indstil RDS til Til eller Fra.
Trafikradio (TP)
Radiotrafikservicestationerne er
RDS-stationer, der sender trafikmed‐
delelser. Hvis trafikradioen er tændt,
afbrydes den aktive funktion i den tid,
trafikmeldingen varer.
Hvis trafikradioservicen er aktiveret,
vises [TP] på øverste linje i alle ho‐
vedmenuer. Hvis den aktuelle station
eller det afspillede medie ikke er en
trafikradiostation, vises [ ], og der
startes automatisk en søgning efter
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den næste radiostation med trafikser‐
vice. Så snart trafikradiostationen bli‐
ver fundet, er [TP] fremhævet. Hvis
ingen trafikradiostation findes, forbli‐
ver [ ] på skærmen.
Hvis der sendes en trafikmeddelelse
på den pågældende trafikradiosta‐
tion, vises der en meddelelse.
For at afbryde meddelelsen og vende
tilbage til den tidligere aktiverede
funktion, afvis advarslen.
Region
Nogle gange kan RDS-stationer
sende regionalt forskellige program‐
mer på forskellige frekvenser.
Indstil Region på Til eller Fra.
Hvis regionalisering er slået til, væl‐
ges alternative frekvenser med de
samme regionalprogrammer, hvor
det er nødvendigt.
Hvis regionalisering er deaktiveret,
vælges alternative frekvenser for sta‐
tionerne uden hensyn til regionalpro‐
grammer.

Digital Audio Broadcasting
Digital Audio Broadcasting (DAB) er
et innovativt og universelt sendesy‐
stem.

Fordele ved DAB

■ DAB-stationerne angives med pro‐
gramnavnet frem for sendefrekven‐
sen.
■ Med DAB kan flere radioprogram‐
mer (tjenester) sendes på en enkelt
frekvens (ensemble).
■ Ud over digitale lydtjenester af høj
kvalitet kan DAB også sende data i
tilknytning til programmer samt en
masse andre datatjenester herun‐
der rejse- og trafikinformation.
■ Gengivelse af lyden er sikret, så
længe en givet DAB-modtager kan
opsamle det signal, der sendes ud
af en station (selvom signalet er
meget svagt).
■ Der er ingen fading (svagere lyd,
som er typisk for AM- og FM-mod‐
tagelse). DAB-signalet gengives
ved en konstant lydstyrke.
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Hvis DAB-signalet er for svagt til at
blive opfanget af modtageren, af‐
brydes modtagelsen helt. Dette kan
undgås ved at aktivere DAB til
DAB-forbindelse og/eller DAB- til
FM-tilkobling i DAB-valgmenuen
(se herunder).
■ Interferens, der skyldes stationer
på nærliggende frekvenser (en fæ‐
nomen, der er typisk for modta‐
gelse af AM og FM) forekommer
ikke med DAB.
■ Hvis DAB-signalet reflekteres af
naturlige forhindringer eller bygnin‐
ger, forbedres kvaliteten for modta‐
gelse af DAB, hvorimod modta‐
gelse af AM eller FM forringes be‐
tydeligt i sådanne tilfælde.
■ Når DAB-modtagelse er aktiveret,
forbliver Infotainment-systemets
FM-tuner aktiv i baggrunden og sø‐
ger løbende efter FM-stationer med
den bedste modtagelse. Hvis TP
3 118 er aktiveret, udsendes trafik‐
meldinger fra den FM-station, der i
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øjeblikket modtages bedst. Deakti‐
vér TP, hvis DAB-modtagelse ikke
skal afbrydes af FM-trafikmeldin‐
ger.

