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6 Indledning

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

Besøg os online for at se yderligere
oplysninger, herunder en række
videoer.

Vigtige oplysninger om betjening
og færdselssikkerhed

9 Advarsel

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

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

Multimedia

Multimedia Navi Pro

; Tryk for at gå til startskærmen.
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t Radio: Tryk for hurtigt at
søge den stærkeste
forrige station eller kanal.

USB/musik: Tryk for at gå
til starten af sporet/
foregående spor. Tryk og
hold for at spole hurtigt tilbage.

) Når systemet er slukket,
skal du trykke for at tænde
det. Tryk og hold for at slukke.

Når systemet er tændt,
skal du trykke for at
afbryde lyden og vise en
statusrude. Tryk igen for at
tænde for lyden til systemet.

Drej for at sænke eller øge
lydstyrken.

v Radio: Tryk for hurtigt at
søge næste stærkeste
station eller kanal.

USB/musik: Tryk for at gå
til næste spor. Tryk og hold
for at spole hurtigt frem.

g (Multimedia) Tryk for at få
adgang til telefonmenuen,
besvare et indkommende
opkald eller få adgang til
enhedens startskærm.

( (Multimedia Navi Pro) Tryk
for at gå til forrige skærm.

Knapper på rattet

s Kort tryk: besvar telefonopkald

eller aktivér
talegenkendelse
(Multimedia Navi Pro)

eller aktivér stemme-
gennemføring (Multimedia)

eller afbryd en prompt og
tal direkte

Langt tryk: aktivér
stemme-gennemføring
(Multimedia Navi Pro)
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n Tryk: afslut / afvis opkald

eller deaktivere talegenkendelse

eller aktivér / deaktivér
lydappens lydløse funktion

k

l

Radio: tryk for at vælge
næste/foregående favorit
eller station

Medie: tryk for at vælge
næste / foregående spor

À Opad: øg lydstyrke
ÁNedad: sænk lydstyrke

Startskærm
Startskærmen indeholder en oversigt
over alle tilgængelige apps. Der kan
findes yderligere apps på startskær‐
mens anden side. Swipe til venstre for
at komme dertil.
Gå til startskærmen ved at trykke
på ;.

● Lyd: Vis lydappen.
● Telefon: Vis telefonappen.
● Nav: Vis navigationsappen.
● Klima: Vis klimaindstillingerne.
● Brugere: Vis profilindstillingerne.
● Indstillinger: Vis systemindstillin‐

gerne.
● Apple CarPlay: Start Apple

CarPlay, når telefonen er tilslut‐
tet.
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● Android Auto: Start Apple
CarPlay, når telefonen er tilslut‐
tet.

● Kamera: Vis appen med panora‐
maudsynssystemet, hvis den
findes.

● OnStar Tjenester: Vis skærmen
med OnStar-tjenester, hvis den
findes.

● Wi-Fi Hotspot: Vis Wi-Fi-hotspo‐
tindstillingerne, hvis de findes.

Hovedskærm

Hovedskærmen er en oversigts‐
skærm, der er inddelt i flere dele. Den
viser oplysninger om den aktuelle

audioafspilning, telefonens status og
en begrænset visning af navigations‐
kortet.
Ved at berøre én af delene af hoved‐
skærmen åbnes den tilsvarende app.
Visse funktioner som afspilning af
næste lydspor og zoomning på navi‐
gationskortet kan betjenes på hoved‐
skærmen.
Bemærkninger
Start af en rutevejledning er kun
muligt i navigationsappen, ikke på
hovedskærmen.

Gå til hovedskærmen ved at gå til
startskærmen og swipe til højre.

Bundlinje
Bundlinjen på skærmen viser
følgende information:
● tid
● temperatur
● tilslutningsstatus

Desuden indeholder bundlinjen
ikoner for hurtig adgang til startskær‐
men og de vigtigste apps.

Udvidet statusvisning
Den udvidede statusvisning er tilgæn‐
gelig via tryk i midten af bundlinjen og
viser følgende information:
● vigtige meddelelser
● dato, klokkeslæt, temperatur
● den aktuelt aktive profil
● netværk og Wi-Fi-tilslutningssta‐

tus
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Grundlæggende
betjening

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

Forsigtig

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

Brug følgende fingerbevægelser til at
styre Infotainment-systemet.

Berør

Tryk anvendes til at vælge et ikon
eller alternativ, aktivere en app eller
ændre placering på et kort.

Tryk og hold

Tryk og hold kan bruges til at flytte en
app og til at gemme radiostationer på
forvalgsknapperne.
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Træk

Træk bruges til at flytte applikationer
på startskærmen, til at rulle gennem
en liste eller til at panorere kortet. For
at et element skal kunne trækkes,
skal det holdes og bevæges langs
displayet til den nye placering.

Tilbage til forrige menu
Gå tilbage til forrige menu ved at
berøre < i øverste venstre hjørne af
skærmen.

Tilbage til hovedskærmen for aktuel
app
Gå tilbage til den aktuelle applikations
hovedskærm ved at berøre & i øver‐
ste højre hjørne af skærmen.

Tilbage til startskærmen
Gå tilbage til startskærmen ved at
trykke på ;.

Wi-Fi-tilslutning
Infotainment-systemet kan tilsluttes
et Wi-Fi-netværk, f.eks. en mobiltele‐
fons hotspot, eller du kan aktivere dit
eget Wi-Fi-hotspot, hvis OnStar er
tilgængelig.

Tilslutning til et Wi-Fi-netværk
Opret forbindelse til et Wi-Fi-netværk
ved at gå til startskærmen og vælg
Indstillinger I System I Wi-Fi
Netværk.
Der vises en liste med alle tilgænge‐
lige Wi-Fi-netværk. Efter at have valgt
et Wi-Fi-netværk kan det være
nødvendigt at logge på ved at indta‐
ste en adgangskode på informations‐
displayet. I så fald vises en indtast‐
ningsrude.

Aktivering af Wi-Fi-hotspottet
Hvis OnStar er tilgængelig, kan der
aktiveres et Wi-Fi-hotspot. Du kan gå
til Wi-Fi-hotspottets menu på to
måder:
● Gå til startskærmen og vælg y.
● Gå til startskærmen og vælg

Indstillinger I System I Wi-Fi
Hotspot.

I menuen Wi-Fi Hotspot kan Wi-Fi-
hotspottet aktiveres eller deaktiveres,
og navnet på og adgangskoden til Wi-
Fi-hotspottet kan ændres. De tilslut‐
tede enheder vises også.

Indstillinger
Gå til systemindstillingsmenuen ved
at gå til startskærmen og vælg
Indstillinger. Indstillingerne er inddelt
i fire faner: System, Apps, Bil og
Personlig.
Følgende indstillinger kan ændres i
fanen System:
● Tid / Dato
● Sprog (Language)
● Telefoner: Vis tilsluttede/ikke-

tilsluttede telefoner eller tilføj en
telefon.
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● Wi-Fi Netværk: Tilslut til et
tilgængeligt Wi-Fi-netværk.

● Wi-Fi Hotspot: Aktivér/deaktivér
Wi-Fi-tjenester og vis navn,
adgangskode og tilsluttede enhe‐
der.

● Beskyttelse af personlige
oplysninger: Aktivér/deaktivér
positionstjenester og datatjene‐
ster.

● Display: Vælg displayfunktion,
kalibrer berøringsskærm og sluk
for displayet.

● Lyde: Indstil maksimal startlyd‐
styrke, aktivér/deaktivér lydsig‐
naler og hørbart trykfeedback.

● Stemme: Indstil promptlængde,
lydfeedbackhastighed og aktivér/
deaktivér vejledningsfunktion
(Multimedia Navi Pro).

● Favoritter: Håndter favoritter og
indstil antal lydfavoritter.

● Om systemet: Vis oplysninger
om open source-software og
enhedsregistrering.

● Aktive programmer: Stop apps,
f.eks. Klima eller Brugere.

● Gendan Fabriksindstillinger:
Nulstil bilindstillinger, slet indstil‐
linger og personlige data og ryd
standardapps

Følgende indstillinger kan ændres i
fanen Apps:
● Android Auto: Aktivér/deaktivér

Android Auto-appen.
● Apple CarPlay: Aktivér/deaktivér

Apple CarPlay-appen.
● Lyd (alternativer afhænger af

aktuel lydkilde): Skift toneindstil‐
lingerne, automatisk lydstyrke,
aktivér/deaktivér trafikprogram
(Multimedia Navi Pro), DAB-FM-
linkning, DAB-meddelelser osv.

● Klima: Ændr klimaindstillingerne.
Klimaindstillinger beskrives i
instruktionsbogen.

● Nav: Ændr navigationsindstillin‐
gerne (Multimedia Navi Pro).

● Telefon: Sortér kontakter,
synkroniser kontakter igen, slet
alle bilkontakter osv.

Bilindstillingerne kan ændres i fanen
Bil. Bilindstillinger beskrives i instruk‐
tionsbogen.
Profilindstillingerne kan ændres i
fanen Personlig (Multimedia Navi
Pro).
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Profiler
Denne anvendelse gælder kun Multi‐
media Navi Pro.
Tryk på Brugere på startskærmen for
at vise en liste med alle tilgængelige
profiler.
På grund af muligheden for at oprette
profiler kan Infotainment-systemet
tilpasses flere forskellige førere.
Forskellige indstillinger samt favorit‐
radiostationer og destinationer tilknyt‐
tes en bestemt profil. Dermed er det
ikke nødvendigt at justere indstillinger
og favoritter, hver gang en anden
person kører bilen.
En profil kan tilknyttes en bestemt
bilnøgle. Når bilen låses op, aktiveres
den tilsvarende profil, hvis der findes
en sådan.

Oprettelse af en profil
1. Vælg Brugere på startskærmen.
2. Vælg Tilføj brugerprofil, hvis det

er relevant.
3. Vælg Opret profil.

4. Indtast et profilnavn og vælg
Næste.

5. Vælg et profilbillede, hvis det
ønskes, og vælg Næste. Ellers
vælges Spring over.

6. Hvis det ønskes, vælges en
bilnøgle, som skal tilknyttes profi‐
len, og derpå vælges Næste.
Ellers vælges Spring over.

7. Vælg Udført.
Der oprettes en ny profil. Profilindstil‐
lingerne kan ændres til enhver tid.
Bemærkninger
Når en ny profil oprettes, eller den
aktive profil skiftes, afbrydes audio‐
appen midlertidigt og genstartes.

Oprettelse af en PIN-kode til en
profil
Hver profil kan sikres med en PIN-
kode. Når der er tændt for bilen, skal
PIN-koden indtastes.
En PIN-kode oprettes ved at gå til
startskærmen og vælge Indstillinger I
Personlig I Security.

Skift af profilen
Profilen kan skiftes på to måder:
● Vælg Brugere på startskærmen

og vælg ønsket profil.
● Hvis Gæst-profilen ikke er aktiv:

Gå til startskærmen og vælg
Indstillinger I Personlig I Skift
bruger. Vælg ønsket profil.

Redigering af en profil
Kun den aktuelt aktive profil kan redi‐
geres. Profilen kan redigeres på to
måder:
● Gå til startskærmen og vælg

Brugere I /.
● Gå til startskærmen og vælg

Indstillinger I Personlig.
Alle profilindstillinger, f.eks. navn,
profilbillede, tilknyttet bilnøgle, kan
ændres.

Sletning af en profil
En profil slettes ved at vælge f ud for
den pågældende profil. Profilen
Gæst kan ikke slettes.
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Profilen Gæst er en standardprofil.
Den er aktiv, når ingen anden profil er
oprettet eller er aktiv.
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Audio

Oversigt

Hold
for
"Set"

: Forvalgsknap. Hold for at
gemme aktiv radiostation
som en favorit.

c : Vis flere forvalgsknapper.
b : Juster lydindstillingerne.
a : Vis stationsliste/mapper.
e : Tryk for at gå til næste

station/sang eller tryk og
hold for at spole hurtigt
frem.

_ : Indtast en frekvens.
d : Tryk for at gå til forrige

station/sang eller tryk og
hold for at spole hurtigt
tilbage.

: : (Multimedia Navi Pro)
Vælg lydkilden.

Mere : (Multimedia) Vælg lydkil‐
den.

Kilder
Tryk på : og vælg den ønskede
lydkilde.
De tre sidst valgte kilder vises oven
for : på skærmen. Hvis én af de tre
sidst valgte lydkilder er en ekstern
enhed, bliver den stadig vist, selv om
enheden ikke længere er tilsluttet.
Når en ekstern enhed vil blive tilslut‐
tet, skifter Infotainment-systemet ikke
automatisk til den eksterne enhed.
Den eksterne enhed skal vælges som
lydkilde. Når den eksterne enhed skal
afbrydes, skal der vælges en anden
lydkilde.

Eksterne enheder
Der findes to USB-porte til tilslutning
af eksterne enheder under det
vipbare armlæn.

