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Generelt
Infotainment-systemet byder på
avancerede informationer og under‐
holdning i bilen.
Radioen har forvalg af kanaler for
bølgeområderne FM, AM og også
DAB (afhængigt af version).
Audio-afspilleren kan afspille lyd-
CD'er, MP3-CD'er og også WMA-
CD'er (afhængigt af version).
Eksterne datalagerenheder, f.eks.
iPod, MP3-afspiller eller USB-nøgle
eller en bærbar afspiller kan tilsluttes
Infotainment-systemet. Eksterne
lydkilder kan også tilsluttes via Blue‐
tooth.
Den digitale lydprocessor har flere
forudindstillede lydstile til optimering
af lyden.
Navigationssystemets dynamiske
ruteplanlægning fører dig sikkert frem
til bestemmelsesstedet og kan hjælpe
med at undgå trafikpropper og andre
trafikproblemer.
Man har også mulighed for at bruge
Infotainment-systemet ved hjælp af
knapperne på rattet, eller via stem‐
megenkendelsessystemet.

Derudover kan Infotainment-syste‐
met udstyres med et håndfrit telefon‐
system.
Knappernes velgennemtænkte
design og de tydelige display giver en
nem og intuitiv betjening af systemet.
Bemærkninger
Denne instruktionsbog beskriver alle
tilgængelige indstillinger og funktio‐
ner for de forskellige Infotainment-
systemer. Visse beskrivelser, inklu‐
sive dem for display- og menufunk‐
tioner, gælder muligvis ikke for
denne bil pga. modelvariant, lande‐
specifikationer, specialudstyr eller
tilbehør.

Vigtige oplysninger om betjening
og færdselssikkerhed

9 Advarsel

Kør altid forsigtigt ved betjening af
Infotainment-systemet.
Hvis du er i tvivl, så stands bilen
inden betjening af Infotainment-
systemet.
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Radiomodtagelse
Ved radiomodtagelse kan der opstå
støj, forvrængninger eller afbrydelse
af modtagelsen som følge af:
● varierende afstand til senderen
● modtagelse af flere signaler på

grund af refleksion
● slagskygge

I tilfælde af dårlig radiomodtagelse
sænkes lydstyrken automatisk for at
mindske den forstyrrende virkning.

Brug af instruktionsbogen
● I håndbogen omtales funktioner,

der måske ikke findes i denne
bestemte bil, enten fordi de er
tilvalg, eller på grund af ændrin‐
ger foretaget efter redaktionens
slutning. Se i købspapirerne for
at bekræfte hver enkelt funktion,
der findes i bilen.

● Ikke alle knapper og beskrivelser,
derunder af symboler, display og
menufunktioner, gælder for
Deres bil, da de vedrører
bestemte modeller, landespecifi‐
kationer, specialudstyr eller tilbe‐
hør.

● Indholdsfortegnelsen i begyndel‐
sen af instruktionsbogen og i de
enkelte afsnit viser, hvor man kan
finde de forskellige oplysninger.

● Ved hjælp af stikordsregisteret
kan man søge efter specifikke
oplysninger.

● Det er ikke sikkert, at skærmbil‐
lederne på bilens display under‐
støtter Deres sprog.

● Display-meddelelser og indven‐
dig mærkning er skrevet med
fede bogstaver.

● Den betjening, der beskrives i
denne instruktionsbog, vedrører
Infotainment-systemets knapper.
For tilsvarende knapper på rattet,
se oversigten over betjeningsor‐
ganer 3 6.

Advarsler

9 Advarsel

Tekster mærket med 9 Advarsel
angiver, at der er risiko for ulykker
eller personskader. Manglende

overholdelse af instruktionerne
kan medføre legemsbeskadi‐
gelse.

Forsigtig

Tekster mærket med Forsigtig
angiver, at der kan være risiko for
skade på bilen. Manglende over‐
holdelse af instruktionerne kan
medføre beskadigelse af bilen.

Symboler
Sidehenvisninger angives med 3. 3
betyder "se side".
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Oversigt over betjeningsorganer
R15 BT USB
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1 m - Tryk på: Tænd/sluk ......... 30

Tryk: Slå lyd fra/til ................. 30

Drej: Justere lydstyrken ........ 30
2 SETUP - Kort tryk:

Menuen Indstillinger .............. 30

Visning af radiotekstinfor‐
mation ................................... 52

Langt tryk: Automatisk
lagring af stationer ................ 51

3 Slå lyd fra/til .......................... 30
4 3 - Radio, kort tryk: Søg

efter næste radiofrekvens ..... 49

Langt tryk: Stationshu‐
kommelse: Automatisk
lagring ................................... 49

5 RADIO - Skift lydkilde,
bølgeområde ......................... 47

6 / - Vend tilbage til
tidligere menu, annuller en
handling ................................ 30

7 MEDIA - Skift lydkilde ........... 57
8 OK drejeknap ........................ 30

Tryk: Bekræft en handling ..... 30

Drej: Adgang til display‐
menupunkter ......................... 30

Drej: Skift radiofrekvens ........ 49
9 TEL - Menuen Telefon ........ 109
10 M USB-port ............................ 62
11 AUX-indgang ......................... 60
12 Stationsknapper 1...6 ............ 49

Kort tryk: Vælg station ........... 49

Langt tryk: Gem station ......... 49
13 2 - Radio, kort tryk: Søg

efter tidligere radiofrekvens . . 49

Langt tryk: Stationshu‐
kommelse: Automatisk
lagring ................................... 49
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R16 BT USB
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1 m - Tryk på: Tænd/sluk ......... 30

Drej: Justere lydstyrken ........ 30
2 Stationsknapper 1...6 ............ 49

Kort tryk: Vælg station ........... 49

Langt tryk: Gem station ......... 49
3 RADIO - Skift lydkilde,

bølgeområde ......................... 47
4 MEDIA - Skift lydkilde ........... 57
5 Drejeknap .............................. 30

Kort tryk: Bekræft en
handling ................................ 30

Drej: Adgang til display‐
menupunkter ......................... 30

6 / - Vend tilbage til
tidligere menu, annuller en
handling ................................ 30

7 3 - Radio, kort tryk: Søg
efter næste radiofrekvens ..... 49

Langt tryk: Stationshu‐
kommelse: Automatisk
lagring ................................... 49

Audio/MP3/WMA-cd, kort
tryk: Spring spor frem ............ 57

Langt tryk: Fremspoling ........ 57
8 M USB-port ............................ 62
9 SETUP - Kort tryk:

Menuen Indstillinger .............. 30
10 TEL - Menuen Telefon ........ 109
11 2 - Radio, kort tryk: Søg

efter tidligere radiofrekvens . . 49

Langt tryk: Stationshu‐
kommelse: Automatisk
lagring ................................... 49

12 TEXT - Visning af radio‐
tekstinformation ..................... 52

13 AUX-indgang ......................... 60
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CD16 BT USB
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1 m - Tryk på: Tænd/sluk ......... 30

Drej: Justere lydstyrken ........ 30
2 Stationsknapper 1...6 ............ 49

Kort tryk: Vælg station ........... 49

Langt tryk: Gem station ......... 49

RPT: Gentag et spor ............. 57

MIX: Vilkårlig afspilning ......... 57
3 RADIO - Skift lydkilde,

bølgeområde ......................... 47
4 MEDIA - Skift lydkilde ........... 57
5 Drejeknap .............................. 30

Kort tryk: Bekræft en
handling ................................ 30

Drej: Adgang til display‐
menupunkter ......................... 30

6 / - Vend tilbage til
tidligere menu, annuller en
handling ................................ 30

7 3 - Radio, kort tryk: Søg
efter næste radiofrekvens ..... 49

Langt tryk: Stationshu‐
kommelse: Automatisk
lagring ................................... 49

Audio/MP3/WMA-cd, kort
tryk: Spring spor frem ............ 57

Langt tryk: Fremspoling ........ 57
8 M USB-port ............................ 62
9 SETUP - Kort tryk:

Menuen Indstillinger .............. 30
10 TEL - Menuen Telefon ........ 109
11 2 - Radio, kort tryk: Søg

efter tidligere radiofrekvens . . 49

Langt tryk: Stationshu‐
kommelse: Automatisk
lagring ................................... 49

Audio/MP3/WMA-cd, kort
tryk: Spring spor tilbage ........ 57

Langt tryk: Tilbagespoling ..... 57
12 d - Udkast af cd ................... 57
13 AUX-indgang ......................... 60
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CD18 BT USB
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1 m - Tryk på: Tænd/sluk ......... 30

Drej: Justere lydstyrken ........ 30
2 OK drejeknap ........................ 30

Kort tryk: Bekræft en
handling ................................ 30

Drej: Adgang til display‐
menupunkter ......................... 30

3 / - Vend tilbage til
tidligere menu, annuller en
handling ................................ 30

4 TEXT - Visning af radio‐
tekstinformation ..................... 52

5 d - Udkast af cd ................... 57
6 M USB-port ............................ 62
7 Stationsknapper 1...6 ............ 49

Kort tryk: Vælg station ........... 49

Langt tryk: Gem station ......... 49

RPT: Gentag et spor ............. 57

MIX: Vilkårlig afspilning ......... 57

8 3 - Radio, kort tryk: Søg
efter næste radiofrekvens ..... 49

Langt tryk: Stationshu‐
kommelse: Automatisk
lagring ................................... 49

Audio/MP3/WMA-cd, kort
tryk: Spring spor frem ............ 57

Langt tryk: Fremspoling ........ 57
9 SETUP - Kort tryk:

Menuen Indstillinger .............. 30
10 2 - Radio, kort tryk: Søg

efter tidligere radiofrekvens . . 49

Langt tryk: Stationshu‐
kommelse: Automatisk
lagring ................................... 49

Audio/MP3/WMA-cd, kort
tryk: Spring spor tilbage ........ 57

Langt tryk: Tilbagespoling ..... 57
11 AUX-indgang ......................... 60
12 TEL - Menuen Telefon ........ 109
13 MEDIA - Skift lydkilde ........... 57
14 RADIO - Skift lydkilde,

bølgeområde ......................... 47
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NAVI 50 IntelliLink (type A)
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1 m: Tænd/sluk ........................ 30
2 ]: Reducér lydstyrken .......... 30
3 <: Forøg lydstyrken .............. 30
4 M USB-port ............................ 62
5 AUX-indgang ......................... 60
6 Ur .......................................... 30
7 yTELEFON: Telefonmenu . 109
8 ÿINDSTILLINGER:

Lydindstillinger, f.eks.
"Toneindstillinger" ................. 39

"Lydstyrkeindstillinger" .......... 41

Bluetooth-indstillinger ........... 30

Displayindstillinger ................ 30

Systemindstillinger ................ 42
9 æMørk: Gør skærmen

mørkere (kun ur og lydsy‐
steminformation vises) .......... 30

10 yNAVI: Navigationsmenu ..... 74
11 sKORT: Vis kort ................... 74
12 èRADIO: Skift lydkilde til

radio ...................................... 47

13 tMEDIER: Skift lydkilde -
USB, iPod ............................. 62

BT (Bluetooth) ....................... 66

AUX ....................................... 60
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NAVI 50 IntelliLink (type B)
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1 m: Tænd/sluk ........................ 30
2 ]: Reducér lydstyrken .......... 30
3 <: Forøg lydstyrken .............. 30
4 M USB-port ............................ 62
5 AUX-indgang ......................... 60
6 Ur .......................................... 30
7 Udetemperatur (alt efter

version) ................................. 30
8 Ý: Telefonmodtagelse

(hvis tilsluttet) ...................... 109

Ü: Telefonbatteriets
levetid (hvis tilsluttet) ........... 109

9 yTelefon: Menuen Telefon . 109
10 ÿIndstilling:

Lydindstillinger, f.eks.
"Toneindstillinger" ................. 39

"Lydstyrkeindstillinger" .......... 41

Bluetooth-indstillinger ........... 30

Displayindstillinger ................ 30

Systemindstillinger ................ 42
11 ýNav: Navigationsmenu ....... 74
12 yKORT: Vis kort ................... 74

13 ñRadio: Skift lydkilde til
radio ...................................... 47

14 üMedier: Skift lydkilde -
USB, iPod ............................. 62

BT (Bluetooth) ....................... 66

AUX ....................................... 60
15 æ: Gør skærmen mørkere

(kun ur og lydsysteminfor‐
mation vises) ......................... 30
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NAVI 80 IntelliLink (type A)



Indledning 19

1 Lydinformation, f.eks.
Radio ..................................... 47

AUX-indgang ......................... 60

M USB-enheder ..................... 62

Bluetooth-musik .................... 66
2 H: Systemmeddelelser

(hvis udstyret hermed) .......... 30
3 y: Telefonstatus ................. 109

Opkaldslog .......................... 117
4 Udetemperatur ...................... 30
5 Ur .......................................... 30
6 Trafikinformation (hvis

relevant) ................................ 96
7 R: Displaylister - Rul op ........ 30

Kort: Skift målestok ............... 96
8 Gå ind på menuer, bekræft

handlinger ............................. 30
9 S: Displaylister - Rul ned ...... 30

Kort: Skift målestok ............... 96
10 ;: Startside .......................... 30
11 m - Tryk på: Tænd/sluk ......... 30

Drej: Ændr lydstyrke ............. 30

12 Navigation: Retning og
afstand til næste
retningsændring .................... 74

13 <: Genvejsmenu ................... 30
14 Navigationsdisplay ................ 74

Kort ....................................... 96
15 f: Favoritter, f.eks. for

Navigation ⇑ ......................... 74

Medier t (f.eks. Radio) ......... 47

Telefon g ............................ 109

Tjenester N ......................... 77
16 Kørselsøkonomi (Eco-

kørsel) ................................... 30
17 Menu: Adgang til

hovedmenuen ....................... 30
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NAVI 80 IntelliLink (type B)
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1 Lydinformation, f.eks.
Radio ..................................... 47