DAB-menu

For at konfigurere DAB-indstillings‐
valgene, aktiver radiofunktionen og
vælg så DAB-bølgeområdet. Tryk på
knappen MENU for at vise DAB-me‐
nuen.

tegorier, afbrydes den DAB-service,
der lige nu modtages, når kommer en
meddelelse fra disse kategorier.
Vælg DAB-meddelelser - for at vise
listen med DAB-kategorier.
Vælg de ønskede kategorier. De
valgte kategorier er markeret med 9.
Bemærkninger
DAB-meddelelser kan kun modta‐
ges, hvis DAB-bølgeområdet er ak‐
tiveret.
DAB til DAB-tilkobling
Hvis denne funktion er aktiveret, skif‐
ter udstyret over til den samme tjene‐
ste (program) på en anden DAB-en‐
semble (frekvens, hvis tilgængelig),
når DAB-signalet er for svagt til at
blive opfanget af modtageren.
Indstil DAB til DAB-forbindelse på Til
eller Fra.

DAB-meddelelser
Foruden deres musikprogrammer
sender mange DAB-stationer også
meddelelser i forskellige kategorier.
Hvis du aktiverer nogle eller alle ka‐

DAB til FM-tilkobling
Hvis denne funktion er aktiveret, skif‐
ter udstyret over til en tilsvarende FMstation i den aktive DAB-service (hvis

tilgængelig), når DAB-signalet er for
svagt til at blive opfanget af modtage‐
ren.
Sæt DAB- til FM-tilkobling til Til eller
Fra.
L-bånd
Hvis L-bølgeområdet aktiveres, mod‐
tager Infotainment-systemet et ekstra
frekvensområde (1452-1492 MHz).
Indstil L-bølgeområdet til Til eller Fra.
Intellitext
Funktionen Intellitext muliggør mod‐
tagelse af yderligere oplysninger som
f.eks. meddelelser, finansinforma‐
tion, sport, nyheder osv.
Vælg en af kategorierne, og vælg en
specifik post på listen, for at vise de‐
taljerede oplysninger.

CD-afspiller

CD-afspiller
Generelt ..................................... 121
Brug ........................................... 122

Generelt
Infotainment-systemets cd-afspiller
kan afspille cd'er og MP3/WMA-cd'er
med lyd.

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

Vigtig information om
audio-cd'er og mp3/wma-cd'er

■ Der kan anvendes følgende
cd-formater:
Cd, cd-r og cd-rw.
■ Der kan anvendes følgende filfor‐
mater:
ISO9660 niveau 1, niveau 2, (Ro‐
meo, Joliet).

■

■

■
■
■
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MP3- og WMA-filer i andre formater
end ovennævnte afspilles muligvis
ikke korrekt, og deres filnavne og
mappenavne vises muligvis ikke
korrekt.
Audio-cd'er med kopibeskyttelse,
som ikke er i overensstemmelse
med audio cd-standarden, vil ikke
kunne afspilles korrekt eller slet
ikke kunne afspilles.
Cd-r'ere og cd-rw'ere, som De selv
har brændt, er mere sårbare over
for forkert behandling end indspil‐
lede cd'ere. Vær opmærksom på
korrekt behandling, specielt i til‐
fælde af brændte cd-r'ere og cdrw'ere.
Hjemmebrændte cd-r'er og cdrw'er kan muligvis ikke afspilles kor‐
rekt eller slet ikke afspilles.
På blandede cd'er (kombineret lyd
og data, f.eks. MP3), registreres og
afspilles kun lydspor.
Undgå at sætte fingeraftryk ved
skift af cd'er.
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■ Læg cd'erne tilbage i deres covers
med det samme, når de tages ud af
lydafspilleren, for at beskytte dem
mod beskadigelse og snavs.
■ Snavs og væsker på cd'erne kan
tilsmudse lydafspillerens linse in‐
den i enheden og medføre fejl.
■ Beskyt cd'er mod varme og direkte
sollys.
■ Der gælder følgende begrænsnin‐
ger for data lagret på en mp3/wmacd:
Maksimalt antal filer/sange: 800.
Mapper i dybdehierarki: 8.
WMA-filer med Digital Rights Ma‐
nagement (DRM) fra online-musik‐
forretninger kan ikke afspilles.
WMA-filer kan kun afspilles sikkert
hvis de blev oprettet med Windows
Media Player version 9 eller nyere.
Afspilbare spilleliste‑filtyper: .m3u,
.pls.