Når en ekstern lydkilde er tilsluttet (via
USB eller Bluetooth) og valgt som
lydkilde, vises følgende yderligere
symboler på audioskærmen:
= eller l : Afbryd eller genoptag

afspilning.
n : Afspil sporene i vilkårlig

rækkefølge.

Audiofiler
De audiofilformater, der kan afspilles,
er MPEG-4 (AAC LC, HE AAC,
ALAC), FLAC, MP3, Vorbis, PCM/
WAVE, SBC.

Gemme favoritter
En radiostation kan gemmes som
favorit på to måder:
● Tryk på og hold én af forvalgs‐

knapperne, indtil der vises en
relevant meddelelse. Den aktuelt
aktive radiostation gemmes nu
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som favorit, og kan aktiveres ved
at trykke på den pågældende
forvalgsknap.

● Tryk på a og derefter ;-symbo‐
let ud for den tilsvarende radio‐
station. Radiostationen er gemt
som favorit, når ;-symbolet er
grønt.

Trafikradio
Trafikprogram er en service med FM-
radiostationer. Når trafikprogram er
aktiveret, afbrydes den lydkilde, der
afspilles for øjeblikket, når en FM-
radiostation sender trafiknyheder.
Lydkilden kobles ind igen, når trafik‐
nyhederne er afsluttet. Under sendin‐
gen af trafiknyheder øges lydstyrken.
Trafikprogrammet kan aktiveres eller
deaktiveres på to måder:
● Gå til startskærmen og vælg

Indstillinger I Apps I Lyd.
● Når FM er den aktive lydkilde, er

der en TP-knap på audioskær‐
men. Ved at trykke på TP aktive‐
res eller deaktiveres trafikpro‐
grammet. En gul linje angiver, at
trafikprogrammet er aktiveret.

DAB-meddelelser
DAB-meddelelser er en service på
DAB-radiostationer. DAB-meddelel‐
ser er inddelt i forskellige kategorier
som trafik, nyheder, vejr osv.
DAB-meddelelser aktiveres eller
deaktiveres ved at gå til startskær‐
men og vælge Indstillinger I Apps I
Lyd I DAB-meddelelser.
Bemærkninger
Lydstyrken øges ikke ved DAB-
meddelelser.

DAB-DAB-linkning
Hvis denne funktion er aktiveret, skif‐
ter udstyret over til samme tjeneste
(program) på en anden DAB-ensem‐
ble (hvis tilgængelig), når DAB-signa‐
let er for svagt til at blive opfanget af
modtageren.
DAB-DAB-linkning aktiveres eller
deaktiveres ved at gå til startskær‐
men og vælge Indstillinger I Apps I
Lyd.

DAB-FM-linkning
Denne funktion gør det muligt at skifte
fra en DAB-station til en tilsvarende
FM-station og omvendt.
Hvis denne funktion er aktiveret, skif‐
ter udstyret over til en tilsvarende FM-
station i den aktive DAB-service (hvis
tilgængelig), når DAB-signalet er for
svagt til at blive opfanget af modtage‐
ren.
DAB-FM-linkning aktiveres eller
deaktiveres ved at gå til startskær‐
men og vælge Indstillinger I Apps I
Lyd.

Justering af lydindstillingerne
Lydindstillingerne justeres ved at
berøre b på audioskærmen.
Følgende indstillinger kan justeres:
● Equalizer
● Fade/Balance
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Navigation

Navigationssystem ....................... 17
Connected Navigation ................. 18

Navigationssystem
Denne anvendelse gælder kun Multi‐
media Navi Pro.
For hver profil skal betingelser og
vilkår samt en erklæring om beskyt‐
telse af personlige oplysninger for
navigationsfunktionen accepteres,
når navigationsappen startes første
gang. Efter en kort indledning om
funktionen Connected Navigation,
skal en erklæring om beskyttelse af
personlige oplysninger for funktionen
Predictive Navigation accepteres.

Oversigt
* : Indtast en adresse eller et

nøgleord.
; : Gem adresse som favorit.
' : Vis seneste adresser.
& : Luk adresselinjen.
+ : Zoom ind.
– : Zoom ud.
% : Gå til menuen Alternativer.
v : Vis trafikinformationsliste

(netværksforbindelse nødven‐
dig).

N | Mainzer Straße: Tryk for at vise
yderligere oplysninger om den
aktuelle position.

Navigationsmuligheder
Følgende indstillinger kan justeres i
menuen Alternativer%:
● Kortvisning
● Aktivér/deaktivér trafik på kort og

automatisk omdirigering
● Vælg hvilke interessepunkter,

der skal vises på kortet
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● Vælg rutemulighederne og kort‐
farverne, søg efter kortopdaterin‐
ger, skift hjem- og arbejds‐
adresse osv.

● Angiv ruter, der skal undgås
● Rediger destinationer

Start af en rutevejledning
1. En rutevejledning startes ved at

trykke på *.
2. Indtast en adresse, vælg en favo‐

rit eller vælg et interessepunkt.
Interessepunkter sorteres efter
forskellige kategorier (brændstof,
parkering, mad osv.).

3. Tryk på OK, og rutevejledningen
startes.
Forskellige ruter kan også vises,
før der trykkes på OK.

Aktiv rutevejledning

Følgende handlinger er mulige under
en aktiv rutevejledning:
● Skift mellem ankomsttidspunkt,

resterende afstand og reste‐
rende kørselstid ved at trykke på
tids- og afstandsinformationen
på skærmen.

● Afbrydelse af lyden til stemme‐
prompterne ved tryk på ?.

● Visning af detaljeret information
om kommende navigationsma‐
nøvrer ved tryk på den grønne
navigationslinje.
Stemmeprompter kan afspilles
igen, og enkelte navigationsma‐

nøvrer kan slettes ved tryk på /.
Ruten omberegnes.

Stop af en rutevejledning
En aktiv rutevejledning stoppes ved
at berøre & ud for den grønne navi‐
gationslinje.

Connected Navigation
Funktionen Connected Navigation
omfatter trafikinformation i realtid,
individuel søgning og ruteplanlæg‐
ning, Predictive Navigation samt
information om parkering og brænd‐
stofpriser.

Trafik i realtid
Funktionen Connected Navigation
angiver trafikinformation i realtid
såsom trafikpropper og vejarbejde.
Listen med trafikinformation vises ved
at trykke på v på navigationsskær‐
men. Trafikinformation langs ruten og
i nærheden bliver vist som en liste. På
navigationsskærmen vises vejar‐
bejde med vejskilte, og trafiktæthe‐
den vises med orange og røde veje.
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Trafiktæthed angives også, når trafik‐
informationslisten er tom, fordi der
ikke findes hændelser som vejar‐
bejde eller ulykker.
Bemærkninger
Brug af den tilsluttede navigations‐
funktion bruger OnStar-data eller
mobildata. Dette kan medføre yder‐
ligere omkostninger.

Netværksforbindelse
For at kunne bruge den tilknyttede
navigationsfunktion er det nødvendigt
med en netværksforbindelse. OnStar
eller et mobilt hotspot, f.eks. en mobil‐
telefon, kan benyttes.
Når der er forbindelse til et hotspot,
vises y i bundlinjen. Hvis en mobil‐
telefon er tilknyttet via Bluetooth,
vises y kun i nogle sekunder, men
y vises i den forlængede statusvis‐
ning.
Connected Navigation angives med
ordet LIVE på trafiksymbolet v på
navigationsskærmen.

Bemærkninger
Når der ikke er nogen trafikinforma‐
tion tilgængelig, selv om LIVE vises
på trafiksymbolet v, kan netværks‐
forbindelsen være afbrudt. Vent
nogle minutter, indtil netværksfor‐
bindelsen er etableret igen.

Individuel søgning og
ruteplanlægning
Funktionen Connected Navigation
omfatter individuel søgning og rute‐
planlægning. Systemet lærer sig føre‐
rens mønster og foreslår ruter og inte‐
ressepunkter, som passer til førerens
individuelle behov og interesser.

Predictive Navigation
Predictive Navigation er en individuel
funktion, der bliver mere og mere
praktisk, og som registrerer normale
destinationer som hjem og arbejde.
Desuden forstår funktionen Predic‐
tive Navigation førerens mønstre og
benytter historiske kørsels- og trafik‐
data til at forudsige sædvanlige trafik‐
forhold.

Funktionen Predictive Navigation
aktiveres eller deaktiveres ved at gå
til startskærmen og vælge Nav I
Alternativer% I Indstillinger.

Information om parkering og
brændstofpriser
Funktionen Connected Navigation
viser oplysninger om parkering og
brændstofpriser, hvis de er tilgænge‐
lige. Når bilen nærmer sig en tætbe‐
folket destination, og hvis systemet
fastslår, at parkering kan være
begrænset, vil det prøve at vise
parkeringsdestinationer i nærheden
med prisinformationer, hvis sådanne
informationer er tilgængelige. Funk‐
tionen viser også brændstofpriser i
realtid, hvis de findes.
For at vise parkerings- og brændstof‐
priser samt åbningstider og telefon‐
numre, hvis de er tilgængelige, skal
du berøre interessepunktet på kortet
eller se resultaterne af interesse‐
punktsøgningen.
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Online-kortopdateringer
Navigationskortet kan opdateres, når
der findes en ny version. Opdaterin‐
gerne baseres på kørselsmønstre
ved at vurdere opdateringer af steder,
hvortil der typisk køres.
Opdatering af navigationskortet
kræver en netværksforbindelse.
Kontrol af, om der findes opdaterin‐
ger, sker ved at gå til startskærmen
og vælge Nav I Alternativer % I
Indstillinger. Hvis det ønskes, kan
automatiske kortopdateringer aktive‐
res. Derudover vises en meddelelse,
hvis opdateringen overskrider
250 MB.

Kortport for navigationskort

Kortdataene leveres på et SD-kort.
SD-kortåbningen bruges kun til navi‐
gationskortets SD-kort.
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Talegenkendelse

Generel information ..................... 21
Brug ............................................. 22

Generel information
Indlejret talegenkendelse
Denne anvendelse gælder kun Multi‐
media Navi Pro.
Infotainment-systemets indbyggede
talegenkendelse gør det muligt at
betjene forskellige funktioner i Info‐
tainment-systemet ved hjælp af stem‐
meinput. Funktionen genkender
kommandoer og tal. Kommandoerne
og numrene kan indtales uden stem‐
mepause mellem de enkelte ord.
I tilfælde af forkert betjening eller
forkerte kommandoer giver systemet
et synligt og/eller akustisk signal og
anmoder om gentagelse af den
ønskede kommando. Dertil kommer,
at talegenkendelsen kvitterer for
vigtige kommandoer og forespørger,
om nødvendigt.
Der er generelt forskellige måder at
sige kommandoer til udførelse af de
ønskede handlinger.

Bemærkninger
For at undgå at samtaler i bilen fører
til utilsigtet aktivering af systemets
funktioner, starter talegenkendelsen
først, når systemet aktiveres.
Systemet kan kun betjenes af føre‐
ren.

Vigtig information
Understøttelse af sprog
● Ikke alle de sprog, der er tilgæn‐

gelige for informationsdisplayet,
er samtidig tilgængelige for tale‐
genkendelse.

● Hvis det aktuelt valgte display‐
sprog ikke understøttes af tale‐
genkendelsen, er talegenken‐
delse ikke tilgængelig.
I et sådant tilfælde er det nødven‐
digt at vælge et andet sprog til at
styre Infotainment-systemet via
stemmeinput.

Adresseinput for destination
Adresseinput er kun muligt på det
sprog, der tales i destinationslandet.
F.eks. ved indtastning af en adresse i
Frankrig skal displayet være indstillet
på fransk.
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Bemærkninger
I et flersproget land kan der bruges
flere sprog.
F.eks. kan fransk, tysk eller italiensk
anvendes for Schweiz.

Inputrækkefølge for destinations‐
adresser
Rækkefølgen for input af en adresses
dele med talegenkendelsessystemet
afhænger af, i hvilket land destinatio‐
nen ligger.
Bemærkninger
Systemet arbejder kun med fuld‐
stændige adresser. By- og gade‐
navn skal indtastes.

Opsætning af talegenkendelse
Der kan foretages flere indstillinger
og tilpasninger for Infotainment-
systemets indbyggede talegenken‐
delse, såsom hyppigheden af
kommandobekræftelser fra bruger
eller niveauet af den detaljerede feed‐
back, der gives af systemet.
Opsætning af talegenkendelse sker
ved at gå til startskærmen og vælge
Indstillinger I System I Stemme.

Talemeddelelses-længde
Promptlængden kan indstilles til
enten Informativ, Kort eller Auto. Hvis
systemet er indstillet til Auto, giver det
mere detaljeret feedback i begyndel‐
sen, når det først bruges. Systemet
justeres automatisk efter taleva‐
nerne. Jo mere fortrolig du bliver med
systemet, jo mindre detaljeret feed‐
back giver systemet.
Opsætning af promptlængde sker
ved at gå til startskærmen og vælge
Indstillinger I System I Stemme I
Talemeddelelses-længde.