AUX-indgang ......................... 60

M USB-enheder ..................... 62

Bluetooth-musik .................... 66
2 H: Systemmeddelelser

(hvis udstyret hermed) .......... 30
3 y: Telefonstatus ................. 109

Opkaldslog .......................... 117
4 Udetemperatur ...................... 30
5 Ur .......................................... 30
6 Trafikinformation (hvis

relevant) ................................ 96
7 Navigation: Retning og

afstand til næste
retningsændring .................... 74

8 <: Genvejsmenu ................... 30
9 Navigationsdisplay ................ 74

Kort ....................................... 96
10 f: Favoritter, f.eks. for

Navigation ⇑ ......................... 74

Medier t (f.eks. Radio) ......... 47

Telefon g ............................ 109

Tjenester N ......................... 77
11 Kørselsøkonomi (Eco-

kørsel) ................................... 30
12 Menu: Adgang til

hovedmenuen ....................... 30
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1 m - Tryk på: Tænd/sluk ......... 30

Drej: Ændr lydstyrke ............. 30
2 2 - Radio, kort tryk: Søg

efter tidligere radiofrekvens . . 49

Langt tryk: Stationshu‐
kommelse: Automatisk
lagring ................................... 49

Audio/MP3/WMA-cd, kort
tryk: Spring spor tilbage ........ 57

Langt tryk: Tilbagespoling ..... 57
3 Cd-åbning ............................. 57
4 3 - Radio, kort tryk: Søg

efter næste radiofrekvens ..... 49

Langt tryk: Stationshu‐
kommelse: Automatisk
lagring ................................... 49

Audio/MP3/-cd, kort tryk:
Spring spor frem ................... 57

Langt tryk: Fremspoling ........ 57
5 d - Udkast af cd ................... 57
6 TEL - Menuen Telefon ........ 109
7 AUDIO - Skift lydkilde ........... 57
8 <: Genvejsmenu ................... 30

9 Centraldrejeknap .................. 30

Tryk: Bekræft en handling ..... 30

Drej: Adgang til display‐
menupunkter ......................... 30

Drej: Adgang til den
lagrede radiostationliste ........ 47

Drej: Vælg næste/forrige
station ................................... 49

Drej: Skift spor på cd/mp3 ..... 57
10 r - Vend tilbage til

tidligere menu, annuller en
handling ................................ 30

11 MENU: Adgang til
hovedmenuen ....................... 30

12 7: Gå til Startside ................. 30
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NAVI 80 IntelliLink (type C)
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1 Lydinformation, f.eks.
Radio ..................................... 47

AUX-indgang ......................... 60

M USB-enheder ..................... 62

Bluetooth-musik .................... 66
2 H: Systemmeddelelser

(hvis udstyret hermed) .......... 30
3 y: Telefonstatus ................. 109

Opkaldslog .......................... 117
4 Udetemperatur ...................... 30
5 Ur .......................................... 30
6 Trafikinformation (hvis

relevant) ................................ 96
7 Navigation: Retning og

afstand til næste
retningsændring .................... 74

8 <: Genvejsmenu ................... 30
9 Navigationsdisplay ................ 74

Kort ....................................... 96
10 f: Favoritter, f.eks. for

Navigation ⇑ ......................... 74

Medier t (f.eks. Radio) ......... 47

Telefon g ............................ 109

Tjenester N ......................... 77
11 Kørselsøkonomi (Eco-

kørsel) ................................... 30
12 Menu: Adgang til

hovedmenuen ....................... 30
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1 m - Tryk på: Tænd/sluk ......... 30

Drej: Ændr lydstyrke ............. 30
2 2 - Radio, kort tryk: Søg

efter tidligere radiofrekvens . . 49

Langt tryk: Stationshu‐
kommelse: Automatisk
lagring ................................... 49

Audio/MP3/WMA-cd, kort
tryk: Spring spor tilbage ........ 57

Langt tryk: Tilbagespoling ..... 57
3 Cd-åbning ............................. 57
4 3 - Radio, kort tryk: Søg

efter næste radiofrekvens ..... 49

Langt tryk: Stationshu‐
kommelse: Automatisk
lagring ................................... 49

Audio/MP3/-cd, kort tryk:
Spring spor frem ................... 57

Langt tryk: Fremspoling ........ 57
5 d - Udkast af cd ................... 57
6 MEDIA - Skift lydkilde ........... 57
7 MENU: Adgang til

hovedmenuen ....................... 30

8 OPTIONS: Genvejsmenu ...... 30
9 Centraldrejeknap .................. 30

Tryk: Bekræft en handling ..... 30

Drej: Adgang til display‐
menupunkter ......................... 30

Drej: Adgang til den
lagrede radiostationliste ........ 47

Drej: Vælg næste/forrige
station ................................... 49

Drej: Skift spor på cd/mp3 ..... 57
10 / - Vend tilbage til

tidligere menu, annuller en
handling ................................ 30

11 HOME: Adgang til
hovedmenuen ....................... 30

12 RADIO - Skift lydkilde,
bølgeområde ......................... 47

Knapper på rattet - Type A

1 MEDIA - Skift lydkilde ........... 30
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2 RADIO - Skift
radiobølgeområde ................. 47

3 ! - Sæt lydstyrken op ........... 30
4 @ - Slå lyd fra/til ..................... 30
5 78 - Besvar/afslut

telefonopkald ...................... 117
6 # - Sæt lydstyrken ned ......... 30
7 5 - Stemmegenkendelse .... 107
8 Drej: Flyt op/ned i

displaymenuer, vælg
næste/forrige
radioforvalg /
radiofrekvens / lydspor ......... 49

Tryk: Bekræft handlinger ....... 47

Knapper på rattet - Type B

1 MEDIA - Skift lydkilde ........... 30

2 RADIO - Skift
radiobølgeområde ................. 47

3 ! - Sæt lydstyrken op ........... 30
4 @ - Slå lyd fra/til ..................... 30
5 78 - Besvar/afslut

telefonopkald ...................... 117
6 # - Sæt lydstyrken ned ......... 30
7 Drej: Flyt op/ned i

displaymenuer, vælg
næste/forrige
radioforvalg /
radiofrekvens / lydspor ......... 49

Tryk: Bekræft handlinger ....... 47
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Knapper på rattet - Type C

1 SOURCE/AUDIO - Skift
lydkilde .................................. 30

2 78 ...................................... 109

Besvar/afslut telefonopkald . 117

@ - Slå lyd fra/til ..................... 30
3 ! - Sæt lydstyrken op, slå

lyd fra/til ................................. 30
4 # - Sæt lydstyrken ned, slå

lyd fra/til ................................. 30
5 MODE/OK - Bekræft

handlinger, skift lydtilstand .... 47

Besvar/afslut telefonopkald . 117
6 Drej: Adgangsdisplay,

menupunkter, næste/
forrige radioforvalg /
radiofrekvens / lydspor ......... 47

Bemærkninger
Den eventuelle stemmegenkendel‐
sesknap 5 kan befinde sig mellem
knapperne enten på rattet eller på
ratsøjlen.

Tyverisikring
Alt efter Infotainment-system er et
elektronisk sikkerhedssystem inklu‐
deret i tyverisikringen. Infotainment-
systemet fungerer kun i Deres køretøj
og er derfor værdiløst for en tyv.
Sikkerhedskoden (leveret separat)
skal indtastes, første gang systemet
skal bruges, og efter længere tids
afbrydelse af strømforsyningen.
Bemærkninger
Sikkerhedskoden er ikke nødvendig
til R16 BT USB, CD18 BT USB.

Indtastning af sikkerhedskoden
Når der første gang tændes for Info‐
tainment-systemet, vises en besked
om indtastning af sikkerhedskode,
f.eks. Radio code (radiokode) efter‐
fulgt af 0000 på displayskærmen. Alt
efter Infotainment-system vises
beskeden muligvis først efter en kort
forsinkelse.



30 Indledning

For at indtaste det første ciffer i
sikkerhedskoden skal man trykke
gentagne gange på nummerknap 1
på enheden, indtil det ønskede tal
vises. Indtast det andet, tredje og
fjerde ciffer på samme måde med
knapperne 2, 3 og 4.
Når hele koden vises, skal man trykke
på knappen 6 og holde den inde, indtil
der høres et lydsignal. Systemet
låses op, når den rette kode er blevet
indtastet.
NAVI 50 IntelliLink,
NAVI 80 IntelliLink: Indtast sikker‐
hedskoden med nummerknapperne
0 til 9 på pegeskærmsdisplayet.
Systemet låses op, når den rette kode
er blevet indtastet.

Forkert kode indtastet
Alt efter Infotainment-system, når
sikkerhedskoden er blevet indtastet
forkert, vises en besked om forkert
kode, f.eks. Error code (fejlkode)
efterfulgt af en nedtællingsværdi,
f.eks. Wait 100 (vent 100).

Vent, indtil nedtællingen er færdig, og
indtast derefter den rigtige kode. For
hver gang koden indtastes forkert,
kan nedtællingstiden blive fordoblet,
alt efter Infotainment-system.

Ændring af det geografiske
område
Når sikkerhedskoden er indtastet,
kan du alt efter Infotainment-system
blive bedt om at vælge et geografisk
område, f.eks.:
● Europa
● Asien
● Arabien
● Amerika

Sluk for Infotainment-systemet, og
tryk derefter samtidigt på knap 1 og
5 samt m. Tryk dernæst på _ eller 6,
indtil det ønskede område er fremhæ‐
vet på skærmen, og indstil med
knap 6.

Brug
Infotainment-knapper
Infotainment-systemet betjenes via
knapper, drejeknapper og/eller
displaymenuer.
Input foretages via:
● den centrale betjeningsenhed i

instrumentpanelet 3 6, eller
● knapperne på rattet 3 6
● stemmegenkendelsessystemet

(hvis til rådighed) 3 105
● berøringsskærmen

(NAVI 50 IntelliLink,
NAVI 80 IntelliLink) 3 38

Bemærkninger
Kun de mest direkte måder til at
betjene menuerne er beskrevet i de
følgende kapitler. I nogle tilfælde
kan der være andre muligheder.

Tænd eller sluk for Infotainment-
systemet
Tryk på X for at tænde Infotainment-
systemet.
Den tidligere brugte lydkilde er aktiv.
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Tryk på X (eller, alt efter Infotain‐
ment-system, hold knappen inde) for
at slukke for Infotainment-systemet.
Bemærkninger
Uret og/eller udetemperaturen kan
vises, når Infotainment-systemet er
slået fra (afhængigt af version).

NAVI 50 IntelliLink:
Infotainment-systemet tændes/sluk‐
kes automatisk, når tændingen slås
til/fra. Tryk på X i stedet, hvis det
ønskes.
NAVI 80 IntelliLink:
Infotainment-systemet tændes auto‐
matisk, når tændingen slås til (afhæn‐
ger af version). Tryk på X i stedet,
hvis det ønskes.
Følgende alternativer kan vises
(afhængigt af version):
● Skift indstillinger (for at tillade

eller afvise datadeling)
Bemærkninger
Når datadeling er slået fra, er det
ikke sikkert, at visse funktioner
fungerer korrekt.

● Sprog (for at ændre systemspro‐
get)

● Udført (for at fortsætte til Startsi‐
den)

Infotainment-systemet slukkes auto‐
matisk, når tændingen slås fra, og
førerdøren åbnes. Tryk på X i stedet,
hvis det ønskes.

Slukkeautomatik
Hvis Infotainment-systemet er tændt
med X, og tændingen slået fra, sluk‐
ker det automatisk kort efter den
sidste brugerindtastning. Alt efter
Infotainment-system sker den auto‐
matiske slukning efter ca. 5 til
20 minutter.
Hvis du trykker på X igen, kan Info‐
tainment-systemet være tændt i yder‐
ligere 5 til 20 minutter, afhængig af
infotainment-systemet.

Indstil lydstyrke
Drej på X/lydstyrkedrejeknappen
eller tryk på < eller  ].
Tryk alternativt (med knapperne på
rattet) på  ! eller #.

NAVI 50 IntelliLink:
Alt efter version er det muligt at
indstille forskellige lydstyrkeniveauer
individuelt (herunder audio-afspillere,
trafikmeldinger, navigationsinstrukti‐
oner, telefonopkald og ringetone).
Fra Startsiden berøres
ÿIndstilling(er) og derefter Audio
efterfulgt af Lyd.
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Lydstyr‐
keindstillinger" 3 41.
NAVI 80 IntelliLink:
Individuel indstilling af forskellige
lydstyrkeniveauer (f.eks. navigations‐
instruktioner, trafikmeldinger, telefon‐
opkald) fra Startsiden sker ved at
berøre MENU, dernæst System efter‐
fulgt af Lyd.
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Systemin‐
dstillinger" 3 42.

Lagret lydstyrke
Når Infotainment-systemet er slukket,
lagres den aktuelle lydstyrke.
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Hastighedsafhængig lydstyrke
Når den hastighedsafhængige
lydstyrke (3 42) er aktiveret, tilpas‐
ses lydstyrken automatisk for at
kompensere for vej- og vindstøj.

Mute
For at slå lyden fra til den aktuelle
lydkilde (alt efter Infotainment-
system) trykkes kort på X, eller knap‐
pen drejes helt i bund mod uret.
Tryk alternativt (med knapperne på
rattet) på @ eller 8, eller tryk på  ! og
# samtidigt.

Slå lyden til
Lyden slås til (alt efter Infotainment-
system) med et kort tryk på  X igen
eller ved at dreje med uret.
Alternativt (med knapperne på rattet):
Tryk igen på @, eller tryk igen på  !
og # samtidigt.
Bemærkninger
Når der sendes en trafikmelding,
slås lyden automatisk til i systemet.
Flere oplysninger findes under
"Radiodatasystem" 3 52.

Vis skærmbetjening

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Betjening af displayskærm
● Sådan flyttes der op/ned i

displayet: Drej OK.
● Sådan bekræftes handlinger:

Tryk på OK.
● For at annullere handlinger (og

vende tilbage til forrige menu):
Tryk på /.

NAVI 50 IntelliLink - Betjening af
displayskærm
Anvend berøringsskærmen til
følgende viste menuer som beskrevet
i hvert afsnit:
● è/ñRADIO

Se afsnittet "Radio" 3 47.
● t/üMEDIER

Se afsnittet "USB-port" 3 62.
● y PHONE

Se afsnittet "Telefon" 3 109.
● sKORT / yKort

Se afsnittet "Navigation" 3 74.

● yNAVI / ýNav
Se afsnittet "Navigation" 3 74.

● ÿINDSTILLING(ER)
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Tone‐
indstillinger" 3 39, "Lydstyr‐
keindstillinger" 3 41 og
"Systemindstillinger" 3 42.