Elementerne på spillelisten skal
være oprettet som relative stier.
■ Dette kapitel beskæftiger sig kun
med afspilning af mp3-filer, da
fremgangsmåden for mp3- og
wma-filer er ens. Når en cd med
wma-filer isættes, vises mp3relaterede menuer.

Brug
Start på cd-afspilning

Skub en lyd- eller MP3-cd med etiket‐
ten opad ind i cd-sprækken, indtil den
trækkes ind.
Tryk gentagne gange på MEDIA
knappen for at aktivere CD-funk‐
tionen.

Udtagning af en cd

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

Funktionstaster
CD-afspilning på pause
Vælg / skærmknappen for at sætte
afspilningen på pause.
Vælg 6 skærmknappen for at genop‐
tage afspilningen.

CD-afspiller
Springe til foregående eller næste
spor
Vælg knappen d eller c for at afspille
foregående eller næste spor.
Alternativt, drej MENU knappen, for at
springe til det foregående eller næste
spor.
Hurtig frem- eller tilbagespoling
Tryk på og hold knappen d eller c,
for at spole hurtigt tilbage eller frem.
Afspilningsrækkefølge
For at afspille sangene på CD'en i til‐
fældig rækkefølge, vælg skærmknap‐
pen 9.
Bemærkninger
Hvis blandefunktionen er aktiveret,
er 9 markeret med rødt.
Deaktivering af blandefunktion sker
ved igen at vælge skærmknappen 9.

Sporliste

Tryk på MENU knappen for at vise
CD-menuen og derpå vælge
Gennemse CD-medier listeposten.
Sporlisten vises.

Bemærkninger
Det aktuelt afspillede spor fremhæ‐
ves.
Rul gennem listen, og vælg det øn‐
skede listepunkt.
Bemærkninger
Find en detaljeret beskrivelse af
bladring i MP3-CD'er 3 126.
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Eksterne enheder

Eksterne enheder

Generel information

Generel information ................... 124
Audioafspilning .......................... 126

Et AUX-, USB-, og SD-kortstik til til‐
slutning af eksterne enheder er an‐
bragt under armlænet i midterkonsol‐
len. Find en detaljeret beskrivelse af
løftning af armlænet i Instruktionsbo‐
gen.
Bemærkninger
Stikkene skal altid holdes rene og
tørre.

AUX-indgang

Det er muligt at tilslutte f.eks. en iPod,
en Smartphone eller et andet eksternt
udstyr til AUX-indgangen.

Audiosignalet til det eksterne udstyr
sendes via Infotainment-systemets
højttalere, når det er tilsluttet en AUXindgang.
Lydstyrken og toneindstillingerne kan
indstilles via Infotainment-systemet.
Alle andre kontrolfunktioner skal be‐
tjenes via det eksterne udstyr.
Tilslutning/afbrydelse af en enhed
For at forbinde det eksterne udstyr
med AUX-indgangsstikket til Infotain‐
ment-systemet, brug følgende kabel:
3-polet lydkilde.
For at afbryde AUX-enheden, vælg
en anden funktion og afmonter så
AUX-enheden.
AUX-audiofunktion
Infotainment-systemet kan afspille
musikfiler indeholdt i eksternt udstyr,
fx iPod eller Smartphone.

USB-port

Der kan tilsluttes en MP3-afspiller, et
USB-drev, en iPod eller en
Smartphone til USB-porten.