Stemme-
gennemføringsanvendelse
Stemmegennemføringsanvendelse
af Infotainment-systemet tillader
adgang til talegenkendelseskom‐
mandoerne på en smartphone.
Aktivering af talegenkendelse på en
smartphone sker ved at trykke på og
holde w inde på rattet, når telefonpro‐
jektion er aktiv.
Hvorvidt denne funktion er tilgænge‐
lig afhænger af smartphonen. Flere
oplysninger om kompatibilitet findes
på vores websted.

Brug
Aktivering af talegenkendelse
Bemærkninger
Talegenkendelse er ikke tilgængelig
under et aktivt telefonopkald.
1. Tryk på w på rattet.

Lyden fra audiosystemet afbry‐
des, en stemmemeddelelse beder
om en kommando, og hjælpe‐
menuer med de vigtigste tilgæn‐
gelige kommandoer vises på
informationsdisplayet. Det anbe‐
fales varmt at følge systemets
formuleringsforslag.
Tal ikke, når talegenkendelses‐
symbolet er rødt, og der ikke har
lydt et bip.

2. Så snart talegenkendelsen er klar
til stemmeinput, høres et bip.
Talegenkendelsessymbolet skif‐
ter til grønt.

3. Start nu med en stemmekom‐
mando for at indlede en system‐
funktion (f.eks. afspilning af en
radiostation).
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Justering af lydstyrke for
stemmeprompter
Drej ) på kontrolpanelet eller tryk på
À eller Á på rattet opad eller
nedad under en stemmeprompt.

Afbrydelse af en stemmeprompt
En stemmeprompt kan afbrydes med
et kort tryk på w på rattet.
Der høres straks et bip, talegenken‐
delsessymbolet skifter til grønt, og en
kommando kan siges uden at skulle
vente.

Annullering af en dialogsekvens
Der er forskellige måder til at annul‐
lere en dialogsekvens og deaktivere
talegenkendelsen på:
● Sig "Annuller".
● Tryk på n på rattet.
● Tryk på ; på kontrolpanelet.
● Vælg & eller < i hjælpemenuen.

I følgende situationer annulleres en
dialogsekvens automatisk:
● Hvis der ikke er sagt en

kommando i et vist stykke tid.
● Hvis der er sagt kommandoer,

som ikke genkendes af systemet.

Betjening vha. talekommandoer
Talegenkendelsen kan forstå direkte
kommandoer, der angiver anvendel‐
sen og handlingen.
For optimale resultater:
● Lyt efter stemmeprompten og

vent på bippet eller det grønne
talegenkendelsessymbol, før du
siger en kommando eller svarer.

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

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

● Vent på bippet og det grønne
talegenkendelsessymbol, og sig
så kommandoen naturligt, ikke
for hurtigt, ikke for langsomt.
Brug korte og direkte komman‐
doer.

Bemærkninger
Hvis systemet giver flere forslag,
skal valget gøres manuelt, og tale‐
genkendelsessymbolet blinker rødt
og grønt ved rulning i listen.

I tilfælde af komplicerede komman‐
doer eller når der mangler oplys‐
ninger, starter systemet en dialogse‐
kvens.
Når man søger efter et "Interesse‐
punkt", kan kun større kæder vælges
efter navn. Kæder er virksomheder
med mindst 20 lokaliteter. Med
hensyn til andre interessepunkter
skal man sige navnet på en kategori,
f.eks. "Restauranter", "Indkøbscen‐
tre" eller "Hospitaler".

Hjælp-kommando
Efter at du har sagt "Hjælp", vil hjæl‐
peprompten for den aktuelle skærm
blive læst højt. Endvidere vises
prompten på skærmen.
Hjælpeprompten afbrydes ved at
trykke på w. Der høres et bip. En
kommando kan siges igen.
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Stemme-
gennemføringsanvendelse

Aktivering af talegenkendelse
Tryk og hold s på rattet, til et ikon for
talegenkendelse vises.

Justering af lydstyrke for
stemmeprompter
Drej ) på kontrolpanelet eller tryk på
À eller Á på rattet opad eller
nedad under en stemmeprompt.

Deaktivering af talegenkendelse
Tryk på n på rattet. Talegenken‐
delse afsluttes.
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Telefon

Generelt ....................................... 25
Bluetooth-forbindelse ................... 25
Brug af smartphone-
applikationer ................................ 27

Generelt
Ikke alle mobiltelefoner understøtter
telefonfunktionen fuldt ud. Der er
derfor mulighed for afvigelser fra det
herunder beskrevne funktionsom‐
råde.

Telefonens hovedmenu

● Favoritter: Liste med favoritkon‐
takter.

● Tastatur: Telefonnumre kan
indtastes og ringes op.

● Seneste: Liste med seneste tele‐
fonopkald.

● Kontakter: Liste med kontakter.
● Telefoner: Oversigt over tilslut‐

tede og afbrudte telefoner.

Bluetooth-forbindelse
Tilknytning af en mobiltelefon
En mobiltelefon parres på følgende
måde:
1. Aktivér Bluetooth på mobiltelefo‐

nen og kontrollér, at den er synlig
for andre enheder.

2. I telefonmenuen på informations‐
displayet vælges fanen Telefoner.

3. Hvis der endnu ikke er nogen
parret telefon, skal du trykke på
Tilslut telefon.

4. Berør Tilføj telefon.
5. Vælg Infotainment-systemet fra

Bluetooth-enhedslisten på mobil‐
telefonen.

6. Sammenlign og bekræft den viste
kode på mobiltelefonen og på
informationsdisplayet. Tryk på
Forbind på informationsdisplayet.
Visse mobiltelefoner kræver
adgang til visse telefonfunktioner.
Følg instruktionerne.

Når først mobiltelefonen er parret,
bliver den automatisk tilsluttet og
vises som tilsluttet.
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Opretter forbindelse
Hvis flere parrede mobiltelefoner
kommer inden for systemets række‐
vidde samtidig:
● kun den første telefon, der regi‐

streres af systemet, tilsluttes
automatisk, eller

● den mobiltelefon, der er angivet
som Først tilsluttes, tilsluttes
automatisk, eller

● Sekundær telefon aktiveres, og
to telefoner tillades at oprette
forbindelse samtidig

Først tilsluttes
Angiv en telefon som primær telefon:
1. I telefonmenuen på informations‐

displayet vælges Telefoner.
2. Berør / ved siden af den parrede

mobiltelefon for at åbne indstil‐
lingsmenuen.

3. Aktivér Først tilsluttes.
Bemærkninger
Der kan kun angives én telefon som
primær telefon ad gangen.

Sekundær telefon
Det er muligt at tilslutte en anden
mobiltelefon ved siden af den
primære telefon til systemet.
Lad to telefoner oprette forbindelse
samtidig via Bluetooth:
1. I telefonmenuen på informations‐

displayet vælges Telefoner.
2. Berør / ved siden af den parrede

mobiltelefon for at åbne indstil‐
lingsmenuen.

3. Aktivér Sekundær telefon.
Den telefon, der er blevet tilsluttet
først, bliver automatisk angivet som
primær telefon. Den primære telefon
kan håndtere udgående opkald og
modtage indkommende opkald. Den
giver også adgang til dens kontaktli‐
ste.
Den sekundære telefon kan kun
modtage indkommende opkald via
Infotainment-systemet. Det er dog
muligt at håndtere et udgående
opkald via selve den sekundære
mobiltelefon, men ved brug af bilens
mikrofon.

Ændring af mobiltelefonangivelse
Det er muligt at ændre mobiltelefon‐
ernes telefonangivelse fra enten
primær til sekundær telefon eller
omvendt.
Det er en forudsætning, at Sekundær
telefon er aktiveret for begge mobil‐
telefoner.
Ændring af mobiltelefonangivelse
sker på følgende måde:
1. I telefonmenuen på informations‐

displayet vælges Telefoner.
2. Berør den aktuelle sekundære

telefon for at definere den som
den primære telefon.

3. Mobiltelefonangivelsen ændres
fra enten primær til sekundær
telefon eller omvendt.

Når Først tilsluttes er aktiveret for én
mobiltelefon, bliver denne telefon
automatisk tilsluttet som primær tele‐
fon.
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Frakobling af en tilsluttet
mobiltelefon
1. I telefonmenuen på informations‐

displayet vælges Telefoner.
2. Berør / ved siden af den parrede

mobiltelefon for at åbne indstil‐
lingsmenuen.

3. Berør Afbryd.

Sletning af en parret mobiltelefon
1. I telefonmenuen på informations‐

displayet vælges Telefoner.
2. Berør / ved siden af den parrede

mobiltelefon for at åbne indstil‐
lingsmenuen.

3. Berør Slet telefon.

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

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

Forberedelse af smartphonen
Android telefon: Download Android
Auto-appen til smartphonen fra
Google Play Store.
iPhone®: Kontrollér, at Siri® er aktive‐
ret på smartphonen.

Aktivering af telefonprojektion
Telefonprojektion aktiveres eller
deaktiveres ved at gå til startskær‐
men og vælge Indstillinger I Apps.
Rul gennem listen og vælg Apple
CarPlay eller Android Auto.
Kontrollér at den pågældende appli‐
kation er aktiveret.

Tilslutning af mobiltelefon
Tilslut smartphonen til USB-porten
med et originalkabel fra producenten
af smartphonen.

Tilbage til Infotainment-skærmen
Tryk på ;.
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Indledning

Generelt ....................................... 32
Tyverisikring ................................. 33
Oversigt over
betjeningsorganer ........................ 34
Brug ............................................. 36

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

Vigtige oplysninger om betjening
og færdselssikkerhed

9 Advarsel

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

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
markeret på kortet. I disse områ‐
der udsender infotainmentsyste‐
met muligvis en advarsel, som
skal efterkommes. Her skal udvi‐
ses særlig opmærksomhed
omkring ensrettede gader, veje og
indkørsler, hvor indkørsel ikke er
tilladt.

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

grund af refleksion
● slagskygge
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Tyverisikring
Infotainment-systemet er udstyret
med et elektronisk sikkerhedssystem
som tyverisikring.
Infotainment-systemet fungerer
derfor kun i denne bil og er værdiløst
for en tyv.
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Oversigt over betjeningsorganer
Kontrolpanel
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1 Informationsdisplay /
hjem-skærm .......................... 40

2 Menuen Hjem ........................ 40

Skærmknapper til adgang til:

Lyd: lydfunktioner

Galleri: billed- og filmfunktioner

Telefon: mobiltelefonfunktioner

Projektion: telefonprojektion
eller Nav: BringGo®-app
Navigation: integreret navigation
Indstillinger: systemindstillinger
OnStar: OnStar Wi-Fi-
indstillinger ............................ 36

3 Indikatorer for tid, dato og
temperatur ............................. 44

4 g

Kort tryk: åbn telefonmenu .... 78

eller åbn telefonprojekti‐
onsfunktion (hvis aktiveret) ... 58

Langt tryk: aktivér
talegenkendelse .................... 74

5 v

Kort tryk: spring til næste
station, når radioen er aktiv . . 47

eller spring til næste
nummer, når eksterne
enheder er aktive .................. 55

Langt tryk: søg op, når
radioen er aktiv ..................... 47

eller hurtigt fremad, når
eksterne enheder er aktive . . . 55

6 m

Kort tryk: kontakt på
infotainment-systemet er
slukket ................................... 36

eller lyddæmp systemet,
hvis det er tændt .................. 36

Langt tryk: sluk
Infotainment-system .............. 36

Drej: juster lydstyrke ............. 36
7 t

Kort tryk: spring til forrige
station, når radioen er aktiv . . 47

eller spring til forrige
nummer, når eksterne
enheder er aktive .................. 55

Langt tryk: søg ned, når
radioen er aktiv ..................... 47

eller hurtigt tilbage, når
eksterne enheder er aktive . . . 55

8 ;

Kort tryk: vis hjem-
skærmen ............................... 36

Langt tryk: åbn telefonpro‐
jektionsfunktion (hvis
aktiveret) ............................... 58
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Knapper på rattet

s Kort tryk: besvar telefonopkald

eller aktivere talegenkendelse

eller afbryd en prompt og
tal direkte

n Tryk: afslut / afvis opkald

eller deaktivere talegenkendelse

eller aktiver / deaktiver
Lyd-fra-funktionen på
lydapplikationen.

k

l

Radio: tryk for at vælge
næste/foregående favorit
eller station

Medie: tryk for at vælge
næste / foregående spor

À Opad: øg lydstyrke
ÁNedad: sænk lydstyrke

Brug
Betjeningsdele
Infotainment-systemet betjenes via
funktionsknapper, en berørings‐
skærm og menuer, som vises i
displayet.
Input kan foretages valgfrit via:
● Infotainment-systemets kontrol‐

panel 3 34
● touchscreenen 3 40
● knapperne på rattet 3 34
● talegenkendelse 3 74

Tænd eller sluk for Infotainment-
systemet
Tryk kort på X for at tænde for syste‐
met. Når der tændes for systemet,
bliver den sidst valgte Infotainment-
kilde aktiv.
Tryk med et langt tryk på X for at
slukke for systemet.
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Slukkeautomatik
Hvis Infotainment-systemet er tændt
ved tryk på X, mens tændingen var
afbrudt, vil automatisk slukke igen
efter 10 minutter.