Bemærkninger
Alt efter software-version kan de
menuer, der er tilgængelige på
displayskærmen, variere fra oven‐
nævnte.

Når Startsiden 7 vises, kan disse
menuer skjules på displayet (kun uret
samt information om lydsystemet
vises muligvis) ved at berøre æ.
Berør et vilkårligt sted på skærmen
for at vise disse menuer igen.

NAVI 80 IntelliLink - Betjening af
displayskærm
Anvend berøringsskærmen til
følgende viste menuer som beskrevet
i hvert afsnit.
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På Startsiden berøres MENU for at få
adgang til Hovedmenuen. Følgende
menuer og betjeningselementer
vises:
● ⇑ Navigation

Se "Navigation" 3 74.
● ª Multimedia:

● Radio: Se "Radio" 3 47.
● Medier:

CD (kun tilgængelig med
type B og C): Se "CD-afspil‐
ler" 3 57.
USB: Se "USB-port" 3 62.
SD: Betjeningen ligner den
for CD-afspilleren 3 57.

Eksternt: Se "AUX-indgang"
3 60.
Bluetooth: Se "Bluetooth-
musik" 3 66.

● Billeder: Se "Visning af bille‐
der" i afsnittet "Eksterne
enheder" 3 72.

● Video: Se "Filmafspilning" i
afsnittet "Eksterne enheder"
3 72.

● Indstillinger: Se "Multime‐
dieindstillinger" i
(NAVI 80 IntelliLink) afsnittet
"Systemindstillinger" 3 42

● g Telefon
Se "Telefon" 3 109.

● J Bil
Berør for at åbne menuerne Eco-
kørsel, Bilens computer og
Indstillinger.
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Funkti‐
onsmåder" herunder.

● ¯ Tjenester
Berør for at åbne menuerne Navi‐
gationstjenester og Indstillinger.

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Funkti‐
onsmåder" herunder.

● ±System
Se (NAVI 80 IntelliLink) "System‐
indstillinger" 3 42.

Bemærkninger
Alt efter software-version kan menu‐
erne på displayskærmen variere fra
de viste illustrationer.
● I/←: Flyt til forrige side
● j/→: Flyt til næste side
● ↑: Displaylister; Rul op
● ↓: Displaylister; Rul ned
● <: Åbn genvejsmenu
● r: Vend tilbage til forrige menu

Displayskærmen kan også betjenes
med betjeningselementer på Infotain‐
ment-systemets panel.
Bemærkninger
Afhængigt af version betjener visse
af de betjeningselementer, der
findes på Infotainment-systemets
panel, ikke funktionerne på display‐
skærmen.
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Bemærkninger
Afhængigt af bilen kan betjening af
pegeskærmen være begrænset
under kørsel.

Funktionsmåder

Radio
Sådan ændres lydkilden til radio: Alt
efter Infotainment-system trykkes på
RADIO, RADIO/CD eller
AUDIO/SOURCE.
NAVI 50 IntelliLink:
Der kan til enhver tid fås adgang til
radiomenuen ved at berøre 7 efter‐
fulgt af è/ñRadio.
NAVI 80 IntelliLink:
Adgang til radiomenuen fra Startsi‐
den fås ved at berøre MENU, derpå
Multimedia efterfulgt af Radio.
Detaljeret beskrivelse af radiofunktio‐
nerne 3 47.

Audioafspillere
Sådan ændres lydkilden til CD, USB,
AUX, Bluetooth eller iPod (hvis de
findes): Alt efter Infotainment-system
berøres MEDIA, RADIO/CD eller
AUDIO/SOURCE.

NAVI 50 IntelliLink: Der kan til enhver
tid fås adgang til menuen for tilsluttet
eksternt udstyr (USB, iPod, BT (Blue‐
tooth) eller AUX) ved at berøre 7
efterfulgt af t/üMedier. Berør S i
øverste venstre hjørne og vælg
ekstern kilde.
NAVI 80 IntelliLink: Adgang til
menuen for eksternt udstyr (f.eks.
Lyd-CD, USB, SD-kort, AUX-
indgang, Bluetooth) fra Startsiden fås
ved at berøre MENU derefter
Multimedia efterfulgt af Medier. Vælg
ekstern kilde fra displaylisten.
R15 BT USB, R16 BT USB
Detaljerede beskrivelser af:
● AUX-indgangens funktioner

3 60
● USB-portens funktioner 3 62
● Betjening af Bluetooth-musik

3 66
CD16 BT USB, CD18 BT USB
Detaljerede beskrivelser af:
● Cd-afspillerens funktioner

3 57
● AUX-indgangens funktioner

3 60

● USB-portens funktioner 3 62
● Betjening af Bluetooth-musik

3 66
NAVI 50 IntelliLink
Detaljerede beskrivelser af:
● AUX-indgangens funktioner

3 60
● USB-portens funktioner (herun‐

der iPod) 3 62
● Betjening af Bluetooth-musik

3 66
NAVI 80 IntelliLink
Detaljerede beskrivelser af:
● CD-funktioner (kun type B og C)

3 57
● AUX-indgangens funktioner

3 60
● USB-portens funktioner 3 62
● Betjening af Bluetooth-musik

3 66

Navigation, Kort (NAVI 50 IntelliLink,
NAVI 80 IntelliLink)
Detaljeret beskrivelse af navigations‐
systemet 3 74, Gennemse kort
3 96.
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Telefon
Brug displayalternativerne i følgende
menuer til at forbinde mobiltelefoner,
foretage telefonopkald, lave kontakt‐
lister og justere forskellige indstil‐
linger.
Detaljeret beskrivelse af funktionerne
i det håndfri telefonsystem 3 109.
R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB - Tele‐
fon
Gør følgende for at gå til menuen
Phone (telefon): Tryk på 6 eller TEL.
Gør følgende for at få adgang til tele‐
fonindstillingsmenuen: Tryk på TEL,
og vælg Phone settings (telefonind‐
stillinger).
NAVI 50 IntelliLink - Telefon
Der kan til enhver tid fås adgang til
Telefonmenuen: Berør 7 efterfulgt af
yTelefon.
NAVI 80 IntelliLink - Telefon
Adgang til Telefonmenuen fra Start‐
siden fås ved at berøre MENU efter‐
fulgt af Telefon.

Bilinformation (NAVI 80 IntelliLink)
Adgang til Bilmenuen fra Startsiden
fås ved at berøre MENU efterfulgt af
Bil.
Afhængigt af bilen vises følgende
menuer:
● Eco-kørsel
● Bilens computer
● Indstillinger

Eco-kørsel
Der findes følgende funktioner:
● Turrapport

Viser følgende data fra den
sidste rejse:
Gennemsnitligt brændstoffor‐
brug, gennemsnitlig hastighed,
samlet brændstofforbrug, samlet
strækning.
I turrapporten leverer Eco
scoring et samlet pointtal ud af
100 for kørselsøkonomi. Højere
tal angiver bedre kørselsøko‐
nomi. Der gives også bedømmel‐
ser for gennemsnitlig miljømæs‐
sig kørselspræstation (Accelera‐
tion), gearskifteeffektivitet (Gear‐

kasse) og bremsestyring (Forud‐
sigelse).
Data om rejsen gemmes på
følgende måde: Berør 'Gem' og
vælg derpå rejsetypen på
følgende liste:
Hjem/arbejde, ferie, weekend,
tur, privat.
Data om rejsen nulstilles på
følgende måde: Berør 'Nulstil'.
Bekræft eller annuller med 'Ja'
eller 'Nej'.
Berør < for at åbne en genvejs‐
menu, hvor turrapporter kan
sammenlignes eller for at vise/
skjule rapporter, efter at rejsen er
afsluttet.

● Mine foretrukne ture
Viser ændringer i din kørestil (når
rejsedata er blevet gemt).
Fanen 'Oversigt' for hver rejse‐
type (f.eks. Hjem/arbejde) viser
følgende: Samlet rutestrækning,
tilbagelagt strækning, dato for
informationsopdatering og
gennemsnitligt pointtal af 100 for
kørselsøkonomi.
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Fanen 'Detaljeret rapport'/'Detal‐
jer' viser registreret information
om rejsen.

● Eco-coaching
Viser råd om reduktion af brænd‐
stofforbrug.
Rul gennem siderne og sæt dig
ind i rådene.

Bilens computer
Viser følgende information siden
sidste nulstilling:
● startdato for beregning
● samlet strækning
● gennemsnitshastighed
● gennemsnitligt brændstofforbrug
● samlet brændstofforbrug

Bilens computer og instrumentpane‐
lets kørecomputerinformation nulstil‐
les ved at berøre Nulstil og derefter
Ja for at bekræfte.
Flere oplysninger findes under "Køre‐
computer" i instruktionsbogen.

Indstillinger
Følgende indstillinger kan ændres:
● Parkeringsassistent

● Afhængigt af bilen berøres
Forreste parkeringsassistent
eller Bageste
parkeringsassistent for at
tænde/slukke (feltet er
afkrydset/ikke afkrydset).
Berør Udført/Bekræft for at
gemme ændringerne.

● Lydstyrke:
Berør < eller ] ved siden af
lydstyrkelinjen for at ændre
lydstyrken for ultralyds-
parkeringsassistenten. Flere
oplysninger findes under
"Parkeringsassistent" i
instruktionsbogen.

● Indstillinger for
bakkameravisning (tilgæn‐
gelig alt efter version):
Vælg at tænde/slukke for
bakkameraet, ændre hjælpe‐
linjer (statiske/dynamiske) og
justere billedindstillinger
(f.eks. lysstyrke, mætning og
kontrast).

Berør Udført for at gemme
ændringerne. Flere oplys‐
ninger findes under "Bakka‐
mera" i instruktionsbogen.

● < (genvejsmenu):
Berør < i menuen
Parkeringsassistent eller
undermenuerne efterfulgt af
Nulstilling til
standardværdier for at
genoprette standardindstil‐
lingerne fra fabrikken for alle
eller aktuelle alternativer for
Parkeringsassistent.

● Billedindstillinger (tilgængelig alt
efter version)
Til indstilling af f.eks. lysstyrke,
mætning og kontrast.

● Følgende alternativer (afhængigt
af bilen) kan også justeres:
● Automatisk indfældning af

sidespejlene til parkerings‐
position ved låsning af bilen
(tænd/sluk).

● Dørlås under kørsel (slå til/
fra).
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● Aktivering af bagrudevisker
når der vælges bakgear
(tænd/sluk).

● Kørelys (tænd/sluk).
● Kun oplåsning af førerdøren

ved åbning af døren (tænd/
sluk).

● Nem adgang (tænd/sluk).
● Kørestilsindikator (brænd‐

stoføkonomimåler) (slå til/
fra).

● Eco-score (tænd/sluk).
● Vis rapport efter tur (slå til/

fra).
Efter at indstillingerne er ændret,
berøres Udført for at bekræfte.

Tjenester (NAVI 80 IntelliLink)
Adgang til Tjenestemenuen fra Start‐
siden fås ved at berøre MENU efter‐
fulgt af Tjenester.
Følgende menuer vises:
● Navigationstjenester
● Indstillinger

Navigationstjenester
Ud over navigationstjenesterne
(f.eks. trafikinformation, faste hastig‐
hedskameraer) kan der tilføjes ekstra
funktioner ved at abonnere på LIVE-
tjenester.
Se (NAVI 80 IntelliLink) "LIVE-tjene‐
ster" i afsnittet "Navigation" 3 77.
Indstillinger
Følgende menuer vises:
● Applikationsstyring

Vælg for at styre Bluetooth
eksternt udstyr.

● Navigationstjenester
Vælg for at få adgang til naviga‐
tionsrelaterede funktioner, f.eks.
trafik, hastighedskameraer, lokal
søgning, My TomTom LIVE, vejr.
Se (NAVI 80 IntelliLink) "LIVE-
tjenester" i afsnittet "Navigation"
3 77.

Bemærkninger
Et kompatibelt SD-kort skal indsæt‐
tes for at få adgang til LIVE-tjene‐
ster.

● Opdatér applikationer
Vælg for at opdatere nuværende
applikationer.

● Datadelingsindstillinger
Vælg for at aktivere/deaktivere
datadeling.

Bemærkninger
Når datadeling er slået fra, er det
ikke sikkert, at visse funktioner
fungerer korrekt.

Favoritter (NAVI 80 IntelliLink)
Når Startsiden vises, berøres f for at
vise, tilføje eller slette favoritter for
følgende funktioner:
● ⇑ Navigation 3 74.
● ª Multimedia - se "Radio"

3 47.
● g Telefon 3 109.
● ¯ Tjenester 3 77.

Navigationsfavoritter
Vælg en tom plads på displayet eller
berør < (for at åbne en genvejs‐
menu), vælg dernæst Tilføj favorit.
Vælg på den viste liste for at tilføje en
gemt destination i favoritterne.
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Flere oplysninger findes under
(NAVI 80 IntelliLink) "Indlæsning af
destination" i afsnittet "Navigation"
3 90.
Multimediefavoritter
Vælg en tom plads på displayet eller
berør < (for at åbne en genvejs‐
menu), dernæst Tilføj favorit.
Vælg på den viste liste for at tilføje en
forudindstillet FM-radiostation i favo‐
ritterne.
Telefonfavoritter
Vælg en tom plads på displayet eller
berør < (for at åbne en genvejs‐
menu), dernæst Tilføj favorit.
Vælg på den viste liste for at tilføje en
telefonkontakt i favoritterne.
Flere oplysninger findes under
(NAVI 80 IntelliLink) "Telefonbog" i
afsnittet "Telefon" 3 117.
Tjenestefavoritter
Vælg en tom plads på displayet eller
berør < (for at åbne en genvejs‐
menu), dernæst Tilføj favorit.
Vælg på den viste liste for at tilføje et
tjenesteemne i favoritterne.

Slet favoritter
Berør < og vælg Fjern alle favoritter
eller Fjern en favorit.
Vælg derpå en favorit på den viste
liste. En bekræftelsesmeddelelse
vises. Berør Slet og bekræft, hvis du
bliver bedt om det.