Eksterne enheder
Når de er tilsluttet til USB-porten, kan
ovennævnte enheder betjenes via In‐
fotainment-systemets knapper og
menuer.
Bemærkninger
Ikke alle modeller af MP3-afspillere,
USB-drev, iPod og smartphone un‐
derstøttes af Infotainment-systemet.
Tilslutning/afbrydelse af en enhed
Tilslut USB-udstyret eller iPod til
USB-porten. Brug det tilhørende til‐
slutningskabel til iPod. Musikfunktio‐
nen starter automatisk.
Bemærkninger
Hvis der tilsluttes en ikke-læsbar
USB-enhed eller iPod, vises der en
tilsvarende fejlmeddelelse, og Info‐
tainment-systemet skifter automa‐
tisk til den forrige funktion.
Vælg en anden funktion, og fjern der‐
efter USB-lagringsudstyret til at fra‐
koble USB-udstyret eller iPod.

Forsigtig
Undlad at afbryde enheden under
afspilning. Det kan ødelægge en‐
heden eller Infotainment-syste‐
met.
USB-audiofunktion
Infotainment-systemet kan afspille
musikfiler indeholdt i USB-lagrings‐
udstyr eller iPod/iPhone-produkter.

SD-kort

Et SD-kort kan isættes i SD-korthullet.
Når det er isat, kan SD-kortet be‐
tjenes via betjeningsknapperne og
menuerne i Infotainment-systemet.
Bemærkninger
Infotainment-systemet understøtter
ikke alle typer SD-kort.
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Isætning/udtagning af SD-kort

Forsigtig
Forsøg aldrig at anvende et SDkort, der er revnet, deformeret eller
repareret med tape. Dette kan
skade udstyret.
Isæt SD-kortet i SD-korthullet som
vist herunder. Musikfunktionen star‐
ter automatisk.
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Eksterne enheder

Bemærkninger
Hvis der tilsluttes et ikke-læsbart
SD-kort, vises der en tilsvarende fejl‐
meddelelse, og Infotainment-syste‐
met skifter automatisk til den forrige
funktion.
For at afmontere SD-kortet, aktiver
først en anden funktion. Prøv så for‐
sigtigt at skubbe SD-kortet dybere ind
i hullet. SD-kortet skubbes ud af hullet
og kan fjernes.

Forsigtig
Undlad at afbryde enheden under
afspilning. Det kan ødelægge en‐
heden eller Infotainment-syste‐
met.
SD-audiofunktion
Infotainment-systemet kan afspille
musikfiler, som er lagret på SD-kortet.

Bluetooth

Bluetooth-lydkilder (f.eks. musikmo‐
biltelefoner, MP3-afspillere med
Bluetooth osv.), som understøtter
Bluetooth A2DP-musikprofiler og
AVRCP, kan tilsluttes trådløst til Info‐
tainment-systemet.
Tilslutning af en enhed
Find en detaljeret beskrivelse på
Bluetooth-forbindelsen 3 129.

Bluetooth-audiofunktion
Infotainment-systemet kan afspille
musikfiler indeholdt i Bluetooth-enhe‐
der som iPod eller Smartphone.

Filformater

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

Infotainment-systemet kan afspille
følgende lydfiler lagret på eksterne
enheder.
Audiofiler
De audiofilformater, der kan afspilles,
er .mp3, .wma, .aac, .m4a og .aif.
Ved afspilning af en fil med ID3-tag‐
information kan Infotainment-syste‐
met vise oplysninger om f.eks. spor‐
titel og artist.

Audioafspilning
Starter afspilning

Tilslut enheden 3 124.
Tryk gentagne gange på MEDIA
knappen for at aktivere den ønskede
mediekilde.
Eksempel: USB-hovedmenu.

Eksterne enheder
Alternativt, drej MENU knappen, for at
springe til det foregående eller næste
spor.
Hurtig frem- eller tilbagespoling
Tryk på og hold knappen d eller c,
for at spole hurtigt tilbage eller frem.
Afspilningsrækkefølge
For at afspille sangene i tilfældig ræk‐
kefølge, vælg skærmknappen 9.