Indstil lydstyrke
Drej X. Den aktuelle indstilling vises
på skærmen.
Når Infotainment-systemet tændes,
er den sidst valgte lydstyrke valgt,
hvis den er lavere end den maksimale
startlydstyrke. For en detaljeret
beskrivelse 3 43.

Hastighedsstyret lydstyrke
Når den hastighedsstyrede lydstyrke
er aktiveret 3 43, tilpasses lydstyr‐
ken automatisk for at kompensere for
vej- og vindstøj under kørsel.

Mute
Tryk på X for at afbryde lyden til Info‐
tainment-systemet.
Den lydløse funktion annulleres ved
at trykke på X igen. Den sidst valgte
lydstyrke er indstillet igen.

Funktionsmåder
Tryk på ; for vise hjem-skærmen.
Bemærkninger
For en detaljeret beskrivelse af
menubetjening via berøringsskærm
3 40.

Lyd
Vælg Lyd for at åbne hovedmenuen i
den sidst valgte lydfunktion.
Vælg Kilde på skærmen for at vise
interaktionsvælgerbjælken.

Skift til en anden lydfunktion sker ved
at berøre ét af punkterne i interakti‐
onsvælgerbjælken.

For en detaljeret beskrivelse af:
● radiofunktioner 3 47
● eksterne enheder 3 55

Galleri
Vælg Galleri for at åbne billed- og
filmmenuen for filer, der er gemt på en
ekstern enhed som f.eks. USB-enhed
eller smartphone.
Vælg l eller m for at vise billed- eller
filmmenuen. Vælg ønsket billed- eller
filmfil for at vise det pågældende
element på displayet.
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For en detaljeret beskrivelse af:
● billedfunktioner 3 56
● filmfunktioner 3 57

Telefon
Før telefonfunktionen kan bruges,
skal der oprettes en forbindelse
mellem Infotainment-systemet og
mobiltelefonen.
For en detaljeret beskrivelse af forbe‐
redelse og etablering af en Bluetooth-
forbindelse mellem Infotainment-
systemet og en mobiltelefon 3 75.
Hvis mobiltelefonen er tilsluttet,
vælges Telefon for at vise hovedme‐
nuen.

For en detaljeret beskrivelse af mobil‐
telefonbetjening via infotainment-
systemet 3 78.

Projektion
Tilslut en smartphone for at få speci‐
fikke apps fra smartphonen vist på
Infotainment-systemet.
Vælg Projektion for at starte projekti‐
onsfunktionen.
Afhængigt af den tilsluttede smart‐
phone vises en hovedmenu med
forskellige apps, der kan vælges.
For en detaljeret beskrivelse 3 58.

Navigation
(integreret navigationssystem)
Tryk på ; for vise hjem-skærmen.
Vælg Navigation for at vise naviga‐
tionskortet, der viser området
omkring den aktuelle position.

Find en detaljeret beskrivelse af navi‐
gationsfunktionerne 3 60.

Nav
(hvis integreret navigationssystem og
Projektion ikke er tilgængeligt)
Navigationsapplikationen BringGo
startes ved at vælge Nav.
For en detaljeret beskrivelse 3 58.

Indstillinger
Vælg Indstillinger for at åbne en menu
for forskellige systemrelaterede
indstillinger, f.eks. deaktivering af Lyd
ved berøring.
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OnStar
Vælg OnStar for at vise en menu med
OnStar Wi-Fi-indstillingerne.
En detaljeret beskrivelse findes i
instruktionsbogen.
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Grundlæggende
betjening

Grundlæggende betjening ........... 40
Toneindstillinger ........................... 42
Lydstyrkeindstillinger ................... 43
Systemindstillinger ....................... 44

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

Forsigtig

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

Skærmknappen 9
Når menuerne betjenes, skal du
trykke på 9 i den pågældende under‐
menu for at vende tilbage til næste
højere menuniveau.
Tryk på ; for vise hjem-skærmen.

Valg eller aktivering af en
skærmknap eller menupost

Berør en skærmknap eller menupost.
Den pågældende systemfunktion
aktiveres, der vises en meddelelse
eller en undermenu med yderligere
alternativer.
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Flytning af poster på Hjem-
skærmen

Berør og hold elementet, indtil der
fremkommer røde rammer omkring
ikonerne. Flyt den til det ønskede sted
og slip elementet.
Bemærkninger
Der skal anvendes konstant tryk, og
fingeren skal flyttes med en konstant
hastighed.

Der flyttes om på alle andre poster.
Tryk på én af knapperne på kontrol‐
panelet for at afslutte redigerings‐
funktionen.

Bemærkninger
Redigeringsfunktion forlades auto‐
matisk efter 30 sekunder inaktivitet.

Rulning i lister

Hvis der er flere tilgængelige poster,
end der kan vises på skærmen, skal
der rulles i listen.
For at rulle igennem en liste, stryg
siden eller brug pilene.
Vend tilbage til toppen af listen ved at
berøre listetitlen.

Bladring i sider

For at rulle fra en side til en anden,
stryg siden eller brug pilene.

Hurtigspring til applikationen
Audio og Navigation
Brug symbolerne k eller j, der vises
på den øverste linje i visse menuer, til
at springe direkte til en anden appli‐
kation.
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Spring direkte til menuen Lyd ved at
vælge k.
Spring direkte til menuen Navigation
ved at vælge j.
Bemærkninger
Symbolet j er kun tilgængeligt, hvis
rutevejledning er aktiv.

Toneindstillinger
Tonekarakteristikken kan vælges i
toneindstillingsmenuen. Der er
adgang til menuen fra hver lydhoved‐
menu.
For at åbne toneindstillingsmenuen
vælges Menu i den pågældende
audio-hovedmenu. Rul om nødven‐

digt gennem listen af menuposter, og
vælg Toneindstillinger. Den pågæl‐
dende menu vises.

Equalizer-tilstand
Brug denne indstilling til at optimere
tonen for musikstilen, f.eks. Rock eller
Klassisk.
Vælg ønsket lydstil på interaktions‐
vælgerbjælken i bunden af skærmen.
Ved at vælge Brugerdef., kan
følgende indstillinger justeres manu‐
elt.

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

Mlm.tone
Benyt denne indstilling til at forstærke
eller dæmpe mellemtonefrekven‐
serne i lydkilden.
Berør + eller - for at justere indstillin‐
gen.

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

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

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

Indstilling af den
hastighedsstyrede lydstyrke
Tryk på ;, og vælg derefter
Indstillinger.
Vælg Radio, rul gennem listen, og
vælg derpå Auto lydstyrke.

Omfanget af tilpasningen af lydstyr‐
ken justeres ved at vælge ét af alter‐
nativerne på listen.
Fra: ingen forøgelse af lydstyrken ved
øget bilhastighed.
Høj: maksimal forøgelse af lydstyrken
ved øget bilhastighed.

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

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

Lydstyrke for trafikmeldinger
Lydstyrken for trafikmeldinger juste‐
res ved at indstille den ønskede
lydstyrke, mens en trafikmelding
sendes af systemet. Den pågæl‐
dende indstilling lagres derpå af
systemet.
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Systemindstillinger
Følgende indstillinger angår hele
systemet. Alle andre indstillinger er
beskrevet i de relevante kapitler i
denne vejledning.

Klokkeslæt- og datoindstillinger
Tryk på ;, og vælg derefter
Indstillinger.
Vælg Klokkeslæt og dato for at få vist
den relevante undermenu.

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

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

Auto Indstil
Vælg Auto Indstil for at afgøre, om
klokkeslæt eller dato skal indstilles
automatisk eller manuelt.
For automatisk indstilling af klokke‐
slæt og dato vælges Til - RDS.
For manuel indstilling af klokkeslæt
og dato vælges Fra - Manuel. Hvis
Auto Indstil indstilles til Fra - Manuel,
bliver undermenupunkterne Indstil
klokkeslæt og Indstil dato tilgænge‐
lige.

Indstil klokkeslæt og dato
Indstillingerne for klokkeslæt og dato
justeres ved at vælge Indstil
klokkeslæt eller Indstil dato.
Berør + eller - for at justere indstillin‐
gerne.

Sprogindstillinger
Tryk på ;, og vælg derefter
Indstillinger.

Vælg Sprog(Language) for at vise
den pågældende menu.
Sproget i menuteksterne indstilles
ved at berøre ønsket sprog.

Tekstrullefunktion
Hvis en lang tekst vises på skærmen,
f.eks. sangtitler eller stationsnavne,
kan teksten enten rulles vedvarende
eller rulles én gang og vises i afkortet
form.
Tryk på ;, og vælg derefter
Indstillinger.
Vælg Radio.

Teksten rulles kontinuerligt ved at
aktivere Tekstrulning.
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Sort displayfunktion
Displayet kan slås fra.
Tryk på ;, og vælg derefter
Indstillinger.
Bladr igennem listen og vælg Sluk
display. Displayet er slukket. Lydfunk‐
tionerne er stadig aktive.
Tænd for displayet igen ved at berøre
skærmen eller trykke på en knap.

Fabriksindstillinger
(uden integreret navigationssystem)
Tryk på ;, og vælg derefter
Indstillinger.
Rul gennem listen, og vælg Gå
tilbage til fabriksindstillinger.
Alle individuelle indstillinger gendan‐
nes ved at vælge Gendan
bilindstillinger.
Vælg Slet alle private data for at slette
de parrede Bluetooth-enheder,
kontaktlisterne og de gemte telefon‐
svarernumre.
Vælg Gendan radioindstillinger for at
nulstille tone- og lydstyrkeindstillin‐
ger, slette alle favoritter og slette den
valgte ringetone.

I hvert tilfælde vises en advarsels‐
meddelelse. Vælg Fortsæt for at
nulstille indstillingerne.

Fabriksindstillinger
(med integreret navigationssystem)
Tryk på ;, og vælg derefter
Indstillinger.
Rul gennem listen, og vælg Tilbage til
fabriksindstillinger.

Bilindstillinger
Gendan alle individuelle indstillinger
ved at vælge Gendan bilindstillinger.
Der vises en pop-op. Bekræft pop-op-
meddelelsen.

Telefonoplysninger
Vælg Slet al  information fra telefon
for at slette de parrede Bluetooth-
enheder, kontaktlisterne og de gemte
telefonsvarernumre.
Der vises en pop-op. Bekræft pop-op-
meddelelsen.

Radioindstillinger
Vælg Gendan radioindstillinger for at
nulstille tone- og lydstyrkeindstillinger
og slette alle favoritter.

Der vises en pop-op. Bekræft pop-op-
meddelelsen.

Navigations-indstillinger
Vælg Gendan Navigations-
indstillinger for at nulstille alle naviga‐
tionsparametre og navigationssy‐
stemindstillinger. Der vises en under‐
menu.
For at nulstille et specifikt sæt para‐
metre, vælg Ryd navigationshistorik
(seneste destinationer). Ryd naviga‐
tionsfavoritter (favoritter) eller Nulstil
navigationsalternativer og
indstillinger (for eksempel indstillinger
vedrørende kortvisning, stemmevej‐
ledning eller rutevalg).
Der vises en pop-op. Bekræft pop-op-
meddelelsen.

Systemversion
Tryk på ;, og vælg derefter
Indstillinger.
Rul gennem listen, og vælg Softwa‐
reinformation.
Hvis en USB-enhed er tilkoblet, kan
bilens information gemmes på denne
USB-enhed.
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Vælg Systemopdatering og derefter
Gem bilinfo på USB.
Kontakt dit værksted vedrørende en
systemopdatering.

Bilindstillinger
Bilindstillinger beskrives i instrukti‐
onsbogen.
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Brug
Aktivering af radio
Tryk på ; og vælg dernæst Lyd. Den
sidst valgte audiohovedmenu vises.
Vælg Kilde i radiohovedmenuen for at
åbne interaktions-menubjælken.

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

Stationssøgning
Stationshukommelse: Automatisk
lagring

Tryk kortvarigt på t eller v for at
afspille forrige eller næste station i
stationshukommelsen.

Stationssøgning: Manuel
Tryk og hold t eller v på kontrol‐
panelet. Slip, når den krævede
frekvens næsten er nået.
Den næste station, der kan modta‐
ges, søges og afspilles automatisk.
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Bemærkninger
FM-bølgeområde: Når RDS-funk‐
tionen er aktiv, søges kun RDS-
stationer 3 49, og når trafikradioen
(TP) er aktiveret, søges kun trafik‐
servicestationerne 3 49.