Yderligere funktioner
(NAVI 50 IntelliLink)
Afhængig af version, er indstillinger
for bakkameravisning til rådighed.
Indstillinger for bakkameravisning
Når bakkameravisningen vises på
displayet, skal du berøre
ÿIndstilling(er) for at åbne indstil‐
lingsmenuen.
Følgende indstillinger kan opdateres:
● Slå bakkameravisningsdisplayet

Fra/Til.
● Farver

Berør ]/< for at justere niveauet.
● Lysstyrke

Berør ]/< for at justere niveauet.
● Kontrast

Berør ]/< for at justere niveauet.

Flere oplysninger findes under afsnit‐
tet "Bakkamera" i instruktionsbogen
til bilen.

Oversigt over
berøringsbetjening
Infotainment-systemets display
(NAVI 50, NAVI 80 IntelliLink) 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.

Valg eller aktivering af en
skærmknap eller menupost
Berør en skærmknap eller menupost.
● En kort berøring aktiverer det

valgte element.
● Berør og hold for at gemme et

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

Rulning i lister
Hvis der er flere tilgængelige poster,
end der kan vises på skærmen, skal
der rulles i listen.
Rul gennem en liste med menuele‐
menter ved at berøre S eller R øverst
og nederst i rullepanelet.
Berør og hold S eller R for at rulle
hurtigt gennem en liste.
Bemærkninger
I efterfølgende kapitler vil betje‐
ningstrinnene for at bladre til et
punkt på en liste via berøringsskær‐
men blive beskrevet som "...rul til
<punktnavn>".

Rulning på et kort
Berør et vilkårligt sted på kortet.
Markøren angiver den aktuelle posi‐
tion. Rulning på kortet sker ved at
trække kortet i den ønskede retning.
Bemærkninger
Der skal anvendes konstant tryk, og
fingeren skal flyttes med en konstant
hastighed.

Pop-up menuer
Pop-op-menuer med yderligere valg‐
muligheder åbnes ved at berøre <.
En pop-op-menu forlades uden at gå
til nogen valgmuligheder eller fore‐
tage nogen ændringer ved at berøre
en vilkårlig del af skærmbilledet uden
for pop-op-menuen.

Toneindstillinger
R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Toneindstillinger
Tonekarakteristikken kan vælges i
lydindstillingsmenuen.

Tryk på SETUP for at få adgang til
indstillingsmenuen.
Vælg Audio settings (lydindstillinger),
derpå Sound og drej på OK, indtil den
ønskede indstilling er valgt:
● BASS (bas)
● TREBLE (diskant)
● FADER (balance foran/bagi)
● BALANCE (balance højre/

venstre)
På displayet vises indstillingstypen
fulgt af den indstillede værdi.
Indtil den ønskede værdi ved at dreje
OK, og tryk på knappen for at
bekræfte valg.
Lydindstillingsmenuen afsluttes ved
at trykke på /.
Bemærkninger
Hvis der ikke er nogen aktivitet,
forlader systemet automatisk lydind‐
stillingsmenuen.

Indstilling af bas og diskant
Vælg Bass (bas) eller Treble
(diskant).
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Indtil den ønskede værdi ved at dreje
OK, og tryk på knappen for at
bekræfte indstillingen.
Alt efter versionen findes også indstil‐
lingen BASFORØGELSE.

Indstilling af lydfordeling mellem højre
- venstre
Vælg Balance.
Indtil den ønskede værdi ved at dreje
OK, og tryk på knappen for at
bekræfte indstillingen.

Indstilling af lydfordeling foran - bag
Tilgængelig alt efter version. Vælg
Fader.
Indtil den ønskede værdi ved at dreje
OK, og tryk på knappen for at
bekræfte indstillingen.

NAVI 50 IntelliLink -
Toneindstillinger
Der kan til enhver tid fås adgang til
indstillingsmenuen ved at berøre 7
efterfulgt af ÿIndstilling(er).

Følgende indstillings-undermenuer
vises nederst på skærmen:
● Audio

Se "Lydindstillinger" herunder.
● Display

Se (NAVI 50 IntelliLink) "System‐
indstillinger" 3 42.

● Bluetooth
Se (NAVI 50 IntelliLink) "System‐
indstillinger" 3 42.

● System
Se (NAVI 50 IntelliLink) "System‐
indstillinger" 3 42.

Audio-indstillinger
Vælg Lyd for at vise følgende alter‐
nativer:
● Lydstyrke/hastighed (Fra/

1/2/3/4/5)
Hastighedsafhængig regulering
af lydstyrke - se
(NAVI 50 IntelliLink) "Lydstyr‐
keindstillinger" 3 41.

● Loudness (til/fra)
Aktivér loudness for at øge bas-
og diskantniveauerne.

● BAL/FAD
Alt efter versionen berøres l for
at åbne undermenuen for lydstyr‐
kefordelingsbalance- og toneind‐
stillinger.
På venstre side af displayet
justeres balancen mellem højre
og venstre med k/l og balan‐
cen mellem for og bag med R/
S (hvis tilgængelig).
På højre side af displayet indstil‐
les toneegenskaber for Bas,
Mellem og Diskant (mellem -5 og
+5) med k/l.
Berør OK for at bekræfte ændrin‐
gerne.

● Lyd
Alt efter versionen berøres l for
at åbne undermenuen for lydstyr‐
kefordelingsbalance- og toneind‐
stillinger.
På venstre side af displayet
justeres balancen mellem højre
og venstre med k/l og balan‐
cen mellem for og bag med R/
S (hvis tilgængelig).
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På højre side af displayet indstil‐
les toneegenskaber for Bas,
Mellem og Diskant (mellem -5 og
+5) med k/l.
Berør OK for at bekræfte ændrin‐
gerne.
Andre versioner af undermenuen
for lyden (hvor lydstyrke kan
indstilles individuelt for en række
lydtyper) er beskrevet i
(NAVI 50 IntelliLink) "Lydstyr‐
keindstillinger" 3 41.

NAVI 80 IntelliLink -
Toneindstillinger
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Systemin‐
dstillinger" 3 42.

Lydstyrkeindstillinger
R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Lydstyrkeindstillinger
Tryk på SETUP for at få adgang til
indstillingsmenuen.

Vælg Audio settings (lydindstillinger),
derpå Speed vol. (Hastighed-lydst.)
og drej på OK, indtil den ønskede
indstilling er valgt.

NAVI 50 IntelliLink -
Lydstyrkeindstillinger
Der kan til enhver tid fås adgang til
indstillingsmenuen ved at berøre 7
efterfulgt af ÿIndstilling(er).
Følgende indstillingsundermenuer
vises:
● Audio

Se "Lydindstillinger" herunder.
● Display

Se (NAVI 50 IntelliLink) "System‐
indstillinger" 3 42.

● Bluetooth
Se (NAVI 50 IntelliLink) "System‐
indstillinger" 3 42.

● System
Se (NAVI 50 IntelliLink) "System‐
indstillinger" 3 42.

Audio-indstillinger
Vælg Lyd for at vise følgende alter‐
nativer:
● Lydstyrke/hastighed (Fra/

1/2/3/4/5)
Lydstyrken øges, når bilens
hastighed stiger, for at kompen‐
sere for vind- og vejstøj.
Hastighedskompenseret
lydstyrke kan slås fra, eller
graden af lydstyrketilpasning kan
indstilles.

● Loudness (til/fra)
Aktivér loudness for at øge bas-
og diskantniveauerne.

● BAL/FAD
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Tone‐
indstillinger" 3 39.

● Lyd
Berør l for at åbne undermen‐
uen for foretrukne lydindstillinger.
Alt efter version kan lydstyrken
for forskellige lydtyper indstilles
uafhængigt, f.eks. audio, trafik‐
meldinger (TA), navigationsin‐
struktioner, håndfrit telefonsy‐
stem og ringetoneniveauer.
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Berør ]/< for at indstille lydstyr‐
ken for hver lydtype.
Hvis det ønskes, berøres Nulstil
til standard for at indstille alle
lydstyrker til fabriksindstillin‐
gerne.
Angående andre versioner af
undermenuen for lyd, se
(NAVI 50 IntelliLink) "Toneindstil‐
linger" 3 39.

NAVI 80 IntelliLink -
Lydstyrkeindstillinger
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Systemin‐
dstillinger" 3 42.

Systemindstillinger
R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Systemindstillinger
Tryk på SETUP og gå ind på indstil‐
lingsmenuen ved at dreje og trykke på
OK.
Når der er foretaget justeringer af
systemindstillinger, skal man trykke
på SETUP for at afslutte menuen og

gemme ændringer. Systemet
gemmer og afslutter også automatisk
efter en forsinkelse.
Indstil uret
Systemuret og tidsdisplayformatet
indstilles ved at vælge Clock (ur).
Vælg ønsket indstilling ved at dreje og
trykke på OK.
Skift systemsprog
Skift displaysproget ved at gå til
menuen Language (sprog). Vælg et
sprog på listen ved at dreje og trykke
på OK.
Gendan standardindstillinger for
system
For at stille systemindstillingerne
tilbage til standardindstillingerne
vælges Default settings (standardind‐
stillinger) ved at dreje og trykke på
OK. Bekræft ændring, når der bedes
om det, ved at trykke på OK igen.

NAVI 50 IntelliLink -
Systemindstillinger
Der kan til enhver tid fås adgang til
indstillingsmenuen ved at berøre 7
efterfulgt af ÿIndstilling(er).

Følgende indstillings-undermenuer
vises nederst på skærmen:
● Audio:

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Tone‐
indstillinger" 3 39 og "Lydstyr‐
keindstillinger" 3 41.

● Display: Se nedenfor.
● Bluetooth: Se nedenfor.
● System: Se nedenfor.

Display
Vælg Display for at vise følgende
alternativer:
● Lysstyrke (lav/middel/høj)
● Kortfunktion (auto/dag/nat)

● Auto: Dag- og natfunktion
ændres automatisk.

● Dag: Kortskærmbilledet
vises altid med klare farver.

● Nat: Kortskærmbilledet vises
altid med mørke farver.

● Baggrund (mørk/lys)
Tilgængelig alt efter version. Skift
mellem en mørk eller lys display‐
funktion (tilgængelig alt efter bil).
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Bluetooth
Vælg Bluetooth for at vise følgende
alternativer:
● Vis Bluetooth-enhedsliste
● Søg efter Bluetooth-enhed
● Godkendelse af ekstern enhed
● Skift adgangsnøgle (ved tilknyt‐

ning af Bluetooth-enheder til Info‐
tainment-systemet)

● Smartphone
Tilgængelig alt efter version.
Hjælp med aktivering og betje‐
ning af stemmestyring findes
under "Stemmegenkendelse"
3 105.

Flere oplysninger om Bluetooth-
indstillinger findes under
(NAVI 50 IntelliLink) "Bluetooth-
musik" 3 66 og "Bluetooth-forbin‐
delse" i afsnittet "Telefon" 3 113.
System
Vælg System for at vise følgende
alternativer:
● Sprog

Skift displaysprog og stemmein‐
struktionssprog til navigationssy‐

stemet. Tryk på OK for at
bekræfte valget.

● Ur/enheder
Følgende indstillinger kan
ændres:
● Tidsformat (12t/24t)
● Enheder/

navigationsenheder (km/
mls)

● Indstilling af klokkeslæt
Tryk på l for at åbne under‐
menuen Indstilling af
klokkeslæt med følgende
alternativer:
Auto/Manuel
Hvis der vælges automatisk
tidsindstilling, indstilles klok‐
keslættet automatisk ved
hjælp af GPS.
Hvis der vælges manuel
indstilling af klokkeslæt, fore‐
tages de ønskede indstil‐
linger.

Bemærkninger
Navigationskort til det aktuelle land
skal installeres på systemet for at
sikre, at den lokale tid er korrekt.

● Fabriksindstillinger
Følgende indstillinger kan nulstil‐
les til fabrikkens standardindstil‐
linger:
● Alle
● Telefon
● Navigation
● Lyd-Medier-Radio-System

● Navigation (til/fra)
● Systemversion (viser Infotain‐

ment-systemets softwareversi‐
onsnummer)

Når systemindstillingsjusteringerne
er foretaget, berøres 7 (og der
vælges en anden menu på displayet)
for at afslutte indstillingsmenuen og
gemme ændringerne. Systemet
gemmer og afslutter også automatisk
efter en forsinkelse.

NAVI 80 IntelliLink -
Systemindstillinger
Adgang til systemindstillingsmenuen
fra Startsiden fås ved at berøre
MENU efterfulgt af System.
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Følgende indstillingsundermenuer
vises:
● Sprog
● Display
● Lyd
● Ur
● Sikkerhedsadvarsler
● Hjem-skærm
● Tastaturer
● Indstil enheder
● Status & information
● Fjern SD-kort
● Gendan fabriksindstillinger

Efter at systemindstillingerne er
ændret, berøres Udført for at
bekræfte.
Sprog
For at ændre Infotainment-systemets
sprog derefter stemmetype (afhæn‐
gigt af version).
Display
Følgende indstillinger vises:
● Lysstyrke om dagen: Ændring af

skærmens lysstyrke, så den

passer til lysniveauerne udenfor
(dagslys).
Ved lave lysniveauer udenfor er
displayskærmen nemmere at se,
når displayet ikke er for lyst.

● Lysstyrke om aftenen/Lysstyrke
om natten: Ændring af skærmens
lysstyrke, så den passer til lysni‐
veauerne udenfor (nattelys).
Ved lave lysniveauer udenfor er
displayskærmen nemmere at se,
når displayet ikke er for lyst.

● Automatisk dag-/natfunktion/
Skift til natfunktion om natten: Til
at aktivere automatisk skift
mellem lysstyrke om dagen/om
natten.
Natfunktion aktiveres ved lave
lysniveauer udenfor, og når
forlygterne er tændt.

● Tvungen natfunktion/Brug
natfunktion: Til at aktivere
natfunktion.

Lyd
Følgende indstillingsundermenuer
vises:
● Lydniveauer: For at ændre

lydstyrke og lyde for hovedlyd‐
styrke, håndfrit telefonsystem,
telefonens ringetone, navigati‐
onsvejledning, system-/compu‐
terstemme, trafikinformation og
parkeringsassistent (alt efter
version).

● Alarmer: Til at indstille alarmlyd‐
styrke og tænde/slukke for alar‐
mer, når displayskærmen er sluk‐
ket.

● Hastighedsfølsom lydstyrke: Til
at indstille lydstyrkejustering
baseret på bilens hastighed.