Funktionstaster
Bemærkninger
Under AUX-afspilning er AUX-knap‐
perne ikke tilgængelige.

Bemærkninger
Ved USB-, SD- eller iPod-afspilning,
afhænger blandefunktionen af den
filterfunktion, der er valgt for sangaf‐
spilningen, fx album, kunstner,
genre.

Afspilning på pause
Vælg / skærmknappen for at sætte
afspilningen på pause.
Vælg 6 skærmknappen for at genop‐
tage afspilningen.

Deaktivering af blandefunktion sker
ved igen at vælge skærmknappen 9.

Springe til foregående eller næste fil
Vælg knappen d eller c for at afspille
foregående eller næste spor.

Bladrefunktion

Bemærkninger
Hvis blandefunktionen er aktiveret,
er 9 markeret med rødt.
Bemærkninger
Bladrefunktionen er ikke tilgængelig
for AUX- og Bluetooth-mediekilder.
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Mapper
(kun tilgængelig, hvis en mappestruk‐
tur er gemt på enheden)
Tryk på knappen MENU og vælg der‐
efter listeposten Mappevisning. Map‐
pestrukturen for den pågældende en‐
hed vises.
Naviger om nødvendigt igennem
mappestrukturen og vælg det øn‐
skede spor.
Mediekategorier
Tryk på knappen MENU og vælg der‐
efter listeposten Gennemse. En liste
indeholdende forskellige kategorier,
der kan bladres i fx Playlister,
Kunstnere eller Albummer vises.
Rul gennem listen, og vælg det øn‐
skede listepunkt.
Naviger om nødvendigt igennem un‐
derkategorierne, og vælg det øn‐
skede spor.
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Telefon
Generelt ..................................... 128
Bluetooth-forbindelse ................. 129
Nødopkald ................................. 131
Betjening .................................... 132
Mobiltelefoner og CB-radioer ..... 135

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

Vigtige oplysninger om
betjening og færdselssikkerhed
9 Advarsel
Mobiltelefoner kan påvirke omgi‐
velserne. Af denne årsag er der
blevet udarbejdet sikkerhedsreg‐
ler og vejledninger. Det er en god

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

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

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

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

Bluetooth-forbindelse
Bluetooth er en radiostandard for den
trådløse tilslutning af f.eks. mobiltele‐
foner, iPod/iPhone-modeller eller an‐
det udstyr.
For at være i stand til at etablere en
Bluetooth-forbindelse til Infotain‐
ment-systemet, skal Bluetooth-funk‐
tionen i Bluetooth-enheden være ak‐
tiveret. Yderligere oplysninger findes
i brugervejledningen til Bluetooth-en‐
heden.
Via Bluetooth-indstillingsmenuen ud‐
føres parring (pinkodeudveksling
mellem Bluetooth-enhed og Infotain‐
ment-system) og tilslutning af Blue‐
tooth-enheder til Infotainment-syste‐
met.

Bluetooth-indstillingsmenu

Tryk på knappen ; og vælg derefter
ikonen INDSTILLING..

Vælg Bluetooth for at vise den pågæl‐
dende undermenu.