Stationsindstilling
Berør B på skærmen. Direkte
indstilling-skærmen vises.

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

Stationslister
Vælg Menu i radioens hovedmenu for
at åbne den tilhørende bølgeområde-
specifikke undermenu.
Vælg Stationsliste. Alle de stationer,
der kan modtages i det relevante
bølgeområde og i det aktuelle modta‐
gelsesområde, er vist.
Vælg den ønskede station.
Bemærkninger
Den radiostation, der modtages lige
nu, indikeres af symbolet l ved
siden af stationsnavnet.

Kategorilister
Mange radiostationer sender en PTY-
kode, som angiver, hvilken type
program der sendes (f.eks. nyheder).
Visse stationer skifter også PTY-
kode, alt efter hvilket indhold, der
udsendes på det pågældende tids‐
punkt.
Infotainment-systemet lagrer disse
stationer, sorteret efter programtype,
i den tilsvarende kategoriliste.

Bemærkninger
Listepunktet Kategorier er ikke
tilgængeligt for AM-bølgeområdet.

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

Opdatér stationslister
Hvis de stationer, der er gemt på den
bølgebåndsspecifikke stationsliste,
ikke længere kan modtages, skal
stationslisterne opdateres.
Bemærkninger
Listen med FM-stationer opdateres
automatisk.

Vælg Menu i radioens hovedmenu og
vælg derpå Opdater stationsliste.
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Bemærkninger
Hvis en bølgeområde-specifik
stationsliste opdateres, opdateres
den tilsvarende kategoriliste ligele‐
des.

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

Favoritlister
Stationer i alle bølgeområder kan
lagres manuelt i favoritlisterne.

Fem favoritlister med fem favoritter
hver er tilgængelige.
Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblik‐
ket, er fremhævet.

Lagring af en station
Ved behov berøres < eller > for at
rulle til den ønskede favoritliste.
Den aktuelt aktive radiostation lagres
som favorit på følgende måde: berør
og hold den ønskede favoritknap i
nogle sekunder. Favoritknappen får
samme navn som tilsvarende
frekvens eller stationsnavn.

Genfind en station
Ved behov berøres < eller > for at
rulle til den ønskede favoritliste.
Vælg den ønskede favorit.

Definition af antallet af
tilgængelige favoritlister
Det antal favoritlister, der vises for
valg, defineres ved at trykke på ; og
derefter vælge Indstillinger på skær‐
men.
Vælg Radio og derefter Administrer
Favoritter for at se den pågældende
undermenu.
Aktivér eller deaktivér de favoritlister,
der skal vises.

Radio Data System
Radio datasystem (RDS) er en tjene‐
ste, der tilbydes af FM-stationerne,
som gør det væsentligt nemmere at
finde den ønskede station og
modtage den helt uden støj.
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Fordele ved RDS
● På displayet vises programnav‐

net for stationen i stedet for dens
frekvens.

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

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

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

RDS-konfiguration
Berør Menu i FM-radioens hoved‐
menu for at åbne den tilsvarende
bølgebåndsspecifikke undermenu.
Rul til RDS.
Aktivér eller deaktivér RDS.

Trafikprogram
Trafikradiostationer er RDS-statio‐
ner, som sender trafiknyheder. Hvis
trafikradioen er tændt, afbrydes den
lydkilde, der afspilles for øjeblikket, så
længe trafikmeldingen varer.

Aktivering af trafikprogramfunktionen
Vælg Menu i FM-radioens hoved‐
menu for at åbne den tilsvarende
bølgebåndsspecifikke undermenu.
Berør skærmknappen ved siden af
Trafikprogram for at aktivere eller
deaktivere funktionen.
Bemærkninger
På stationslisten vises TP ved siden
af de stationer, der udsender trafik‐
programmer.

Hvis trafikradioservicen er aktiveret,
vises [TP] på øverste linje i alle
hovedmenuer. Hvis den aktuelle
station ikke er en trafikradiostation, er
TP nedtonet, og der startes automa‐
tisk en søgning efter den næste trafik‐
radiostation. Så snart trafikradiostati‐
onen bliver fundet, er TP fremhævet.
Hvis der ikke findes en trafikradiosta‐
tion, forbliver TP nedtonet.

Hvis der udsendes en trafikmelding
på den pågældende station, vises der
en meddelelse.
Afbryd meddelelsen og vend tilbage
til den tidligere aktiverede funktion
ved at berøre skærmen eller trykke på
m.

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

Digital Audio Broadcasting
Digital audio broadcasting (DAB)
sender radiostationer digitalt.
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DAB-stationerne angives med
programnavnet frem for sendefre‐
kvensen.

Generel information
● Med DAB kan flere radiopro‐

grammer (tjenester) sendes på
en enkelt ensemble.

● Ud over digitale lydtjenester af
høj kvalitet kan DAB også sende
data i tilknytning til programmer
samt en masse andre datatjene‐
ster herunder rejse- og trafikin‐
formation.

● 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).

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

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

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

● Når DAB-modtagelse er aktive‐
ret, forbliver FM-tuneren i Info‐
tainment-systemet aktiv i
baggrunden og søger løbende
efter de FM-stationer, der modta‐
ges bedst. Hvis TP 3 49 er akti‐
veret, udsendes trafikmeldinger
fra den FM-station, der har den
bedste modtagelse. Deaktivér
TP hvis DAB-modtagelse ikke
skal afbrydes af FM-trafikmeldin‐
ger.

DAB-meddelelser
Foruden deres musikprogrammer
sender mange DAB-stationer også
meddelelser i forskellige kategorier.
Hvis nogle eller alle kategorier er akti‐

veret, afbrydes den DAB-service, der
aktuelt modtages, når der kommer en
meddelelse fra disse kategorier.
Vælg Menu i DAB-radioens hoved‐
menu for at åbne den tilsvarende
bølgebåndsspecifikke undermenu.
Rul gennem listen og vælg DAB-
meddelelser for at vise en liste med
tilgængelige kategorier.
Aktivér alle eller kun de ønskede
meddelelseskategorier. Forskellige
meddelelseskategorier kan vælges
samtidigt.

DAB-DAB linkning
Hvis denne funktion er aktiveret, skif‐
ter udstyret over til samme tjeneste
(program) på en anden DAB-ensem‐
ble (hvis tilgængelig), når DAB-signa‐
let er for svagt til at blive opfanget af
modtageren.
Vælg Menu i DAB-radioens hoved‐
menu for at åbne den tilsvarende
bølgebåndsspecifikke undermenu.
Rul gennem listen og aktivér eller
deaktivér DAB-DAB linkning.
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DAB-FM linkning
Denne funktion gør det muligt at skifte
fra en DAB-station til en tilsvarende
FM-station og omvendt.
Hvis denne funktion er aktiveret, skif‐
ter udstyret over til en tilsvarende FM-
station i den aktive DAB-service (hvis
tilgængelig), når DAB-signalet er for
svagt til at blive opfanget af modtage‐
ren.
Rul gennem listen og aktivér eller
deaktivér DAB-FM linkning.

L-bånd
Denne funktion definerer, hvilke DAB-
bølgeområder der skal modtages af
Infotainment-systemet.
L-bånd (jord- og satellitradio) er et
andet radiobånd, der kan modtages
derudover.
Vælg Menu i DAB-radioens hoved‐
menu for at åbne den tilsvarende
bølgebåndsspecifikke undermenu.
Rul gennem listen og aktivér eller
deaktivér L-bånd.

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

Vælg Menu i DAB-radioens hoved‐
menu for at åbne den tilsvarende
bølgebåndsspecifikke undermenu.
Rul gennem listen, og vælg
Intellitekst.
Vælg en af kategorierne, og vælg en
specifik post for at vise detaljerede
oplysninger.

EPG
Den elektroniske programguide giver
oplysninger om det aktuelle og
kommende program fra den pågæl‐
dende DAB-station.
Vælg Menu i DAB-radioens hoved‐
menu og vælg derpå Stationsliste.
Den ønskede stationsprogram vises
ved at berøre ikonet ved siden af
stationen.
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Generel information
Der findes en USB-port for tilslutning
af eksterne enheder i midterkonsol‐
len.
Bemærkninger
USB-porten skal altid holdes ren og
tør.

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

Infotainment-systemet kan afspille
lydfiler, vise billedfiler eller afspille
filmfiler, der findes i USB-enheder.
Når de er tilsluttet til USB-porten, kan
forskellige funktioner på enhederne
nævnt ovenfor betjenes via Infotain‐
ment-systemets knapper og menuer.

Bemærkninger
Ikke alt eksternt udstyr understøttes
af Infotainment-systemet. Kontrollér
kompatibilitetslisten på vores
websted.

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

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

Forsigtig

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

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

Tilslutning af en enhed
En detaljeret beskrivelse af, hvordan
en Bluetooth-forbindelse etableres,
findes på side 3 76.

Filformater og mapper
Den maksimale kapacitet for en
enhed understøttet af Infotainment-
systemet er på 5.000 musikfiler,
5.000 billedfiler, 500 filmfiler,
5.000 mapper og en mappestruktur
med 15 trin. Kun enheder formateret
i FAT16 / FAT32-filsystemet under‐
støttes.
Hvis der er billeder inkluderet i audi‐
ometadataene, vises disse billeder på
skærmen.
Bemærkninger
Nogle filer afspilles måske ikke
korrekt. Det kan skyldes et andet
indspilningsformat eller filens
tilstand.
Filer fra onlinebutikker, hvor DRM
(digitale rettighedskontrol) er blevet
anvendt, kan ikke afspilles.

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

Audiofiler
De lydfilformater, der kan afspilles, er
MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2
Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC

OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (kun
lyd), lydbøger og LPCM. iPod®- og
iPhone®-enheder afspiller ALAC,
AIFF, lydbøger og LPCM.
Ved afspilning af en fil med ID3-tagin‐
formation kan Infotainment-systemet
vise oplysninger om f.eks. sportitel og
artist.

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

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

Audioafspilning
Aktivering af musikfunktionen
Hvis enheden endnu ikke er tilsluttet
Infotainment-systemet, tilsluttes den
3 53.
Normalt vises den pågældende audi‐
ohovedmenu automatisk.
Hvis afspilningen ikke startes auto‐
matisk, f.eks. hvis USB automatisk
start er deaktiveret 3 53, udføres
følgende:
Tryk på ; og vælg dernæst Lyd for at
åbne den sidst valgte audiohoved‐
menu.
Vælg Kilde på interaktionsvælger‐
bjælken og vælg derpå ønsket
lydkilde for at åbne den pågældende
audiohovedmenu.

Afspilning af audiosporene starter
automatisk.

Funktionsknapper

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

Afspilning af næste eller forrige spor
Berør v for at afspille næste spor.
Berør t inden for de første to sekun‐
der af sporafspilningen for at gå
tilbage til forrige spor.

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

Hurtig frem- og tilbagespoling
Berør t eller v og hold knappen
nede. Slip for at vende tilbage til
normal afspilningsfunktion.
Alternativt kan skyderen, der viser
position for det aktuelle spor flyttes til
venstre eller højre.

Afspilning af spor vilkårligt
Berør n for at afspille sporene i
vilkårlig rækkefølge. Skærmknappen
skifter til o.
Berør o igen for at deaktivere blan‐
dingsfunktionen og gå tilbage til
normal afspilning.

Funktionen Browse musik
Søgeskærmen vises ved at berøre
skærmen. Alternativt vælges Menu
på audiohovedskærmen for at vælge
den pågældende audiomenu og
dernæst vælge Browse musik.



56 Eksterne enheder

Der vises forskellige kategorier, på
hvilke sporene er sorteret, f.eks.
Afspilningslister, Kunstnere eller
Albums.

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

Visning af billeder
Billeder fra en USB-enhed kan vises.
Bemærkninger
Af sikkerhedshensyn er visse funk‐
tioner deaktiveret under kørsel.

Aktivering af billedfunktionen
Hvis enheden endnu ikke er tilsluttet
Infotainment-systemet, tilsluttes den
3 53.
Tryk på ; og vælg dernæst Galleri for
at åbne mediehovedmenuen.
Berør l for at åbne billedhovedmen‐
uen for at vise en liste med elementer,
der er lagret på USB-enheden. Vælg
det ønskede billede. Hvis dette
gemmes i en mappe, vælg den
respektive mappe først.

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

Funktionsknapper

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

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

Rotering af et billede
Vælg v for at rotere billedet.

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

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

Diasshowtid
Vælg Slideshow-tid for at vise en liste
med mulige tidssekvenser og vælg
ønsket tidssekvens.

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

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

Filmafspilning
Film fra en USB-enhed kan vises.
Bemærkninger
Af sikkerhedshensyn er filmfunktio‐
nen ikke tilgængelig under kørsel.