● Stemmeinformationstyper:
Indstil informationstyper, der skal
gives af Infotainment-systemets
stemme (f.eks. "Læs instruktio‐
ner om motorvejsvognbaner
højt").

● Stemme: Skift den stemme, der
bruges af Infotainment-systemet
(hvis denne funktion findes).
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Ur
Til at indstille systemuret og tidsdis‐
playformatet.
Det anbefales at have den automati‐
ske tidsindstilling slået til.
Sikkerhedsadvarsler
Til at slå forskellige advarsler fra Info‐
tainment-systemet til/fra (f.eks.
"Advar hvis hastigheden overstiger
det tilladte"). Afkryds de relevante
felter for at aktivere.
Hjem-skærm
Til at ændre startsidens konfiguration.
Vælg på listen med alternativer for at
se et eksempel på hvert startside‐
layout.
Tastaturer
Til at ændre først alfabettypen (f.eks.
latinsk, græsk) og derefter tastaturty‐
pen (f.eks. Qwerty, ABCD).
Indstil enheder
Til at ændre måleenheder for f.eks.
strækning (km/miles), koordinater
(grader, minutter, sekunder), tempe‐
ratur (℃, ℉) og barometerenheder
(hvis de findes).

Status & information
Til at vise systeminformation, f.eks.
version, GPS-status, netværksstatus,
licenser og copyright-information.
Fjern SD-kort
Til at tage SD-kortet sikkert ud.
Gendan fabriksindstillinger
Til at slette alle Infotainment-system‐
informationer. Følg instruktionerne på
displayet.
Bemærkninger
Bagefter starter Infotainment-syste‐
met som standard på engelsk. Om
nødvendigt vælges Sprog i menuen
System for at ændre sproget.

Multimedieindstillinger
Adgang til menuen Multimedieindstil‐
linger fra Startsiden fås ved at berøre
MENU, derpå Multimedia efterfulgt af
Indstillinger.
Følgende indstillingsundermenuer
vises:
● Lyd
● Radio
● Medier

● Billeder
● Video

Når indstillingerne er ændret, berøres
Udført for at bekræfte.
Lyd
Følgende lydindstillinger kan opdate‐
res:
● 'Balance':

Indstil lydfordelingen i bilen.
● 'Bas diskant':

Indstil lydalternativet, f.eks. 'Neu‐
tral' eller Pop-rock', 'Klassisk',
'Jazz' (hvis de findes). Vælg
'Manuel' for at indstille diskant-
og basniveauerne manuelt.
Tryk på Udført for at gemme
ændringerne.

● 'Demo arkamys' (hvis funktionen
findes):
Vælg for at prøve Arkamys-funk‐
tion.

● 'Bass Boost Arkamys':
Slå basforstærkning til/fra.
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Radio
Følgende radioindstillinger kan opda‐
teres:
● aktivér/deaktivér søgning efter

alternative frekvenser (AF)
● aktivér/deaktivér i-trafik (trafik‐

programinformation)
● aktivér/deaktivér programtype

(PtY)
● aktivér/deaktivér Simulcast
● vis i-meldingsinformation (f.eks.

Lokal vejrinformation, Eventinfor‐
mation)

● opdatér liste med lagrede radio‐
stationer

Flere oplysninger findes under
(NAVI 80 IntelliLink) "Radio" 3 47.
Medier
Følgende medieindstillinger kan
opdateres:
● aktivér/deaktivér Gentag (et

spor)
● aktivér/deaktivér Bland

● aktivér/deaktivér Vis albumom‐
slag

● konfigurér Styring af Bluetooth-
enheder

Flere oplysninger findes under
(NAVI 80 IntelliLink) "Bluetooth-
musik" 3 66.
Billeder
Følgende fotoindstillinger kan opda‐
teres:
● indstil visningstid for fotos i et

slideshow ("Slideshow ventetid")
● skift fra normal visning til fuld‐

skærmsvisning ("Standardvis‐
ning")

Flere oplysninger findes under
"Visning af billeder" 3 72.
Video
Følgende videoindstillinger kan opda‐
teres:
● indstil visningstype for videoer

(hvis funktionen findes)
● skift fra normal visning til fuld‐

skærmsvisning
Flere oplysninger findes under
"Afspilning af film" 3 72.
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Radio
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Brug
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

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Betjeningselementer
De vigtigste knapper til betjening af
radioen er:
● RADIO: Aktiver radio, skift bølge‐

område
● 2 3: Stationssøgning
● OK: Skift frekvens
● Stationsknapper 1...6: Forvalgte

stationsknapper
● SETUP: Systemindstillinger,

automatisk stationslagring
● TEXT: Visning af radiotekstinfor‐

mation

Aktivering af radio
Tryk på RADIO for at ændre lydkilden
til radio.
Den tidligere valgte station bliver
modtaget.

Valg af bølgeområde
Tryk flere gange på RADIO for at
skifte mellem tilgængelige bølgeom‐
råder (f.eks. FM1, FM2, AM).
Den station, som tidligere blev valgt i
dette bølgeområde, modtages.

NAVI 50 IntelliLink - Betjening
Brug berøringsskærmen til at betjene
radioen.
De vigtigste betjeningselementer er:
● FM/AM/DAB (alt efter version):

Skift mellem bølgeområderne
FM og AM.

● l/m: Start automatisk
søgning efter næste/forrige
radiostation.

● k/l: Skift til næste/forrige
frekvens i trin på 0,5.

● R/S: Rul gennem en liste med
stationer.
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Aktivering af radio
Radioen kan til enhver tid aktiveres
ved at berøre 7 efterfulgt af è/
ñRadio. Den tidligere valgte station
bliver modtaget.
Følgende undermenuer vises nederst
på skærmen:
● Hoved: Radiostation/frekvens

vises.
● Liste: Viser en alfabetisk liste

med tilgængelige radiostationer
(højst 50 stationer).

Bemærkninger
Radiostationer uden RDS: Kun
frekvensen vises. Disse stationer
vises i slutningen af listen.
● Forudindstillinger: Viser lagrede

favoritradiostationer.
● Alternativer:

Følgende indstillinger kan
ændres afhængigt af det valgte
bølgeområde:
● RDS (til/fra)
● TA (til/fra)
● Region (til/fra)
● Nyheder (til/fra)

● AM (til/fra)
● Opdatér liste (Start)

Flere oplysninger findes under
(NAVI 50 IntelliLink) "Radiodatasy‐
stem (RDS)" 3 52.

Valg af bølgeområde
Berør S ved siden af FM/AM/DAB
(hvis det findes) i øverste venstre
hjørne af displayet og vælg bølgeom‐
rådet FM, AM eller DAB.
Den station, som tidligere blev valgt i
dette bølgeområde, modtages.
Bemærkninger
AM-bølgeområde kan slås fra via
menuen Alternativer.

Se "Digital audio broadcasting"
3 54.

NAVI 80 IntelliLink - Betjening
Brug berøringsskærmen til at betjene
radioen.

De vigtigste betjeningselementer er:
● FM/AM/DR: Skift mellem bølge‐

områderne FM, AM og DR (digital
radio).

● Y/Z: Start automatisk søgning
efter næste/forrige radiostation.

● </>: Skift til næste/forrige
frekvens i trin.

● ↑/↓: Rul gennem en liste med
stationer.

Aktivering af radio
Adgang til Radio fra Startsiden fås
ved at berøre MENU, derpå
Multimedia efterfulgt af Radio.
Der findes følgende funktioner:
● Forudindstil:

Viser lagrede favoritradiostatio‐
ner.

● Liste:
Viser en alfabetisk liste med
tilgængelige radiostationer (højst
50 stationer).
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Bemærkninger
Radiostationer uden RDS: Kun
frekvensen vises. Disse stationer
vises i slutningen af listen.
● Frekvens:

Søg manuelt eller automatisk ved
at scanne det udvalgte frekvens‐
område.

Valg af bølgeområde
Berør fanen FM/AM/DR i øverste
venstre hjørne af displayet for at skifte
mellem bølgeområder.
Den station, som tidligere blev valgt i
dette bølgeområde, modtages.

Stationssøgning
Stationshukommelse: Automatisk
lagring

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Automatisk stationssøgning
Tryk kort på 2 eller 3 for at søge
efter næste station, der kan modta‐
ges i det aktuelle bølgeområde.

Hvis der ikke findes en station, fort‐
sætter automatisk søgning, indtil der
igen trykkes på 2 eller 3.

NAVI 50 IntelliLink - Automatisk
stationssøgning
Berør l eller m for at søge efter
næste station, der kan modtages i det
aktuelle bølgeområde.
Hvis der ikke findes en station, fort‐
sætter automatisk søgning, indtil l
eller m berøres igen.

NAVI 80 IntelliLink - Automatisk
stationssøgning
Berør Y eller Z for at søge efter
næste station, der kan modtages i det
aktuelle bølgeområde.
Hvis der ikke findes en station, fort‐
sætter automatisk søgning, indtil Y
eller Z berøres igen.

Stationssøgning: Manuel

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Manuel stationssøgning
Vælg det ønskede bølgeområde, og
hold 2 eller 3 inde for at scanne
det valgte bølgeområde.

Slip knappen, når søgningen er tæt
på den ønskede frekvens. En auto‐
matisk søgning foretages så for den
næste station, der kan modtages, og
den spilles automatisk.
Tryk på OK for at ændre frekvensen
trinvis.
Søgning efter lagrede stationer
Giver mulighed for at hente radiosta‐
tioner frem, der tidligere er blevet
lagret.
Hvis du vil lagre en station, skal du
vælge det ønskede bølgeområde og
stationen og derefter trykke på
stationsknap 1...6, indtil der lyder et
signal, som bekræfter, at stationen er
blevet lagret på den pågældende
stationsknap. Der kan lagres 6 stati‐
oner pr. bølgeområde.
Hente en lagret station frem
Hvis du vil hente en station frem, skal
du vælge det ønskede bølgebånd og
derefter trykke kort på
stationsknap 1...6.
Søg radiostationsnavn (kun FM)
Vælg FM-bølgeområdet, og fremhæv
stationsnavnet i displayet med
_ eller 6.
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Tryk på 1 eller 4 gentagne gange for
manuelt at søge efter det ønskede
stationsnavn. Evt. vises frekvensen i
stedet for, hvis stationsnavnet ikke er
tilgængeligt.
Den alfabetiske liste indeholder op til
60 FM radiostationer med den bedste
modtagelse. Denne liste kan opdate‐
res til hver en tid. Autolagringslister
3 51.

NAVI 50 IntelliLink - Manuel
stationssøgning
Vælg det ønskede bølgeområde og
berør derpå k eller l for at ændre til
næste/forrige frekvens i trin på 0,5.
Søgning efter lagrede stationer
Giver mulighed for at hente radiosta‐
tioner frem, der tidligere er blevet
lagret.
En station lagres ved at vælge ønsket
bølgeområde og station og dernæst
berøre Forudindstillinger for at vise de
gemte favoritter.
Berør og hold på den ønskede posi‐
tion. Radiostationens frekvens eller
navn vises på favoritpositionen som

bekræftelse på, at stationen er gemt
(i angiver den station, der modtages
for øjeblikket).
Bemærkninger
Der kan gemmes 12 stationer pr.
bølgeområde.

Hente en lagret station frem
En station hentes frem ved at vælge
det ønskede bølgeområde og
dernæst berøre Forudindstillinger for
at vise de gemte favoritter og derefter
vælge den ønskede favoritradiosta‐
tion.
Berør k/l for at gå til forrige/næste
favoritside.
Søg radiostationsnavn (kun FM og
DAB)
Vælg bølgeområde FM eller DAB
(hvis det findes), og berør dernæst
Liste for at vise en alfabetisk liste med
tilgængelige radiostationer.
Berør S eller R for manuelt at søge
efter det ønskede stationsnavn. Evt.
vises frekvensen i stedet for, hvis
stationsnavnet ikke er tilgængeligt.
Vælg et af punkterne på listen for at

modtage den valgte station (i angi‐
ver den station, der modtages i
øjeblikket).
Den alfabetiske liste indeholder op til
50 radiostationer med den bedste
modtagelse. Denne liste kan opdate‐
res, hvornår det skal være, se "Auto‐
lagringslister" 3 51.

NAVI 80 IntelliLink - Manuel
stationssøgning
Vælg det ønskede bølgeområde og
berør derefter < eller > for at ændre
til næste/forrige frekvens i trin.
Søgning efter lagrede stationer
Giver mulighed for at hente radiosta‐
tioner frem, der tidligere er blevet
lagret.
En station lagres ved at vælge ønsket
bølgeområde og station og dernæst
berøre Forudindstil for at vise de
gemte favoritter.
Berør og hold på den ønskede posi‐
tion, indtil der høres et bip. Radiosta‐
tionens frekvens eller navn vises på
favoritpositionen som bekræftelse på,
at stationen er gemt. Der kan lagres
6 stationer pr. bølgeområde.
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Alternativt vælges ønsket bølgeom‐
råde og station, hvorefter der vælges
Frekvens eller Liste. Berør < for at
åbne en genvejsmenu og vælg så
Gem som forudindstilling. Berør og
hold på den ønskede position, indtil
der høres et bip.
Hente en lagret station frem
En station hentes frem ved at vælge
ønsket bølgeområde og dernæst
berøre Forudindstil for at vise de
gemte favoritter og derpå vælge
ønsket favoritradiostation.
Søg radiostationsnavn (kun FM)
Vælg FM-bølgeområdet og berør
dernæst Liste for at vise en alfabetisk
liste med tilgængelige radiostationer.
Berør ↑ eller ↓ for manuelt at søge
efter det ønskede stationsnavn. Evt.
vises frekvensen i stedet for, hvis
stationsnavnet ikke er tilgængeligt.
Den alfabetiske liste indeholder op til
50 radiostationer med den bedste
modtagelse. Denne liste kan opdate‐
res, hvornår det skal være, se "Auto‐
lagringslister" 3 51.

Autolagringslister
De stationer med den bedste modta‐
gelse i bølgeområdet kan søges og
lagres automatisk ved hjælp af auto‐
lagringsfunktionen.