Parring af en enhed
Vigtig information
■ Der kan parres op til fem enheder
med systemet.
■ Der kan kun tilsluttes én parret en‐
hed til Infotainment-systemet ad
gangen.
■ Parring behøver normal kun at ud‐
føres én gang, medmindre en‐
heden er slettet på listen over par‐
rede enheder. Hvis enheden er ble‐
vet tilsluttet tidligere, etablerer Info‐
tainment-systemet automatisk for‐
bindelsen.
■ Brug af Bluetooth tapper enhedens
batteri betragteligt. Tilslut derfor en‐
heden til strømudtaget for oplad‐
ning.
Parring via indstillingsapplikationen
1. Tryk på knappen ; og vælg der‐
efter ikonen INDSTILLING..
Vælg Bluetooth for at vise den på‐
gældende undermenu.
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2. Vælg Tilslut enhed eller Enheds‐
administrering for at vise enheds‐
listen og vælg derpå TILSLUT
skærmknappen.
3. Der vises en meddelelse på Info‐
tainment-systemet, som viser
navnet og PIN-koden til Infotain‐
ment-systemet.
4. Start Bluetooth-søgning på den
Bluetooth-enhed, som skal par‐
res.
5. Bekræft parring:
◆ Hvis SSP (sikker enkel parring)
understøttes:
Sammenlign PIN-koden (hvis
krævet) og bekræft meddelel‐
serne i Infotainment-systemet
og Bluetooth-enheden.
◆ Hvis SSP (sikker enkel parring)
ikke understøttes:
Indtast Infotainment-PIN-koden
på Bluetooth-enheden og be‐
kræft dine indtastninger.
6. Infotainment-systemet og en‐
heden er parret.
7. Hvis tilgængeligt på Bluetooth-en‐
heden, downloades telefonbogen
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og opkaldslisterne til Infotain‐
ment-systemet. Hvis det er nød‐
vendigt, bekræft den respektive
besked til smartphonen.
Bemærkninger
For at kontakterne skal kunne læses
af infotainment-systemet, skal de
lagres i mobiltelefonens hukom‐
melse.
Hvis denne funktion ikke under‐
støttes af Bluetooth-enheden, vi‐
ses en meddelelse om dette i In‐
fotainment-systemet.
8. Hvis enheden er blevet parret, vi‐
ses enhedslisten igen.
Bemærkninger
Hvis Bluetooth-forbindelsen svigter,
vises der en fejlmeddelelse på skær‐
men i Infotainment-systemet.
Parring via telefon-applikationen
1. Tryk på knappen ; og vælg der‐
efter ikonen TLF.. Hovedmenuen
for telefonen vises.
2. Vælg Bluetooth-enheder listepo‐
sten for at vise enhedslisten.
3. Vælg skærmknappen TILSLUT.

4. Gå videre fra trin 3 i "Parring via
indstillings-applikationen" (se her‐
over).
5. Hvis enheden er blevet parret, vi‐
ses telefonmenuen.

4. Gå videre fra trin 3 i "Parring via
indstillings-applikationen" (se her‐
over).
5. Hvis enheden er blevet parret, vi‐
ses enhedslisten igen.

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

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

Parring via Audio-applikationen
Bemærkninger
Bluetooth audio-hovedmenuen er
kun tilgængelig, hvis en Bluetoothmusikenhed allerede er parret til In‐
fotainment-systemet.
1. Tryk gentagne gange på knappen
MEDIA for at vise Bluetooth mu‐
sikhovedmenuen og tryk dernæst
på knappen MENU.
2. Vælg Bluetooth-enheder listepo‐
sten for at vise enhedslisten.
3. For at parre en ny enhed, vælg
TILSLUT skærmknappen.

Tilslutning af en parret enhed
1. Tryk på knappen ; og vælg der‐
efter ikonen INDSTILLING..
Vælg Bluetooth for at vise den på‐
gældende undermenu.
2. Vælg Enhedsadministrering for at
vise enhedslisten.
3. Vælg den bluetooth-enhed, du
ønsker at tilslutte og vælg så
FORBIND skærmknappen. Du får
en besked.
4. Bekræft meddelelsen. Enheden
tilsluttes og vises i Forbundet fel‐
tet på enhedslisten.

Telefon
Afbrydelse af en enhed
1. Tryk på knappen ; og vælg der‐
efter ikonen INDSTILLING..
Vælg Bluetooth for at vise den på‐
gældende undermenu.
2. Vælg Enhedsadministrering for at
vise enhedslisten.
3. Vælg den bluetooth-enhed, du
ønsker at afbryde og vælg så
SÆNK skærmknappen. Du får en
besked.
4. Bekræft meddelelsen. Enheden
afbrydes og vises i Ikke
forbundet feltet på enhedslisten.