Aktivering af filmfunktionen
Hvis enheden endnu ikke er tilsluttet
Infotainment-systemet, tilsluttes den
3 53.
Tryk på ; og vælg dernæst Galleri for
at åbne mediehovedmenuen.
Berør m for at åbne filmhovedmen‐
uen for at vise en liste med elementer,
der er lagret på USB-enheden. Vælg
den ønskede film. Hvis dette gemmes
i en mappe, vælg den respektive
mappe først.
Filmen vises.

Funktionsknapper

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

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

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



58 Eksterne enheder

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

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

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

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

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

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

Brug af smartphone-
applikationer
Telefonprojektion
Telefonprojektionsapplikationerne
Apple CarPlay™ og Android™ Auto
viser udvalgte apps fra en smart‐
phone på informationsdisplayet og
gør det muligt at betjene dem direkte
via Infotainment-knapperne.
Kontakt enhedens producent for at
høre, om denne funktion er kompati‐
bel med en smartphone, og om denne
applikation fås i det land, du befinder
dig i.

Forberedelse af smartphonen
Android telefon: Download Android
Auto-appen til en smartphone fra
Google Play™.
iPhone: Kontrollér, at SIRI® er aktive‐
ret på smartphonen.

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

Tilslutning af mobiltelefon
Tilslut smartphonen til USB-porten
3 53.

Start af telefonprojektion
Telefonprojektionsfunktionen startes
ved at trykke på ; og dernæst vælge
Projektion.
Bemærkninger
Hvis applikationen genkendes af
Infotainment-systemet, kan applika‐
tionsikonet ændres til
Apple CarPlay eller Android Auto.
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Alternativt kan funktionen startes ved
at trykke ; i et par sekunder.
Den viste telefonprojektionsskærm
afhænger af smartphonen og softwa‐
reversionen.

Tilbage til startskærmen
Tryk på ;.

BringGo
BringGo er en navigationsapp, der
indeholder positionssøgning, kortvis‐
ning og vejvisning.
Bemærkninger
Kontroller før download af appen,
om BringGo findes i denne bil.

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

Aktiverer BringGo i
indstillingsmenuen
Tryk på ; for at vise hjem-skærmen
og vælg så Indstillinger.

Rul gennem listen til BringGo.
Kontrollér, at applikationen er aktive‐
ret.

Tilslutning af mobiltelefon
Tilslut smartphonen til USB-porten
3 53.

Start af BringGo
Appen startes ved at trykke på ; og
dernæst vælge ikonet Nav.
Appens hovedmenu vises på
informationsdisplayet.
Flere oplysninger om, hvordan appen
betjenes, findes i instruktionerne på
fabrikantens websted.
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Generelt
Dette kapitel handler om det integre‐
rede navigationssystem.
Der tages hensyn til den aktuelle
trafiksituation ved ruteberegningen.
Til dette formål modtager infotain‐
ment-systemet trafikmeddelelser i det
aktuelle modtageområde via RDS-
TMC.
Navigationssystemet kan dog ikke
tage højde for trafikulykker, regule‐
ring af trafik, der er sker med kort
varsel, samt pludseligt opståede farer
eller problemer (f.eks. vejarbejde).

Forsigtig

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

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

TMC-trafikinformationssystem og
dynamisk vejvisning
TMC-trafikinformationssystemet
modtager alle aktuelle trafikinforma‐
tioner fra TMC-stationerne. Denne
information indgår i beregningen af
den samlede rute. Derved planlæg‐
ges ruten, så trafikhindringerne i
henhold til de forudindstillede kriterier
undgås.
Hvis der er en aktuel trafikhindring
forude under den aktive vejvisning,
vises, alt efter forindstillingerne, en
meddelelse om, hvorvidt ruten bør
ændres.
TMC-trafikinformationerne vises på
kortdisplayet som symboler eller som
detaljeret tekst i TMC-meddelelses‐
menuen.
Modtagelse af TMC-stationerne i den
relevante region er en forudsætning
for udnyttelse af TMC-trafikinforma‐
tionerne.
TMC-trafikstationer kan vælges i
navigationsmenuen 3 61.

Kortdata
Alle nødvendige kortdata er lagret i
Infotainment-systemet.
Navigationskortdata opdateres ved at
købe nye data hos Opel-forhandleren
eller på vores hjemmeside
http://opel.navigation.com. Opdate‐
ringen vil blive leveret på en USB-
enhed.
Tilslut USB-enheden til USB-porten
og følg instruktionerne på skærmen.
Der skal være tændt for bilen under
opdateringsprocessen.
Hvis bilen er udstyret med mere end
én USB-port, må de øvrige USB-porte
ikke benyttes.
Bemærkninger
Bilen er funktionsdygtig under hele
opdateringsprocessen. Hvis der
slukkes for bilen, kan opdateringen
afbrydes midlertidigt. Navigations‐
applikationen, Bluetooth samt andre
eksterne enheder er ikke tilgænge‐
lige, før opdateringsprocessen er
afsluttet.

Brug
Vis navigationskortet ved at trykke
på ; og vælg så ikonet Navigation.

Rutevejledning ikke aktiv

● Kortvisningen vises.
● Den aktuelle position angives af

en cirkel med en pil, der peger i
kørselsretningen.

● Det aktuelle gadenavn vises i
bunden af skærmen.
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Rutevejledning aktiv

● Kortvisningen vises.
● Den aktive rute vises med en

farvet linje.
● Den kørende bil markeres med

en cirkel med en pil, der peger i
kørselsretningen.

● Næste svingmanøvre er angivet i
det separate felt i venstre side af
skærmen.

● Ankomsttidspunktet eller rejseti‐
den vises over pilesymbolet.

● Den resterende afstand til desti‐
nationen vises oven over pile‐
symbolet.

Betjening af kort

Rulning
For at rulle med kortet: Berør et vilkår‐
ligt sted på skærmen og træk kortet i
den ønskede retning.
Kortet bevæger sig således og viser
et nyt udsnit.
Vend tilbage til nuværende position
ved at vælge Centrér igen i bunden af
skærmen.

Centrering
Berør og hold fingeren på ønsket
position på skærmen. Kortet centre‐
res omkring denne position.
Et rødt d vises ved den pågældende
position og den tilhørende adresse
vises på en mærkat.

Vend tilbage til nuværende position
ved at vælge Centrér igen i bunden af
skærmen.

Zoomning
Hvis du vil zoome ind på en valgt kort‐
position, skal du anbringe to fingre på
skærmen og bevæge dem væk fra
hinanden.
Alternativt kan du bruge < på kort‐
skærmen.
Hvis du vil zoome ud og vise et større
område omkring den valgte position,
skal du anbringe to fingre på skær‐
men og bevæge dem mod hinanden.
Alternativt kan du bruge ] på kort‐
skærmen.
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Annuller-skærmknap
Under aktiv rutevejledning vises en
Annullér-skærmknap i venstre side af
skærmen.
Annuller den aktive rutevejlednings‐
session ved at vælge Annullér.
I nogle sekunder vises en Gen. rejse-
skærmknap på kortskærmen. Vælg
Gen. rejse for at starte den annulle‐
rede vejledningssession igen.

Oversigt-skærmknap
Under aktiv rutevejledning vises en
Oversigt-skærmknap i venstre side af
skærmen.
Vis en oversigt over den rute, der er
aktiv for øjeblikket, ved at vælge
Oversigt. Kortet ændres til den
ønskede ruteoversigt.
Gå tilbage til normal visning ved at
vælge Oversigt igen.

Skærmknappen f
Hvis rutevejledning er aktiv, vises en
ekstra f-skærmknap i bunden af
kortet, hvis den pågældende gade er
en landevej.

Vælg f for at vise en liste med de
nærmest kommende servicestatio‐
ner.

Ved valg af en ønsket frakørsel kan
interessepunkter i det respektive
område tilgås, og en rutevejledning til
nogle af disse lokationer kan startes
3 66.

Skærmknappen x
Vælg x i en menu eller undermenu
for at vende direkte tilbage til kortet.

Nuværende position
Vælg gadenavnet i bunden af skær‐
men. Der vises oplysninger om den
aktuelle position.

Gem den aktuelle position som favorit
ved at vælge Favorit. Ikonet f er
udfyldt, og positionen er gemt i favo‐
ritlisten.

Kortindstillinger

Kortvisning
Der kan vælges tre forskellige kort‐
visninger.
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Vælg L på kortskærmen og vælg
derpå gentagne gange skærmknap‐
pen for kortvisning for at veksle
mellem valgmulighederne.

Alt efter den tidligere indstilling har
skærmknappen betegnelsen 3D lige
frem, 2D lige frem eller 2D mod nord.
Kortvisningen ændres alt efter
skærmknappen.
Vælg den ønskede option.

Kortfarver
Afhængigt af lysforholdene udenfor
kan farverne på kortskærmen tilpas‐
ses (lyse farver om dagen og mørke
farver om natten).

Vælg L på kortskærmen for at vise
menuen Alternativer. Vælg
Navigations-indstillinger og så
Kortfarver.
Standardindstillingen er Auto. Når
Auto er aktiveret, justeres skærmen
automatisk.
Alternativt aktiveres Dag (lys) eller
Nat (mørk) for at få en skærm, der kun
er lys eller kun er mørk.

Automatisk zoomfunktion
Hvis den automatiske zoomfunktion
er aktiveret, ændres zoomningsni‐
veauet automatisk, når du nærmer
dig en svingmanøvre under aktiv rute‐
vejledning. På denne måde gives der
altid en god oversigt over den respek‐
tive manøvre.
Hvis den automatiske zoomfunktion
er deaktiveret, forbliver det valgte
zoomningsniveau konstant under
hele rutevejledningsprocessen.
Funktionen deaktiveres ved at vælge
L på kortet for at vise menuen
Alternativer. Vælg Navigations-
indstillinger og berør derpå skyderen
ved siden af Automatisk zoom.

Berør skærmknappen igen for at
genaktivere funktionen.

POI-ikoner (interessepunktsikoner)
på kortet
POI'er er punkter af almen interesse,
f.eks. tankstationer eller restauranter.
Visningen af de viste POI-kategorier
på kortet kan tilpasses personligt.
Vælg L på kortet for at vise menuen
Alternativer. Vælg Navigations-
indstillinger og så Vis på kort.
Aktivér de ønskede POI-kategorier.

Trafikhændelser på kortet
Trafikhændelser kan angives direkte
på kortet.
Funktionen aktiveres ved at vælge
L på kortet for at vise menuen
Alternativer. Vælg Trafik på kort.
Skærmknappen ændres til aktive‐
ringsfunktion.
Funktionen deaktiveres ved at vælge
Trafik på kort igen.



Navigation 65

Tidsangivelse
Tidsangivelsen under aktiv rutevej‐
ledning kan vises i to forskellige funk‐
tioner: den resterende tid (indtil desti‐
nationen er nået) eller ankomsttids‐
punktet (hvor destinationen bliver
nået).
Vælg L på kortet for at vise menuen
Alternativer. Vælg Navigations-
indstillinger og så Indstilling af tid for
destination.
Aktivér den ønskede indstilling i
undermenuen.
Bemærkninger
Under aktiv rutevejledning kan tids‐
angivelsen ændres ved blot at
berøre tidsangivelsesfeltet på skær‐
men.

Påmindelsespræferencer
Hvis det ønskes, kan der modtages
en yderligere notifikation i specifikke
trafikzoner.
Vælg L på kortet for at vise menuen
Alternativer. Vælg Navigations-
indstillinger og så Advarselsindstillin‐
ger.

Hvis Fart-Kamera er aktiveret, vil der
fremkomme en advarsel, når bilen
nærmer sig en stationær fartkontrol.
Bemærkninger
Denne funktion er kun tilgængelig,
hvis et sådant påmindelsessystem
svarer til de lovmæssige bestem‐
melser, der er gældende i det land,
du befinder dig i.

Aktivér den ønskede indstilling.

Stemmevejvisning
Rutevejledningsprocessen kan
understøttes med stemmemeddelel‐
ser, som udsendes af systemet.
Bemærkninger
Funktionen navigationsstemme‐
meddelelser understøttes ikke for
alle sprog. Hvis der ikke er nogen
tilgængelige stemmemeddelelser,
afspiller systemet automatisk en
tone for at angive en manøvre
forude.

Aktivering
Stemmevejvisningsfunktionen er
som standard aktiveret. Funktionen
deaktiveres ved at vælge L på kortet

for at vise menuen Alternativer og
dernæst berøre Stemmevejvisning.
Skærmknappen ændres.
Vælg skærmknappen igen for at
genaktivere funktionen.