Automatisk lagring af stationer

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Automatisk stationslagring
FM-bølgeområdet har en autolag‐
ringsliste (AST), på hvilken seks stati‐
oner kan lagres.
Mens der lyttes til radioen, skal man
holde RADIO inde: De seks stationer
med den bedste modtagelse lagres
automatisk på AST.
Bemærkninger
Som følge af signalstyrken er det
muligt, at der lagres færre end seks
stationer.

Hente en station frem

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Hentning af en station
Vælg det ønskede bølgeområde, tryk
derefter kort på stationsknap 1...6 for
at hente en lagret station frem.
For at hente en station frem på auto‐
lagringslisten (AST) mens der lyttes til
radioen, skal man trykke kort på
SETUP for at aktivere funktionen
AST. Den tidligere valgte station
bliver modtaget. Tryk kort på
stationsknap 1...6 for at hente en
anden lagret station frem på autolag‐
ringslisten.

Manuel opdatering af stationsliste
Stationerne kan også gemmes manu‐
elt i autolagringslisten.
Bemærkninger
Fås kun med NAVI 50 IntelliLink,
NAVI 80 IntelliLink.

Stationslisten opdateres med de
seneste stationer ved at aktivere
systemopdateringen manuelt. Alt
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efter Infotainment-system kan lyden
være slået fra under en manuel opda‐
tering.

NAVI 50 IntelliLink - Manuel
opdatering af stationsliste
Berør Alternativer, rul ned til
Opdatér liste og vælg derpå Start;
Opdaterer ... vises på displayet, indtil
opdateringen er gennemført.
Bemærkninger
Hvis DAB er tilgængelig, anbefales
det at opdatere DAB-stationslisten
manuelt, når systemet er slået til.

NAVI 80 IntelliLink - Manuel
opdatering af stationsliste
Fra Startsiden berøres MENU, derpå
Multimedia efterfulgt af Indstillinger.
Vælg Radio og rul ned til Opdatér
radioliste.
Alternativt (afhængigt af version)
vælges Multimedia efterfulgt af
Radio, hvorpå én af følgende funktio‐
ner vælges:
● Forudindstilling
● Liste
● Frekvens

Berør derefter < for at åbne en
genvejsmenu og vælg så Opdatér
radioliste.

Radio Data System (RDS)
RDS er en service for FM-stationer,
som hjælper dig med at finde den
ønskede station og sikrer en fejlfri
modtagelse.

Fordele ved RDS
● Programnavnet på den valgte

station vises på skærmen i stedet
for frekvensen.

● Ved en automatisk stationssøg‐
ning indstiller Infotainment-syste‐
met kun på RDS-stationer.

● Infotainment-systemet vælger
altid den bedst modtagelige
sendefrekvens for den valgte
station ved hjælp af AF (Alterna‐
tive Frequencey).

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
RDS-funktioner

Konfiguration af RDS
Tryk på SETUP og drej på OK for at
komme ind i menuen RDS. Vælg ved
at trykke på knappen.
Drej på drejeknappen for at vælge
RDS SETUP.

Aktivere/deaktivere RDS
Tryk på Alternativer på displayskær‐
men. Følgende indstillinger kan
ændres:
Tænd/sluk RDS-AF ved at trykke på
OK. AF vises på skærmen, når RDS
er aktiv.

Tekstinformation (radiotekst)
Visse FM-stationer udsender tekstin‐
formation om det aktuelle program
(f.eks. sangtitel).
Tryk på SETUP og drej på OK for at
komme ind i menuen Radiotekster.
Drej på drejeknappen for at vælge
Radio, og tryk på knappen for at se
denne information.
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NAVI 50 IntelliLink - RDS-
funktioner

Konfiguration af RDS
Vælg Alternativer. Følgende indstil‐
linger kan ændres:
● RDS (til/fra)

Sluk, hvis der ikke er brug for
funktionen.

● TA (til/fra)
Se nedenfor.

● Region/AF (til/fra)
Se nedenfor.

● Nyheder (til/fra)
Se nedenfor.

● AM (til/fra)
Sluk, hvis der ikke er brug for
funktionen.

● Opdatér liste (Start)
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Autolag‐
ringslister" 3 51.

TA (trafikmeldinger)
Hvis TA er aktiveret:
● Trafikmeldinger fra visse FM-

radiostationer (og DAB-stationer,
hvis de er tilgængelige) sendes
automatisk.

● Radio og afspilning af ekstern
lydkilde afbrydes, så længe
trafikmeldingen varer.

Bemærkninger
Automatisk udsendelse af trafikmel‐
dinger er deaktiveret, hvis bølgeom‐
rådet er indstillet på AM.

Region/AF
Hvis RDS-funktionen er aktiveret, og
der er tændt for Region/AF:
Visse FM-radiostationers frekvens
kan ændre sig alt efter det geografi‐
ske område.
Dårlig modtagelse kan af og til forår‐
sage uregelmæssige og uvelkomne
ændringer i frekvensen. Slå Region/
AF fra om nødvendigt.

Nyheder
Hvis Nyheder er aktiveret:
● Nyhedsmeddelelser fra visse

FM-radiostationer (og DAB-stati‐
oner, hvis de er tilgængelige)
sendes automatisk.

● Radio og afspilning af ekstern
lydkilde afbrydes, så længe
trafikmeldingen varer.

Tekstinformation (radiotekst)
Visse FM-stationer (og DAB-statio‐
ner, hvis de er tilgængelige) udsender
tekstinformation om det aktuelle
program (f.eks. sangtitel).

NAVI 80 IntelliLink - RDS-
funktioner

Konfiguration af RDS
Adgang til menuen Radioindstillinger
fra Startsiden fås ved at vælge
MENU, derpå Multimedia efterfulgt af
Indstillinger og derefter Radio.
Alt efter versionen berøres < for at
åbne en genvejsmenu og gå ind på
alternativet 'Radioindstillinger'.
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Følgende radioindstillinger kan opda‐
teres:
● aktivér/deaktivér søgning efter

alternative frekvenser (AF)
● aktivér/deaktivér i-trafik (trafik‐

programinformation)
● aktivér/deaktivér programtype

(PtY)
● aktivér/deaktivér Simulcast
● vis i-meldingsinformation (f.eks.

Lokal vejrinformation, Eventinfor‐
mation)

● opdatér liste med lagrede radio‐
stationer

Alternativ frekvens (AF)
Aktivér funktionen RDS-AF for at altid
indstille den sendefrekvens, der har
bedst modtagelse for den valgte
station
Dårlig modtagelse kan af og til forår‐
sage uregelmæssige og uvelkomne
ændringer i frekvensen. Sluk for funk‐
tionen RDS-AF om nødvendigt.
i-trafik (trafikprograminformation)
Trafikradiostationer er FM RDS-stati‐
oner, som sender trafiknyheder.

Aktivér I-Trafik for automatisk at
modtage trafikmeldinger, når de
sendes.
Søgning efter programtype (PtY)
Aktivér PtY for at vise den program‐
type (f.eks. nyheder, sport), der
sendes for øjeblikket
Opdatér radioliste
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Autolag‐
ringslister" 3 51.
Simulcast
Slå Simulcast-funktionen til for at
skifte automatisk fra en digital radio‐
station (DR) til samme station i FM-
bølgeområdet ved tab af modtagelse.
i-melding
Vælg for at vise information om f.eks.
vejr eller events i nærheden.

Tekstinformation (radiotekst)
Visse FM-stationer udsender tekstin‐
formation om det aktuelle program
(f.eks. sangtitel).
Tekstinformation kan kontrolleres fra
enhver radiofunktion (f.eks.
Forudindstilling, Liste, Frekvens) ved
at berøre < for at åbne en genvejs‐

menu og vælge tekstinformationsal‐
ternativet ved f.eks. at vælge "Vis
radiotekst".

Digital Audio Broadcasting
Digital audio broadcasting (DAB) er et
nyskabende og universelt sendesy‐
stem.

Generel information
● DAB-stationerne angives med

programnavnet frem for sende‐
frekvensen.

● Med DAB kan der sendes flere
radioprogrammer (servicer) på
en enkelt frekvens (ensemble).

● Ud over digitale lydtjenester af
høj kvalitet kan DAB også sende
data i tilknytning til programmer
samt en masse andre 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).
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● Der forekommer ingen fading
(reduktion af lyden), som er
typisk for modtagelse af AM eller
FM. DAB-signalet gengives ved
en konstant lydstyrke.

● 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 er for svagt til
at blive opfanget af modtageren,
skifter systemet til det samme
program på en anden DAB-eller
FM-station.

● 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 Infotainment-syste‐
mets FM-tuner aktiv i baggrun‐
den og søger løbende efter FM-
stationer med den bedste modta‐
gelse.
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Generel information
Infotainment-systemets CD-afspiller
kan afspille lyd-CD'er, MP3-CD'er og
også WMA-CD'er (afhængigt af
version).
CD16 BT, CD18 BT: AAC- og WAV-
formater kan også afspilles.

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

Forsigtig

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

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

● Cd-r'er og cd-rw'er, som man selv
har brændt, og wma-filer med
Digital Rights Management
(DRM) fra online musikbutikker
afspilles muligvis ikke korrekt,
eller måske slet ikke.

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

● Cd-r'er og cd-rw'er, som De selv
har brændt, er mere sårbare over
for forkert behandling end indspil‐
lede cd'er. Vær opmærksom på
korrekt behandling, specielt i
tilfælde af brændte cd-r'er og cd-
rw'er; se nedenfor.

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

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

● Snavs og væske på cd'er kan
gøre linsen på afspilleren inde i
apparatet fedtet og forårsage
svigt.

● Beskyt cd'er mod varme og
direkte sollys.
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● De følgende begrænsninger
gælder for mp3/wma-cd'er:
Kun MP3-filer og WMA-filer kan
læses.
Mappestrukturens maksimale
dybde: 11 niveauer.
Det maksimale antal MP3- og/
eller WMA-filer, der kan lagres:
1000 filer.
Afspilbare spilleliste‑filty‐
per:.m3u, .pls.
Elementerne på spillelisten skal
være oprettet som relative stier.

● Betjeningen af mp3- og wma-filer
er identisk. Når en cd med WMA-
filer isættes, vises mp3-relate‐
rede menuer.

Anvendelse
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Brug af CD-afspiller

Start på cd-afspilning
Tænd for Infotainment-systemet (ved
at trykke på m), og skub cd'en med
den trykte side opad ind i cd-
åbningen, indtil den er trukket ind: Cd-
afspilningen starter automatisk.
Hvis der allerede er en cd i enheden,
skal man trykke flere gange på
MEDIA for at vælge den ønskede
lydkilde: Cd-afspilningen startes.
Bemærkninger
Afhængigt af de data, der er lagret
på lyd-cd'en eller mp3-cd'en, vil
forskellige oplysninger om cd'en og
det aktuelle musikspor blive vist i
displayet.

Valg af et album eller spor
Drej på BROWSE for at vælge et
album eller spor på listen.
Vælg ved at trykke på.

Spring til det næste eller tidligere spor
Tryk kort én eller flere gange på 2
eller 3.

Hurtigt frem - eller tilbageløb
Tryk og hold på 2 eller 3 for at gå
hurtigt frem eller tilbage i det aktuelle
nummer.

Gentag
Under CD-afspilning skal man holde
den nummererede knap 1 inde (fra
Stationsknap 1...6) for at gentage det
aktuelle spor.
Mens gentagelse er aktiv, vises RPT
på displayet.
Hold den nummererede knap 1 inde
igen for at deaktivere.
RPT forsvinder fra displayet.

Afspilning i tilfældig rækkefølge
Under CD-afspilning skal man holde
den nummererede knap 2 inde (fra
Stationsknap 1...6) for at aktivere
afspilning i tilfældig rækkefølge.
Mens afspilning i tilfældig rækkefølge
er aktiv, vises MIX på displayet.
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Bemærkninger
På en mp3-cd gælder den tilfældige
afspilningsfunktion kun for det
aktuelle album.

Hold den nummererede knap 2 inde
igen for at deaktivere.
MIX forsvinder fra displayet.
Afspilning i tilfældig rækkefølge kan
også deaktiveres ved at tage cd'en
ud.
Bemærkninger
Afspilning i tilfældig rækkefølge
deaktiveres ikke, når der slukkes for
audiosystemet, eller der skiftes
lydkilde.

Pause
Tryk kort på m, @ eller både ! og #
samtidigt for at afbryde afspilning af
en cd/mp3 cd. Tryk igen for at genop‐
tage afspilning.
Pausefunktionen deaktiveres auto‐
matisk, når lydstyrken justeres, lydkil‐
den ændres eller der afgives automa‐
tiske informationsmeddelelser.

Visning af ekstra tekstinformation
(CD-Text eller ID3-Tag)
Efter valg af spor eller album skal man
trykke kortvarigt på TEXT for at få
adgang til den tilgængelige tekstinfor‐
mation på CD'en (f.eks. kunstner‐
navn, albumnavn eller sangnavn).
Tryk på TEXT og hold den inde for at
vise alle tekstinformationer med det
samme.
Tryk på / for at afslutte displayet.

Udtagning af en cd
Tryk på d: Cd'en skubbes ud af cd-
indstikket.
Hvis cd'en ikke fjernes efter, at den er
skubbet ud, vil den automatisk blive
trukket ind igen efter et par sekunder.

NAVI 80 IntelliLink (type B og C) -
Brug af CD-afspiller
Når CD-afspiller er valgt, omfatter
displayet følgende alternativer:

1. t: Gå til forrige spor.
2. =: Afbryd spor midlertidigt.
3. v: Gå til næste spor.
4. Rullepanel for forløbet tid: Rul

gennem spor.
5. <: Åbn genvejsmenuen; For at

ændre lydkilden eller gå ind på
sporindstillinger (f.eks. aktivér/
deaktivér bland eller gentag, vis
aktuelle spordetaljer og gå ind på
lydindstillinger).

6. Aktuel afspilningsliste: Gå ind på
den aktuelle afspilningsliste.
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7. Ny udvælgelse: Vælg et andet
spor fra den tilsluttede lydkilde.

8. r: Vend tilbage til forrige skærm‐
billede.