Sletning af en enhed
1. Tryk på knappen ; og vælg der‐
efter ikonen INDSTILLING..
Vælg Bluetooth for at vise den på‐
gældende undermenu.
2. Vælg Enhedsadministrering for at
vise enhedslisten.

3. Vælg den bluetooth-enhed, du
ønsker at slette og vælg så Slet
skærmknappen. Du får en be‐
sked.
4. Bekræft meddelelsen. Enheden
slettes fra listen.

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
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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 nødtelefonnum‐
rene, der anvendes i de egne, man
har tænkt sig at tage til.

Foretage et nødopkald

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

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

Betjening
Så snart en tilslutning er etableret via
Bluetooth mellem din mobiltelefon og
Infotainment-systemet, kan du be‐
tjene mange andre funktioner på din
mobiltelefon via Infotainment-syste‐
met.
Bemærkninger
Ikke alle mobiltelefoner understøtter
alle funktioner i telefonportalen. Der‐
for er der muligvis afvigelser fra de
beskrevne funktioner i disse mobil‐
telefoner.

Telefonapplikation

Tryk på ; knappen og vælg så TLF.
ikonen for at vise telefon-hovedme‐
nuen.

Bemærkninger
Hvis et opkald er aktivt under ind‐
tastning af telefonhovedmenuen, vi‐
ses en ekstra menupost. Vælg Aktivt
opkald for at vise Indgående opkald‐
svisningen.

Indledning af et telefonopkald
Taltastatur
Tryk på ; knappen og vælg så TLF.
ikonen for at vise telefon-hovedme‐
nuen.
Vælg Taltastatur listeposten. Talta‐
staturet vises.

Drej MENU knappen for at markere
tal, du ønsker at indtaste, og tryk så
på MENU knappen for at vælge det
pågældende tal. Indtast det ønskede
nummer.
Autofuldførelsesfunktionen sammen‐
ligner de indtastede tal med de
numre, som er lagret i systemet.
For at vise en liste over alle fundne
indtastninger, vælg MATCH skærm‐
knappen. Vælg det ønskede nummer.
Vælg skærmknappen OPKALD for at
starte et telefonopkald.

Telefon
Kontakter
Tryk på ; knappen og vælg så TLF.
ikonen for at vise telefon-hovedme‐
nuen.
Vælg Kontakter-menupunktet. Kon‐
taktlisten vises.
Rul gennem listen, og vælg den øn‐
skede kontaktindtastning. Kontaktde‐
taljeoversigten vises.
Vælg et af de telefonnumre, som er
gemt under denne kontakt. Numme‐
ret kaldes.

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

Opkaldslister
Tryk på ; knappen og vælg så TLF.
ikonen for at vise telefon-hovedme‐
nuen.
Vælg Sidste opkald listeposten. Liste
over seneste opkald vises.
Bemærkninger
De seneste opkaldslister for den ak‐
tuelt tilsluttede mobiltelefon vises.
Vælg et af de telefonnumre, som er
gemt i listen over seneste opkald.
Nummeret kaldes.

For at besvare et opkald, vælg
BESVAR skærmknappen i meddelel‐
sen.
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Afvisning af et telefonopkald
For at afvise et opkald, vælg
IGNORER skærmknappen i medde‐
lelsen.
Ændring af ringetonen
Tryk på knappen ; og vælg derefter
ikonen INDSTILLING..
Vælg Bluetooth for at vise den pågæl‐
dende undermenu og derpå vælge
Ringetoner listeposten. En liste over
alle telefoner, der er parret til Infotain‐
ment-systemet og de aktuelt valgte
ringetoner til de pågældende telefo‐
ner vises.
Vælg den ønskede telefon. Der vises
en liste over alle tilgængelige ringeto‐
ner til den pågældende telefon.
Vælg den ønskede ringetone.