Stemmevejvisningsindstillinger
Definer hvilke systemoutput, der må
hjælpe under aktiv rutevejledning,
ved at vælge L på kortet,
Navigations-indstillinger og derefter
Stemmevejvisning.
Hvis Normal stemmevejvisning er
aktiveret, angiver en stemme den
næste svingmanøvre, der skal udfø‐
res.
Hvis Kun bip er aktiveret, udsendes
kun biptoner som meddelelse.
I undermenuen til Meddelelse under
telefonopkald kan de mulige stemme‐
output under et telefonopkald indstil‐
les.
Aktivér de ønskede indstillinger.
Bemærkninger
Stemmevejvisningsmeddelelser
udsendes kun, hvis Stemmevejvis‐
ning er aktiveret i menuen
Alternativer, se ovenfor.
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Information
Vælg L på kortet for at vise menuen
Alternativer. Vælg Navigations-
indstillinger og så Om.
Der er adgang til teksterne om produ‐
centens vilkår og betingelser eller
erklæring om personlige oplysninger
via de pågældende menupunkter.
Navigationskortets version vises.

Indlæsning af destination
Navigationsapplikationen tilbyder
forskellige valgmuligheder for indtast‐
ning af en destination til rutevejled‐
ning.

Indlæsning af destination via kort
Det er muligt at indtaste destinationer
direkte fra kortskærmen.

Personlige adresser på kortet
To adressegenveje (For eksempel
Hjem og Arbejde) for let at starte rute‐
vejledning til disse to steder kan defi‐
neres på forhånd. Adresserne kan
defineres i indstillingsmenuen og
mærkes individuelt. De kan så
vælges direkte fra kortet.

Gem adresserne ved at vælge L på
kortet, Navigations-indstillinger og
derpå Indstil mine steder.
Vælg ét af menupunkterne (Hjemme
og Arbejde som standard). Brug
tastaturet til at indtaste de nødven‐
dige data i adressefeltet. Herunder
findes en detaljeret beskrivelse af
tastaturet.
Hvis navnet i den personlige adresse
skal ændres, vælges c for at skjule
tastaturet, og ét af punkterne på listen
vælges. Alternativt indtastes et nyt
navn i det første indtastningsfelt.
Om nødvendigt berøres ét af indtast‐
ningsfelterne for at vise tastaturet
igen, og der vælges Udført. Positio‐
nen gemmes som genvej.
Rutevejledning til én af disse posi‐
tioner startes ved at vælge skærm‐
knappen ═ på kortet. De to destina‐
tioner vises.
Vælg én af skærmknapperne. Ruter-
menuen vises.
Aktivér den ønskede rute og vælg så
Gå for at starte rutevejledning.

Valg af destination via kort
Rul til det ønskede kortafsnit. Berør
og hold fingeren på ønsket position
på skærmen. Kortet centreres
omkring denne position.
Et rødt d vises ved den pågældende
position og den tilhørende adresse
vises på en mærkat.

Berør mærkaten. Oplysninger-
menuen vises. Vælg Gå for at starte
vejvisning.

Tastaturindtastning
Vælg ½ på kortet for at vise menuen
for destinationssøgning.
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Et søgeord f.eks. adresse, POI-kate‐
gori eller -navn, telefonkontakt, favo‐
rit, seneste destination eller koordina‐
ter kan indtastes direkte i indtast‐
ningsfeltet i toppen af søgemenu‐
skærmen.
Bemærkninger
Koordinater skal indtastes på
følgende måde: breddegrad, læng‐
degrad f.eks. "43.3456, 9.432435".

Alternativt vælges Adresse, Int.
punkt eller Afkørsel for at bruge en
søgemaske. Hvis det er nødvendigt,
berøres q for at rulle siden.

Adgang til tastaturet med tal og
symboler fås ved at vælge ?123.
Vælg ABC på samme position på
tastaturet for at vende tilbage til
bogstavtastaturet.
Indtast et tegn ved at berøre den
pågældende skærmknap. Tegnet
indtastes, når knappen slippes.
Berør og hold en bogstavskærmknap
for at vise tilknyttede bogstaver i en
bogstav pop-op-menu. Slip og vælg
så det ønskede bogstav.
Indtast store bogstaver ved at vælge
b og dernæst det ønskede tegn.
Et tegn slettes ved at vælge k. Hele
indtastningen slettes ved at vælge det
lille x i indtastningsfeltet.
Så snart tegnene er indtastet,
kommer systemet med forslag til
søgeord. Hvert ekstra tegn vurderes i
matchningsprocessen.

Hvis det ønskes, vælges ét af de fore‐
slåede søgeord. Når indtastningsfel‐
terne er udfyldt, vælges Søg på tasta‐
turet. Resultater-menuen vises.
Vælg den ønskede destination.
Oplysninger-menuen vises. Vælg Gå
for at starte vejvisning.
Med hensyntagen til de indtastede
bogstaver opretter systemet også en
liste med sandsynlige destinationer,
der er baseret på telefonkontakter,
POI'er, adresser, seneste destinatio‐
ner og favoritter. Berør c i bunden
af skærmen for at skjule tastaturet og
få adgang til listen.
Vis tastaturet igen ved at berøre
indtastningsfeltet.
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Hvis det ønskes, vælges en destina‐
tion på listen. Oplysninger-menuen
vises. Vælg Gå for at starte vejvis‐
ning.

Lister med destinationer, der kan
vælges
Adgang til listerne fås ved at vælge
½ på kortet og, hvis det er nødven‐
digt, berøre q for at rulle siden.
Vælg en af valgmulighederne:
● Seneste: liste med senest

anvendte destinationer
● Favoritter: liste med destinatio‐

ner, der er gemt som favoritter
● Kontakter: liste med adresser,

der er gemt i telefonbogen på den
mobiltelefon, der for øjeblikket er
tilsluttet via Bluetooth

Vælg en destination på én af listerne
ved at rulle gennem den pågældende
liste og vælge den ønskede destina‐
tion. Oplysninger-menuen vises.
Vælg Gå for at starte vejvisning.

Seneste destinationer
Listen med seneste destinationer
fyldes automatisk med destinationer,
der bruges i rutevejledning.
Adresserne på listen med seneste
destinationer kan gemmes som favo‐
ritter. Indtast listen med seneste
destinationer, vælg n ved siden af den
ønskede adresse for at vise yderli‐
gere funktionsknapper og vælg så f.
Hvis ikonet er udfyldt, er adressen
gemt i favoritlisten.
Adresser kan slettes i listen med
seneste destinationer. Indtast listen
med seneste destinationer, vælg n
ved siden af den ønskede adresse og
vælg så e for at slette den pågæl‐
dende adresse.

Favoritter
Favoritter kan tilføjes, når der vises et
f-ikon ved siden af en adresse. Når
stjerneikonet er udfyldt, er den
pågældende adresse gemt som favo‐
rit.

En favorits position på listen kan
ændres. Indtast favoritlisten, vælg n
ved siden af den ønskede favorit for
at vise yderligere funktionsknapper
og vælg så Q eller P.
Navnet på en favorit kan ændres.
Indtast favoritlisten, vælg n ved siden
af den ønskede favorit for at vise
yderligere funktionsknapper og vælg
så o. Der vises et tastatur. Indtast det
ønskede navn og vælg derpå Udført.
Favoritter kan slettes. Indtast favorit‐
listen, vælg n ved siden af den
ønskede favorit for at vise yderligere
funktionsknapper og vælg så f.
Favoritten er deaktiveret (ikke udfyldt
stjerne). Hvis ikonen vælges igen,
genaktiveres favoritten (fyldt stjerne).
Hvis favoritlisten forlades, mens favo‐
ritter er deaktiveret, bliver de slettet
på listen.

Kontakter
Tastaturet kan anvendes til at søge
efter adresser fra listen. Indtast de
første bogstaver i det ønskede ord
(navn eller adresse), og alle indtast‐
ninger indeholdende et ord der
begynder med disse bogstaver vises.
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Herover findes en detaljeret beskri‐
velse af tastaturet.

Kategorisøgning
Der kan søges efter POI'er efter kate‐
gorier.
Vælg ½ på kortet og vælg dernæst
Int. punkt.

Bemærkninger
En ønsket position kan indtastes i
det andet indtastningsfelt (standar‐
dindstilling: I nærheden) for at søge
efter POI'er et andet sted.

Hvis det er nødvendigt, rulles der til
den ønskede side, hvorefter én af
hovedkategorierne i menuen vælges.

Afhængigt af den valgte kategori kan
der findes forskellige underkatego‐
rier.
Naviger igennem underkategorierne,
indtil Resultater-listen nås.
Vælg det ønskede POI. Menuen
Oplysninger vises. Vælg Gå for at
starte vejvisning.

Resultater-liste
På Resultater-listen vises forskellige
mulige destinationer.

Hvis rutevejledning er aktiv, er der to
forskellige faner.

Vælg mellem fanerne:
● Langs rute: mulige destinationer

langs den rute, der er aktiv for
øjeblikket

● Ved destination: mulige destina‐
tioner omkring rutens destination

Listen kan sorteres på to forskellige
måder. Vælg l i skærmens øverste
højre hjørne og aktivér den ønskede
indstilling.
Hvis sortering efter relevans er akti‐
veret, gives det bedste match i forhold
til søgetermen.
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Hvis sortering efter afstand er aktive‐
ret, gives destinationer i henhold til
deres afstand fra den nuværende
position.

Oplysninger menuen
Når der er valgt en destination, vises
Oplysninger-menuen igen.

Lagring af favoritter
Gem den pågældende destination
som favorit ved at aktivere Favorit
(udfyldt stjerne: favorit gemt, ikke
udfyldt stjerne: favorit ikke gemt).
Destinationen er gemt som en favorit,
og den kan så tilgås via favoritlisten.

Indledning af et telefonopkald
I visse tilfælde, f.eks. når der er valgt
et POI, kan der findes et telefonnum‐
mer til den pågældende destination.
Ring til dette telefonnummer ved at
vælge y.

Indstilling af ruten
Hvis systemet finder mere end en
mulig rute, kan den ønskede rute
vælges.
Vælg Ruter for at se en liste med alle
de ruter, der er registreret af syste‐
met. Aktivér den ønskede rute og
vælg så Gå for at starte rutevejled‐
ning.

Ruter med flere destinationer
Efter at rutevejledning er startet, er
det muligt at tilføje destinationer til
den aktive rute, f.eks. for at samle en
ven op på vejen eller standse ved en
tankstation.
Bemærkninger
Der kan kombineres op til fem
destinationer i én rute.

Start rutevejledning til den ønskede
destination.

Tilføj en anden destination ved at
vælge L på kortet og vælg så Tilføj
destination. Destinationssøgnings‐
menuen vises.
Naviger til den ønskede destination.
Oplysninger-menuen vises. Vælg
Tilføj.
Bemærkninger
Hvis Gå er valgt, standses rutevej‐
ledningen til den først valgte desti‐
nation, og rutevejledning til den nye
destination startes.

Destinationerne er arrangeret i den
rækkefølge, hvori de indtastes, mens
den sidste destination, der er tilføjet,
er den første, der skal vises vej til.
Som kontrol eller bekræftelse under
kørslen vises navnet på næste desti‐
nation oven over ankomsttidspunkt
og afstand.
Destinationernes rækkefølge kan
ændres 3 70.

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

Bemærkninger
Når rutevejledning er aktiv, og navi‐
gationsapplikationen ikke er den
aktuelt viste applikation, angives
svingmanøvrer ved hjælp af pop op-
meddelelser, der vises oven på
skærmen.

Stemmevejvisning
Navigationsstemmeprompter
meddeler, hvilken retning man skal
følge, når man nærmer sig et
vejkryds.

Sådan aktiveres funktionen stemme‐
meddelelser 3 61.
Berør den store svingpil i venstre side
af skærmen for at afspille den sidste
stemmevejvisningsinstruktion igen.

Start og afbrydelse af vejvisning
Start rutevejledning ved at vælge Gå
på menuen Oplysninger, efter at en
destination er valgt 3 66.
Annuller rutevejledning ved at vælge
Annullér i venstre side af skærmen
3 61.

Destinationsliste
Listen Destinationer indeholder alle
de destinationer, der tilhører den rute,
der er aktiv for øjeblikket.
Berør j i tids- og afstandsfeltet.
Destinationer-listen vises.

Hvis der findes et telefonnummer,
vælges y for at starte et telefonop‐
kald.
Destinationernes rækkefølge ændres
ved at vælge h i feltet for den desti‐
nation, hvis position skal ændres.
Rækkefølgen ændres, og den valgte
destination sættes i første position.
Slet en destination på en rute ved at
vælge e i feltet for den pågældende
destination. Destinationen slettes, og
ruten omorganiseres.

Liste over frakørsler
Næste svingmanøvre vises i venstre
side af skærmen.
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Vælg a under manøvreindikationen
for at vise svinglisten. Svinglisten
indeholder alle kommende sving på
den aktive rute.

Vis en svingmanøvre på kortet ved at
rulle gennem listen og berøre den
ønskede manøvre. Kortet springer til
den pågældende position på kortet.
Undgå et ruteafsnit ved at vælge n ved
siden af den pågældende svingma‐
nøvre. Der vises et m-symbol.
Omberegning af ruten uden det
pågældende ruteafsnit sker ved at
vælge m. Ruten ændres.