Start på cd-afspilning
Tænd for Infotainment-systemet (ved
at trykke på m), og skub cd'en med
den trykte side opad ind i cd-
åbningen, indtil den er trukket ind: Cd-
afspilningen starter automatisk.
Hvis der allerede er en CD i enheden,
berøres S i øverste venstre hjørne,
og CD vælges, eller der trykkes
gentagne gange på MEDIA eller
AUDIO for at vælge ønsket lydkilde:
CD-afspilning startes.
Bemærkninger
Afhængigt af de data, der er lagret
på lyd-cd'en eller mp3-cd'en, vil
forskellige oplysninger om cd'en og
det aktuelle musikspor blive vist i
displayet.

Valg af et album eller spor
Berør New selection eller
Current playlist eller drej på central‐
drejeknappen for at vælge et album
eller spor på listen.

Spring til det næste eller tidligere spor
Berør kort én eller flere gange
2 eller 3.

Hurtigt frem - eller tilbageløb
Berør og hold på 2 eller 3 for at gå
hurtigt frem eller tilbage i det aktuelle
nummer.

Gentag
Berør < eller tryk på Options på betje‐
ningsenheden i midten for at få
adgang til indstillingsmenuen. Vælg
derpå Repeat for at aktivere.

Afspilning i tilfældig rækkefølge
Berør < eller tryk på Options på betje‐
ningsenheden i midten for at få
adgang til indstillingsmenuen. Vælg
derpå Shuffle for at aktivere.
Bemærkninger
På en mp3/WMA cd fungerer afspil‐
ning i tilfældig rækkefølge for det
aktuelle album og går derefter videre
til det næste album.

Pause
Berør kort = eller drej lydstyrkedreje‐
knappen, @ eller både ! og # samti‐
digt for at afbryde afspilning af en CD/
MP3 CD. Tryk igen for at genoptage
afspilning.
Pausefunktionen deaktiveres auto‐
matisk, når lydstyrken justeres, lydkil‐
den ændres eller der afgives automa‐
tiske informationsmeddelelser.

Visning af ekstra tekstinformation
(CD-Text eller ID3-Tag)
Berør < og vælg dernæst
Track details for at få adgang til den
tekstinformation, der findes på CD'en
(f.eks. kunstnernavn, albumnavn eller
sangnavn).

Udtagning af en cd
Berør < og vælg derefter Eject eller
tryk på d: Cd'en skubbes ud af cd-
indstikket.
Hvis cd'en ikke fjernes efter, at den er
skubbet ud, vil den automatisk blive
trukket ind igen efter et par sekunder.
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Generelt

Alt efter version findes der i Infotain‐
ment-enheden (eller på instrument‐
panelet) et AUX-stik for tilslutning af
eksterne lydkilder.
Bemærkninger
Stikket skal altid holdes rent og tørt.

Det er f.eks. muligt at tilslutte en
bærbar cd-afspiller med et 3,5 mm
jackstik til AUX-indgangen.

Brug
En lydkilde, som er tilsluttet AUX-
indgangen, kan kun betjenes via
knapperne på lydkilden, dvs. ikke via

Infotainment-systemet. Vælg kun et
spor direkte på lydkilden, når bilen
holder stille.

Forsigtig

Inden tilslutning eller frakobling af
ekstraudstyr, f.eks. en bærbar cd-
afspiller, skal afspilleren og Info‐
tainment-systemet slukkes for at
undgå problemer med lydkvalite‐
ten og mulig ødelæggelse af
udstyret.

Ved tilslutning via jackstikket registre‐
rer systemet automatisk lydkilden. Alt
efter indspilningsniveauet kan der
være en forsinkelse, inden lydkilden
høres.
Kunstnernavnet eller sporets titel
vises ikke på skærmen.
Bemærkninger
Kontrollér, at det eksterne udstyr er
forsvarligt fastgjort under kørsel.
Fører og passagerer kan komme til
skade på grund af genstande, der
bliver kastet rundt i kabinen ved en
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kraftig opbremsning, en pludselig
ændring i kørselsretningen eller en
ulykke.

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Brug af AUX-indgang
Tryk på MEDIA eller
AUDIO/SOURCE for at skifte lydkilde
til AUX-funktion, og tænd derefter for
det eksterne udstyr. AUX vises på
skærmen.

AUX-indstillinger
Tryk på SETUP for at få adgang til
indstillingsmenuen.
Vælg AUX IN, og drej på OK, indtil
den ønskede indstilling er valgt:
● HI (300 mV)
● MID (600 mV)
● LO (1200 mV)

NAVI 50 IntelliLink - Brug af AUX-
indgang
Der kan til enhver tid fås adgang til
mediemenuen ved at berøre 7 efter‐
fulgt af t/üMEDIER.

Der skiftes mellem eksterne kilder
ved at berøre S i øverste venstre
hjørne. Der findes følgende valgmu‐
ligheder:
● USB: Se (NAVI 50 IntelliLink)

"USB-port" 3 62.
● iPod: Se (NAVI 50 IntelliLink)

"USB-port" 3 62.
● BT: Se (NAVI 50 IntelliLink)

"Bluetooth-musik" 3 66.
● AUX: Vælg for at ændre lydkilde

til AUX-funktion og slå derefter
den eksterne enhed til.

NAVI 80 IntelliLink - Brug af AUX-
indgang
Ændr lydkilden til AUX-funktion for at
afspille indhold fra et tilsluttet eksternt
udstyr.
Adgang til mediemenuen fra Startsi‐
den fås ved at berøre MENU, derpå
Multimedia efterfulgt af Medier.

Berør < for at åbne en genvejsmenu
(afhængigt af version). Der findes
følgende valgmuligheder:
● Stik til eksterne enheder: Ændr

lydkilden til AUX-funktion og slå
derefter den eksterne enhed til.

● USB: Se (NAVI 80 IntelliLink)
"USB-port" 3 62.

● Bluetooth-forbindelse: Se
(NAVI 80 IntelliLink) "Bluetooth-
musik" 3 66.

● Cd-afspiller: Se
(NAVI 80 IntelliLink) "Brug af CD-
afspiller" 3 57.

● SD-kort: Betjeningen ligner den
for CD-afspilleren 3 57.
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Generelt

Alt efter versionen findes der i Info‐
tainment-enheden (eller på instru‐
mentpanelet) et USB-stik M for tilslut‐
ning af eksterne lydkilder.
Bemærkninger
Stikket skal altid holdes rent og tørt.

Der kan tilsluttes en MP3-afspiller, et
USB-drev, en iPod eller en smart‐
phone til USB-porten.
Disse enheder betjenes med Infotain‐
ment-systemets betjeningsorganer
og menuer.

Oplysninger
Mp3-afspiller og USB-drev
● De tilsluttede mp3-afspillere og

USB-drev skal overholde specifi‐
kationen for USB Mass Storage
Class (USB MSC).

● Kun mp3-afspillere og USB-drev
med en sektorstørrelse på
512 bytes og en klyngestørrelse
mindre end eller lig med
32 kBytes i FAT32-filsystemet
understøttes.

● Harddiskdrev (HDD) understøt‐
tes ikke.

● Der gælder følgende begræns‐
ninger for data lagret i en mp3-
afspiller eller USB-enhed:
Kun MP3-, WMA- og (alt efter
Infotainment-system) ACC-filer
kan læses. WAV-filer og alle
andre komprimerede filer kan
ikke afspilles.
Mappestrukturens maksimale
dybde: 11 niveauer.
Det maksimale antal filer, der kan
gemmes: 1000 filer.
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NAVI 50 IntelliLink: Det anbefa‐
les, at lagringskapaciteten på
USB-drevet er mindst 4 GB. Det
anbefales, at lagringskapaciteten
er højst 32 GB.
Wma-filer med Digital Rights
Management (DRM) fra online
musikbutikker afspilles muligvis
ikke korrekt, eller måske slet ikke.
Afspilbare spilleliste‑filty‐
per:.m3u, .pls.
Elementerne på spillelisten skal
være oprettet som relative stier.

Afspilning af gemte lydfiler
Når enheden er tilsluttet, er det kun
muligt at bruge knapperne og menu‐
erne i Infotainment-systemet til at
betjene lydenheden.

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Afspilning af musik via USB-
stikket

MP3-afspiller / iPod / USB-drev
Systemet registrerer lydenheden, når
en USB-enhed tilsluttes, og det
aktuelle spor vises automatisk.
Når en ny lydenhed tilsluttes, vises
det første spor i den første mappe
automatisk. Når udstyret tilsluttes
igen, genoptages det tidligere spil‐
lede spor.
Alt efter den tilsluttede lydenhed skal
der vælges en mappe (MP3-afspiller,
USB-drev) eller en afspilningsliste
(bærbar digital musikafspiller).
Betjeningen af datakilder tilsluttet via
USB er generelt den samme som for
en audio/mp3/wma-cd 3 57.

Valg af musikspor
For at vælge spor direkte (og skifte
mapper) skal man først ind i lydenhe‐
dens menustruktur ved at trykke på
OK under afspilning. Vælg spor og
skift mapper ved at dreje og trykke på
knappen.

NAVI 50 IntelliLink - Afspilning af
musik via USB-stik

Mp3-afspiller / USB-drev / iPod
Systemet registrerer lydenheden, når
en USB-enhed tilsluttes, og det
aktuelle spor vises automatisk.
Enhedstypen (Mp3-afspiller/USB-
drev eller iPod) genkendes også, og
den relevante lydkildefunktion (USB
eller iPod) vælges automatisk.
Når menuen t/üMEDIER er aktiv, er
følgende undermenuer tilgængelige:
● Hoved/Afspiller
● Liste
● Alternativer

Der skiftes mellem lydkilder ved at
berøre S i øverste venstre hjørne.
Der findes følgende valgmuligheder:
● USB: Vælg at ændre lydkilden til

USB-funktion.
Bemærkninger
Under brug oplades eller bibeholdes
batteriet på en tilsluttet USB-enhed.
● iPod: Vælg at ændre lydkilden til

iPod-funktion.
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● BT: Se (NAVI 50 IntelliLink)
"Afspilning af musik via Blue‐
tooth" - 3 66.

● AUX: Se (NAVI 50 IntelliLink)
"Brug af AUX-indgang" 3 60.

Hoved/Afspiller
Vælg for at vise det aktuelle spor. På
denne displayskærm er følgende
alternativer tilgængelige:
● l (spring til foregående spor,

tryk og hold nede for at spole
tilbage)

● =/l (pause/afspilning)
● m (spring til næste spor, tryk og

hold nede for at spole frem)
Liste
Viser en liste over sporene i det
aktuelle album/den aktuelle mappe.
Vælg et bestemt spor for at afspille
det direkte.
Bemærkninger
Album anføres som standard i alfab‐
etisk rækkefølge.
Hvis der er tilsluttet et USB-drev, er
alle mapper på samme niveau i
træstrukturen.

Gå tilbage til foregående niveau i
mappetræstrukturen ved at
berøre ò.
Alternativer
Vælg for at vise følgende alternativer:
● Gentag (fra/spor/mappe/alle)
● Bland (til/fra)

NAVI 80 IntelliLink - Afspilning af
musik via USB-stik

Mp3-afspiller / USB-drev
Ændr lydkilden til USB-funktion for at
afspille filer fra en tilsluttet USB-
enhed.
Adgang til mediemenuen fra Startsi‐
den fås ved at vælge MENU, derpå
Multimedia efterfulgt af Medier.
Berør < for at åbne en genvejsmenu
(afhængigt af version). Der findes
følgende valgmuligheder:
● USB: Ændr lydkilden til USB-

funktion.
● Stik til eksterne enheder: Se

(NAVI 80 IntelliLink) "AUX-
indgang" 3 60.

● Bluetooth-forbindelse: Se
(NAVI 80 IntelliLink) "Afspilning
af musik via Bluetooth" 3 66.

● SD-kort
● Cd-afspiller: Se

(NAVI 80 IntelliLink) "Brug af CD-
afspiller" 3 57.

Når USB-funktion er valgt, omfatter
displayet følgende alternativer:
● t eller v: Gå til forrige/næste

spor.
● =: Afbryd spor midlertidigt.
● Rullepanel for forløbet tid: Rul

gennem spor.
● Ny udvælgelse: Vælg et andet

spor fra den tilsluttede lydkilde.
● Aktuel afspilningsliste: Gå ind på

den aktuelle afspilningsliste.
● r: Vend tilbage til forrige

skærmbillede.
● <: Åbn genvejsmenuen; For at

ændre lydkilden eller gå ind på
sporindstillinger (f.eks. aktivér/
deaktivér bland eller gentag, vis
aktuelle spordetaljer og gå ind på
lydindstillinger).
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Afbrydelse fra USB-stik
Afspilningen stoppes straks, når
lydenheden trækkes ud af USB-stik‐
ket.
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Generel information
Ekstra Bluetooth-lydkilder (f.eks.
musikmobiltelefoner, MP3-afspillere
osv.), som understøtter Bluetooth
A2DP-musikprotokol, kan tilsluttes
trådløst til Infotainment-systemet.

Oplysninger
● Infotainment-systemet tilslutter

kun til Bluetooth-enheder, der
understøtter A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile). Der
kan være tilslutningsproblemer
med tidligere versioner.

● Bluetooth-enheden skal under‐
støtte AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile)
version 1.0 eller derover. Hvis
enheden ikke understøtter
AVRCP, er det kun lydstyrken,
der kan styres via Infotainment-
systemet.

● Før Bluetooth-enheden tilsluttes
til Infotainment-systemet, skal
man sætte sig ind i dens betje‐
ningsvejledning til Bluetooth-
funktioner.

Drift
Forudsætninger
De følgende forudsætninger skal
opfyldes for at kunne styre en Blue‐
tooth-aktiveret lydenhed via Infotain‐
ment-systemet:
● Bluetooth-funktionen i Infotain‐

ment-systemet skal være aktive‐
ret.
Se "Bluetooth-forbindelse" i
afsnittet "Telefon" 3 113.

● Bluetooth-funktionen i den Blue‐
tooth-aktiverede ekstra lydkilde
skal være aktiveret (se betje‐
ningsvejledningen til lydenhe‐
den).

● Afhængigt af lydenheden kan det
være nødvendigt at indstille
enheden til "synlig" (se betje‐
ningsvejledningen til lydenhe‐
den).