Funktioner under en
telefonsamtale

Under et telefonopkald vises visnin‐
gen indgående opkald.
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Reaktivering af den håndfri funktion
sker ved at vælge skærmknappen
HÅNDFRI igen.

Andet telefonopkald

Afslutning af et telefonopkald
Vælg skærmknappen AFSLUT for at
afslutte opkaldet.
Deaktivering af mikrofon
Vælg LYDLØS skærmknappen for
midlertidigt at deaktivere mikrofonen.
Skærmknappen skifter til LYD TIL.
Reaktivering af mikrofonen sker ved
at vælge skærmknappen LYD TIL.
Deaktivering af håndfri funktionen
For at fortsætte samtalen på din mo‐
biltelefon, vælg skærmknappen
HÅNDSÆT.
Skærmknappen skifter til HÅNDFRI.

Starter et andet telefonopkald
For at starte et andet telefonopkald,
vælg VENT skærmknappen i visnin‐
gen Indgående opkald. Det aktive te‐
lefonopkald sættes på hold.
Starte et andet telefonopkald. Hvis du
ønsker at bruge tastaturet, vælg
TALTAST. skærmknappen i opkald‐
svisningen. For en detaljeret beskri‐
velse, se herover.
Begge opkald vises i visningen Ind‐
gående opkald.

Andet indkommende telefonopkald
En meddelelse med opkalderens
navn eller nummer vises.
Vælg SKIFT skærmknappen for at
besvare det andet telefonopkald og
sætte det første opkald på hold.
Vælg IGNORER skærmknappen for
at afvise det andet indkommende te‐
lefonopkald.
Afslutning af telefonopkaldene
Opkaldene kan afsluttes et ad gan‐
gen.
Vælg skærmknappen AFSLUT. Det
aktuelt aktiverede opkald afsluttes.

Telefon
Skifte mellem telefonopkald
Drej MENU knappen for at markere
det opkald, du ønsker at aktivere.
Vælg skærmknappen SKIFT. Det ak‐
tuelt aktiverede opkald sættes på
hold, og det valgte opkald bliver ak‐
tivt.

Mobiltelefoner og CBradioer
Monteringsanvisninger og
retningslinjer for betjening

Bilspecifikke monteringsanvisninger
og retningslinjer for betjening for mo‐
biltelefonen og fra håndfri-producen‐
ten skal overholdes ved montering og
betjening af en mobiltelefon. Sker
dette ikke, kan typegodkendelsen af
bilen blive ugyldig (EU direktiv
95/54/EF).

Anbefalinger for fejlfri drift:
■ Professionelt monteret udvendig
antenne for at opnå den størst mu‐
lige rækkevidde,
■ Sendeeffekt på maksimalt 10 watt,
■ Montering af telefonen på et egnet
sted. Der henvises til den relevante
Bemærkning i instruktionsbogen,
afsnittet Airbags.
Få råd om, hvilke steder der er be‐
regnet til montering af henholdsvis
udvendig antenne og holdere til ud‐
styret, samt om brug af apparater, der
har en sendeeffekt på mere end
10 watt.
Brugen af et håndfrit sæt uden ud‐
vendig antenne i mobilstandarderne
GSM 900/1800/1900 og UMTS må
kun ske, hvis mobiltelefonens maksi‐
male sendestyrke ikke overstiger
2 watt for GSM 900 eller 1 watt for
andre typer.
Af sikkerhedshensyn må mobiltelefo‐
nen ikke bruges under kørslen. Selv
brug af et håndfri sæt kan være dis‐
traherende under kørslen.
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9 Advarsel
Mobiltelefoner og radioudstyr
(CB), som ikke opfylder oven‐
nævnte standard for mobiltele‐
foner, må derfor kun bruges, hvis
de er sluttet til en udvendig an‐
tenne.

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