Vælg pilen oven for listen for at vende
tilbage til det normale navigations‐
kortskærmbillede.

Trafikindstillinger
Der er forskellige valgmuligheder
med hensyn til trafikhændelser.

Trafikliste
Trafiklisten indeholder alle trafikhæn‐
delser, der registreres af systemet.
Adgang til trafiklisten fås ved at vælge
L på kortet og dernæst Trafikinforma‐
tioner. -listen vises.

Hvis rutevejledning er aktiv, vælges
mellem fanerne:
● Langs rute: trafikhændelser

langs den aktive rute
● I nærheden: trafikhændelser tæt

på bilens nuværende position
Trafikhændelser
Ved behov rulles til den ønskede
trafikhændelse.
Vis yderligere oplysninger ved at
vælge den pågældende trafikhæn‐
delse.
Listesortering
Listen for nærliggende kan organise‐
res på to forskellige måder.
Sorteringsrækkefølgen kan ændres
ved at vælge l i skærmens øverste
højre hjørne. Sortering af
trafikhændelser-menuen vises.
Aktivér den ønskede indstilling.

Trafikstation
Den trafikmeldingskanal, der leverer
trafikoplysninger, kan indstilles
personligt, hvis det ønskes.
Vælg L på kortet for at vise menuen
Alternativer. Vælg Navigations-
indstillinger og så Trafikinformationer.
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En liste med alle de trafikstationer,
der er tilgængelige for øjeblikket,
vises.
Som standard er Auto aktiveret. Stati‐
onen tilpasses automatisk af syste‐
met.
For at modtage information fra en
specifik station, aktiver den pågæl‐
dende station.

Trafikundgåelsesfunktion
Trafikhændelser tages med i betragt‐
ning, når systemet bestemmer en rute
til en destination.
Under aktiv rutevejledning kan ruten
blive ændret alt efter indkommende
trafikmeldinger.
Parametrene for disse ændringer
indstilles ved at vælge L på kortet for
at vise menuen Alternativer. Vælg
Navigations-indstillinger, Alternativer
for ruteplanlægning og så Omdirigér
aut. for at undgå trafik.
For automatisk at ændre ruten i
henhold til nye trafikmeldinger, akti‐
ver Omdirigér automatisk.
For at blive spurgt, når en rute
ændres, aktiver Spørg altid.

Hvis ændrede ruter ikke ønskes, akti‐
ver Aldrig.

Ruteindstillinger
Parametre for vej- og rutevalg kan
indstilles.

Vejtyper
Hvis det ønskes, kan visse vejtyper
undgås.
Vælg L på kortet for at vise menuen
Alternativer. Vælg Undgå på rute og
aktivér derefter de vejtyper, der skal
undgås.
Bemærkninger
Hvis rutevejledning er aktiv, når
vejindstillingerne ændres, ombereg‐
nes ruten i overensstemmelse med
de nye indstillinger.

Rutetype
Rutetype indstilles ved at vælge L på
kortet for at vise menuen Alternativer.
Vælg Navigations-indstillinger,
Alternativer for ruteplanlægning og så
Rutetype.

Aktivér den ønskede indstilling:
● Hurtigste for den hurtigste rute
● Miljøvenlig for en rute, der tillader

økologivenlig kørsel
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Talegenkendelse

Generel information ..................... 74
Brug ............................................. 74

Generel information
Stemmegennemføringsanvendelse
af Infotainment-systemet tillader
adgang til talegenkendelseskom‐
mandoerne på en smartphone. Se
brugervejledningen fra smartphone-
producenten for at finde ud af, om
smartphonen understøtter denne
funktion.
For at bruge stemmegennemførings‐
applikationen skal din smartphone
være tilsluttet Infotainment-systemet
via et USB-kabel 3 53 eller via Blue‐
tooth 3 76.

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

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

Deaktivering af talegenkendelse
Tryk på xn på rattet. Stemmekom‐
mandomeddelelsen slukker og tale‐
genkendelsessessionen er afsluttet.
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Telefon
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Mobiltelefoner og CB-radioer ...... 82

Generelt
Telefonfunktionen giver mulighed for
mobiltelefonsamtaler via en mikrofon
i bilen og bilens højtalere samt betje‐
ning af de vigtigste mobiltelefonfunk‐
tioner via bilens Infotainment-system.
For at kunne bruge telefonfunktionen
skal mobiltelefonen tilsluttes til Info‐
tainment-systemet via Bluetooth.
Ikke alle telefonfunktioner understøt‐
tes af alle mobiltelefoner. De brug‐
bare telefonfunktioner afhænger af
den relevante mobiltelefon og af
netværksudbyderen. Der kan findes
yderligere information om dette i
brugervejledningen til mobiltelefonen
eller netværksudbyderen.

Vigtige oplysninger om betjening
og færdselssikkerhed

9 Advarsel

Mobiltelefoner kan påvirke miljøet.
Af denne årsag er der udarbejdet
sikkerhedsregler og vejledninger.
Vær opmærksom på de dertilhø‐
rende retningslinjer før brug af
telefonfunktionen.

9 Advarsel

Det kan være farligt at anvende
håndfri anordninger under kørsel,
da koncentrationen mindskes
under telefonering. Parker bilen,
før brug af den håndfri betjening.
Følg reglerne i det land, du befin‐
der dig i.
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
Telefonfunktionen er certificeret af
Bluetooth Special Interest Group
(SIG).
Der kan findes yderligere specifikati‐
oner på internettet via http://
www.bluetooth.com.
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Bluetooth-forbindelse
Bluetooth er en radiostandard for
trådløs tilslutning af f.eks. mobiltele‐
foner, smartphones eller andet
udstyr.
Parringen og tilslutningen af Blue‐
tooth-enhederne til Infotainment-
systemet udføres via Bluetooth-
menuen. Parring er PIN-kodeudvek‐
slingen mellem Bluetooth-enheden
og Infotainment-systemet.

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

Parring af en enhed

Oplysninger
● Der kan parres op til ti enheder

med systemet.
● Der kan kun tilsluttes én parret

enhed til Infotainment-systemet
ad gangen.

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

tilsluttet tidligere, etablerer Info‐
tainment-systemet automatisk
forbindelsen.

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

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

tooth-funktion. Yderligere oplys‐
ninger findes i Bluetooth-enhe‐
dens brugervejledning.

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

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

4. Berør den respektive Bluetooth-
enhed.

5. Bekræft parringsproceduren:
● Hvis SSP (sikker enkel

parring) understøttes:

Bekræft meddelelserne på
Infotainment-systemet og
Bluetooth-enheden.

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

6. Infotainment-systemet og
enheden er parret.

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

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

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

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

Tilslutning af en parret enhed
Tryk på ;, og vælg derefter
Indstillinger.
Vælg Bluetooth og derefter Enheds‐
håndtering for at vise den pågæl‐
dende menu.
Vælg den respektive Bluetooth-
enhed. Enheden er tilsluttet.



78 Telefon

Bemærkninger
Den tilsluttede enhed og de tilgæn‐
gelige valgmuligheder er fremhæ‐
vet.

Afbrydelse af en enhed
Tryk på ;, og vælg derefter
Indstillinger.
Vælg Bluetooth og derefter Enheds‐
håndtering for at vise den pågæl‐
dende menu.
Vælg den Bluetooth-enhed, der lige
nu er tilsluttet. En meddelelse vil blive
vist.
Vælg Ja for at afbryde enheden.

Sletning af en enhed
Tryk på ;, og vælg derefter
Indstillinger.
Vælg Bluetooth og derefter Enheds‐
håndtering for at vise den pågæl‐
dende menu.
Vælg e ud for Bluetooth-enheden. En
meddelelse vil blive vist.
Vælg Ja for at slette enheden.

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

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

Efter etablering af en tilslutning
mellem mobiltelefonen og Infotain‐
mentsystemet, overføres mobiltelefo‐
nens data til Infotainment-systemet.
Dette kan tage et stykke tid afhængigt
af mobiltelefonen og den data‐
mængde, der skal overføres. I dette

tidsrum er betjening af mobiltelefonen
via Infotainment-systemet kun mulig i
begrænset omfang.
Bemærkninger
Ikke alle mobiltelefoner understøtter
telefonfunktionen fuldt ud. Der er
derfor mulighed for afvigelser fra det
herunder beskrevne funktionsom‐
råde.

Telefonens hovedmenu
Tryk på ;, og vælg derefter Telefon
for at se den pågældende menu.
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Bemærkninger
Hovedmenuen Telefon er kun
tilgængelig hvis en mobiltelefon er
forbundet med Infotainment-syste‐
met via Bluetooth. For en detaljeret
beskrivelse 3 76.

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

Indledning af et telefonopkald

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

Brug af telefonbogen
Bemærkninger
Når en mobiltelefon parres med Info‐
tainment-systemet via Bluetooth,
downloades mobiltelefonens tele‐
fonbog automatisk 3 76.

Tryk på ;, og vælg derefter Telefon.
Vælg Kontakter på telefonens hoved‐
menu.

Bemærkninger
Symbolet g ved siden af et telefon‐
nummer angiver, at kontakten er
lagret på SIM-kortet.

Hurtig søgning
1. Vælg u for at se en liste over alle

kontakter.
2. Rul gennem listen over kontakter.

3. Berør den ønskede kontakt. En
menu med alle de telefonnumre,
der er gemt for den valgte kontakt,
vises.

4. Vælg det ønskede telefonnummer
for at starte opkaldet.

Søgemenu
Hvis telefonbogen indeholder et stort
antal kontakter, kan søgemenuen
anvendes til at finde den ønskede
kontakt.
Vælg o i menuen Kontakter for at
åbne søgefanen.
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Bogstaverne er organiseret i alfabeti‐
ske grupper på skærmknapperne:
abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv og
wxyz.
Brug ⇦ til at slette en indtastet gruppe
bogstaver.
1. Vælg den knap, der indeholder

det første bogstav i den ønskede
kontakt.
Hvis den ønskede kontakt for
eksempel begynder med "g",
vælg skærmknappen ghi.
Alle kontakter, der indeholder ét af
bogstaverne på denne knap, i
dette eksempel 'g', 'h' og 'i', vises.

2. Vælg den knap, der indeholder
det andet bogstav i den ønskede
kontakt.

3. Fortsæt med at indtaste flere
bogstaver i den ønskede kontakt,
indtil den ønskede kontakt vises.

4. Berør den ønskede kontakt. En
menu med alle de telefonnumre,
der er gemt for den valgte kontakt,
vises.

5. Vælg det ønskede telefonnummer
for at starte opkaldet. Følgende
skærm vises.

Kontaktindstillinger
Kontaktlisten kan sorteres efter efter‐
navn eller fornavn.
Tryk på ;, og vælg derefter
Indstillinger for at se den pågældende
menu.
Vælg Bluetooth og derefter Sorte‐
ringsrækkefølge. Aktivér den
ønskede indstilling.

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

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

Genindtastning af et nummer
Det senest opringede telefonnummer
kan ringes op igen.
Tryk på ;, og vælg derefter Telefon.
Vælg v på skærmen eller tryk qw på
rattet.
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Brug af hurtigopkaldsnumre
Hurtigopkaldsnumre, der er gemt på
mobiltelefonen, kan der også ringes
til med tastaturet i telefonens hoved‐
menu.
Tryk på ;, og vælg derefter Telefon.
Berør og hold det pågældende ciffer
på tastaturet for at indlede opkaldet.

Indkommende telefonopkald

Modtag et opkald
Hvis en audiofunktion, f.eks. radio-
eller USB-funktion, er aktiv når der
kommer et opkald, frakobles lyden til
lydkilden, og lyden er frakoblet, indtil
opkaldet afsluttes.
Der vises en meddelelse med opkal‐
derens telefonnummer eller navn
(hvis det findes).

Hvis du vil besvare opkaldet, skal du
vælge v i meddelelsen eller trykke på
qw på rattet.

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

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

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

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

Midlertidig deaktivering af den håndfri
funktion
Du kan fortsætte samtalen via mobil‐
telefonen ved at aktivere m.
Du kan gå tilbage til håndfri funktion
ved at deaktivere m.
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Midlertidig deaktivering af mikrofon
Aktivér n for at afbryde mikrofonly‐
den.
Aktivér mikrofonens lyd igen ved at
deaktivere n.

Afslutning af et telefonopkald
Vælg x for at afslutte samtalen.

Telefonsvarer
Telefonsvareren kan betjenes via
Infotainment-systemet.

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

Opkald til telefonsvareren
Tryk på ;, og vælg derefter Telefon.

Vælg t på skærmen. Der ringes til
telefonsvareren.
Telefonsvarernummeret kan også
indtastes via telefonens tastatur.

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

antenne for at opnå størst mulig
rækkevidde

● Sendeeffekt på maksimalt 10 W
● Montering af telefonen på et

egnet sted. Der henvises til den
relevante Bemærkning i instruk‐
tionsbogen, afsnittet Airbags.

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

9 Advarsel

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

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