● Lydenheden skal tilknyttes og
tilsluttes Infotainment-systemet.
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R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Afspilning af musik via Bluetooth

Bluetooth-forbindelse
Der skal etableres en forbindelse
mellem lydenheden og Infotainment-
systemet via Bluetooth, dvs. enheden
skal tilknyttes bilen inden brug.
Se "Bluetooth-forbindelse" i afsnittet
"Telefon" 3 113.
● Der kan højst parres og gemmes

fem lydenheder på udstyrslisten,
men kun én kan være tilsluttet ad
gangen.

● Hvis enheden har både lydafspil‐
ler og telefonfunktioner, bliver
begge funktioner tilknyttet.
Tilknytning af en mobiltelefon
3 111.

● Telefonfunktionerne forbliver
aktive, mens lydafspilleren er i
brug, og lydafspilningen indstilles
under brug af telefonen.

Tilknytning af en ekstra lydenhed til
Infotainment-systemet
Lydenheden tilknyttes ved at trykke
på TEL og vælge Tilknyt enhed ved at
dreje og trykke på OK. Skærmbilledet
Klar til tilknytning vises.
Derefter skal man på lydudstyret
søge efter Bluetooth-udstyr i nærhe‐
den af enheden.
Vælg My Radio (dvs. navnet på syste‐
met) på listen på lydudstyret, derefter
indtastes, hvis det forefindes, på
mobiltelefonens tastatur nu tilknyt‐
ningskoden, der vises på Infotain‐
ment-systemets skærm.
Bemærkninger
Hvis lydenheden ikke har en skærm,
skal man indtaste standardtilknyt‐
ningskoden på enheden og derefter
på Infotainment-systemet. Se i
betjeningsvejledningen for at finde
tilknytningskoden for denne stan‐
dardlydenhed, normalt 0000.
Afhængigt af enheden skal tilknyt‐
ningskoden evt. indtastes i omvendt
rækkefølge, dvs. først på Infotain‐
ment-systemet.

Hvis tilknytningen mislykkes, vender
systemet tilbage til den forrige menu,
og der vises en tilsvarende medde‐
lelse. Gentag om nødvendigt proces‐
sen.
Når tilknytningen er gennemført,
vises der en bekræftelsesmeddelelse
efterfulgt af navnet på den tilknyttede
lydenhed på Infotainment-systemets
skærm.
Bemærkninger
Når en Bluetooth-forbindelse er
aktiv, aflades lydudstyrets batteri
hurtigere, hvis udstyret styres via
Infotainment-systemet.

Tilslutning af en lydenhed
Lydenheder tilsluttes automatisk til
Infotainment-systemet, efter at
tilknytningsproceduren er gennem‐
ført.
Hvis du vil tilslutte en lydenhed, efter
at den er blevet tilknyttet, eller vil
tilslutte til en anden tilknyttet lyden‐
hed end den aktuelle, skal du trykke
på TEL og vælge menuen Vælg
enhed. På udstyrslisten vises de
lydenheder, der allerede er tilknyttet
systemet.
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Vælg den ønskede enhed på listen og
bekræft ved at trykke på OK. En
displaymeddelelse bekræfter tilslut‐
ningen.

Frakobling af en lydenhed
For at afbryde en lydenheds tilslut‐
ning til Infotainment-systemet skal
man trykke på TEL (eller SETUP) og
vælge Bluetooth connection
(Bluetooth-tilslutning). Vælg den
ønskede enhed på enhedslisten,
vælg derefter Disconnect the device
(frakobl enhed) ved at dreje og trykke
på OK. En displaymeddelelse
bekræfter adbrydelsen.
Slukning af lydenheden eller deakti‐
vering af Bluetooth-funktionen på
lydenheden frakobler også enheden
fra Infotainment-systemet.

Annullering af tilknytningen af en
ekstra lydenhed til Infotainment-
systemet
Hvis listen over tilknyttede lydenhe‐
der er fuld, kan en ny enhed kun
tilknyttes, hvis en eksisterende enhed
annulleres.

For at annullere dvs. slette en lyden‐
hed i systemhukommelsen skal man
trykke på TEL og vælge Slet enhed.
Vælg den ønskede lydenhed på
listen, og tryk på OK for at bekræfte
sletning, når der bedes om det.

Betjening via Infotainment-system
Når tilknytningen og forbindelsen er
etableret trådløst, starter lydafspilnin‐
gen automatisk.
Lydenheden kan så betjenes via Info‐
tainment-systemets funktionsknap‐
per, drejeknapper og displaymenuer.
Mængden af tilgængelige funktioner,
som kan betjenes via Infotainment-
systemet, afhænger af lydafspillerens
type.
Betjeningen af lydenheden er, når
den tilsluttes trådløst, identisk med
betjeningen af cd-afspilleren 3 57.

NAVI 50 IntelliLink - Afspilning af
musik via Bluetooth

Bluetooth-forbindelse
Der skal etableres en forbindelse
mellem lydenheden og Infotainment-
systemet via Bluetooth, dvs. enheden
skal tilknyttes bilen inden brug.

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Bluetooth-
forbindelse" i afsnittet "Telefon"
3 113.
● Der kan højst parres og gemmes

fem lydenheder i enhedslisten,
men der kan kun tilsluttes én ad
gangen (alt efter version kan der
parres op til otte lydenheder).

● Hvis enheden har både lydafspil‐
ler og telefonfunktioner, bliver
begge funktioner tilknyttet.
Tilknytning af en mobiltelefon
3 111.

● Telefonfunktionerne forbliver
aktive, mens lydafspilleren er i
brug, og lydafspilningen indstilles
under brug af telefonen.

Tilknytning af en ekstra lydenhed til
Infotainment-systemet
Lydenheden parres ved at berøre 7
efterfulgt af ÿINDSTILLING(ER).
Vælg Bluetooth og dernæst enten
Søg efter Bluetooth-enhed eller
Godkendelse af ekstern enhed.
På lydenheden søges der efter Blue‐
tooth-udstyr i nærheden af enheden.
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Vælg navnet på Infotainment-syste‐
met (f.eks. MEDIA-NAV) i listen på
lydenheden, derefter indtastes (om
nødvendigt) på lydenhedens tastatur
nu tilknytningskoden, der vises på
Infotainment-systemets skærm.
Standardtilknytningskoden er 0000.
Denne tilknytningskode ændres, før
tilknytningsproceduren startes ved at
vælge Skift adgangsnøgle for at
opdatere.
Bemærkninger
Hvis lydenheden ikke har en skærm,
skal man indtaste standardtilknyt‐
ningskoden på enheden og derefter
på Infotainment-systemet. Se i
betjeningsvejledningen for at finde
tilknytningskoden for denne stan‐
dardlydenhed, normalt 0000.
Afhængigt af enheden skal tilknyt‐
ningskoden evt. indtastes i omvendt
rækkefølge, dvs. først på Infotain‐
ment-systemet.

Hvis tilknytningen mislykkes, genta‐
ges proceduren om nødvendigt.

Bemærkninger
Når en Bluetooth-forbindelse er
aktiv, aflades lydudstyrets batteri
hurtigere, hvis udstyret styres via
Infotainment-systemet.

Tilslutning af en lydenhed
Lydenheder tilsluttes automatisk til
Infotainment-systemet, efter at
tilknytningsproceduren er gennem‐
ført.
Den tilsluttede lydenhed ændres ved
at berøre 7 efterfulgt af
ÿINDSTILLING(ER).
Vælg derpå Bluetooth efterfulgt af Vis
Bluetooth-enhedsliste. På udstyrsli‐
sten vises de lydenheder, der alle‐
rede er tilknyttet systemet.
Vælg den ønskede lydenhed på listen
og bekræft ved at berøre OK.

Frakobling af en lydenhed
Slukning af lydenheden eller deakti‐
vering af Bluetooth-funktionen på
lydenheden afbryder også enhedens
forbindelse med Infotainment-syste‐
met.

Annullering af tilknytningen af en
ekstra lydenhed til Infotainment-
systemet
Hvis listen over tilknyttede lydenhe‐
der er fuld, kan en ny enhed kun
tilknyttes, hvis en eksisterende enhed
annulleres.
For at annullere, dvs. slette, en lyden‐
hed i systemhukommelsen skal du
berøre 7 efterfulgt af
ÿINDSTILLING(ER).
Vælg Bluetooth og dernæst Vis
Bluetooth-enhedsliste.
Vælg den ønskede lydenhed på listen
og berør dernæst ë for at slette
enheden. Alle enheder kan, hvis det
ønskes, slettes ved at vælge
Alternativer efterfulgt af Slet alle.
Bekræft med OK.

Betjening via Infotainment-system
Når tilknytningen og forbindelsen er
etableret trådløst, starter lydafspilnin‐
gen automatisk.
Lydenheden kan så betjenes via Info‐
tainment-systemets displayalternati‐
ver.
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Mængden af tilgængelige funktioner,
som kan betjenes via Infotainment-
systemet, afhænger af lydafspillerens
type.
Betjeningen af lydenheden, når den
er tilsluttet trådløst, ligner betjeningen
for afspilning af gemte lydfiler via
USB-stikket. Se (NAVI 50 IntelliLink)
"Afspilning af musik via USB-stikket"
i afsnittet "USB-port" 3 63.

NAVI 80 IntelliLink - Afspilning af
musik via Bluetooth

Bluetooth-forbindelse
Der skal etableres en forbindelse
mellem lydenheden og Infotainment-
systemet via Bluetooth, dvs. enheden
skal tilknyttes bilen inden brug.
● Der er et maksimalt antal lyden‐

heder, der kan tilknyttes og
gemmes på udstyrslisten, men
kun én kan være tilsluttet ad
gangen.

● Hvis enheden har både lydafspil‐
ler og telefonfunktioner, bliver
begge funktioner tilknyttet.
Tilknytning af en mobiltelefon
3 111.

● Telefonfunktionerne forbliver
aktive, mens lydafspilleren er i
brug, og lydafspilningen indstilles
under brug af telefonen.

Tilknytning af en ekstra lydenhed til
Infotainment-systemet
Fra Startsiden berøres MENU, derpå
Multimedia efterfulgt af Indstillinger.
Vælg Medier for at få adgang til
medieindstillingsmenuen og vælg
derpå alternativet "Styring af Blue‐
tooth-enheder"/"Konfigurér Blue‐
tooth-forbindelse".
Tilknytningsproceduren ligner tilknyt‐
ningen af en mobiltelefon. Se
(NAVI 80 IntelliLink) "Bluetooth-
forbindelse" i afsnittet "Telefon"
3 113.

Tilslutning af en lydenhed
Lydenheder tilsluttes automatisk til
Infotainment-systemet, efter at
tilknytningsproceduren er gennem‐
ført.
Lydkilden kan på et hvilket som helst
tidspunkt ændres til Bluetooth-funk‐
tion for at afspille filer fra en tilsluttet
Bluetooth-enhed.
Fra Startsiden vælges MENU, derpå
Multimedia efterfulgt af Medier.
Alt efter version berøres < (for at
åbne en genvejsmenu). Vælg
Bluetooth/Bluetooth-forbindelse for at
ændre lydkilden til Bluetooth.

Frakobling af en lydenhed
Slukning af lydenheden eller deakti‐
vering af Bluetooth-funktionen på
lydenheden afbryder også enhedens
forbindelse med Infotainment-syste‐
met.

Annullering af tilknytningen af en
ekstra lydenhed til Infotainment-
systemet
For at annullere tilknytningen, dvs.
slette en enhed i systemhukommel‐
sen:
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Fra Startsiden berøres MENU, derpå
Multimedia efterfulgt af Indstillinger.
Vælg Medier for at få adgang til
medieindstillingsmenuen og vælg
derpå alternativet "Styring af Blue‐
tooth-enheder"/"Konfigurér Blue‐
tooth-forbindelse".
Tryk på < for at åbne en genvejs‐
menu. Der findes følgende valgmulig‐
heder:
● Deaktivér Bluetooth: Vælg for at

deaktivere Bluetooth-funktionen
på Infotainment-systemet.

● Indstil TomTom til synlig: Vælg
for at gøre Infotainment-systemet
"synligt" for andre Bluetooth-
enheder, så de kan blive tilknyttet
systemet.

● Afbryd forbindelsen til alle
enheder: Vælg for at afbryde
forbindelsen til Infotainment-
systemet for alle enheder, der er
tilsluttet for øjeblikket, uden at
slette/annullere deres tilknytning.

● Slet enhed(er): Vælg at annullere
en enheds tilknytning til Infotain‐
ment-systemet.

Proceduren for annullering af tilknyt‐
ning ligner den, der gælder for annul‐
lering af tilknytning af en mobiltelefon.
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Bluetooth-
forbindelse" i afsnittet "Telefon"
3 113.

Betjening via Infotainment-system
Når tilknytningen og den trådløse
forbindelse er etableret, kan lydafspil‐
ningen begynde automatisk.
Lydenheden kan så betjenes via Info‐
tainment-systemets displayalternati‐
ver.
Mængden af tilgængelige funktioner,
som kan betjenes via Infotainment-
systemet, afhænger af lydafspillerens
type.
Betjeningen af lydenheden, når den
er tilsluttet trådløst, ligner betjeningen
for afspilning af gemte lydfiler via
USB-stikket. Se (NAVI 80 IntelliLink)
"Afspilning af musik via USB-stikket"
i afsnittet "USB-port"" 3 63.
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Visning af billeder
NAVI 80 IntelliLink - Visning af
billeder
Adgang til menuen "Billeder" fra Start‐
siden fås ved at berøre MENU, derpå
Multimedia efterfulgt af Billeder.
Bemærkninger
Afspilning er kun mulig, når bilen står
stille.

Vælg den tilsluttede kildeenhed
(f.eks. SD-kort, USB) for at få adgang
til individuelle fotos eller vise et
diasshow med alle kompatible fotos
på enheden.
Displayet indeholder følgende alter‐
nativer:
● N eller O: Gå til forrige/næste foto.
● Miniaturer: Skift mellem fuld

skærm og minimeret visning.
● Ny udvælgelse: Vælg et andet

foto fra den tilsluttede kildeen‐
hed.

● <: Åbn genvejsmenu; For at
ændre kildeenheden eller gå ind
på fotoindstillingerne.

Når du ser på et foto/diasshow,
giver genvejsmenuen dig også
mulighed for at indstille zoomni‐
veau og vise alle fotos i miniatu‐
reform.

Fotoindstillinger - se
(NAVI 80 IntelliLink) "Systemindstil‐
linger" 3 42.

Filmafspilning
NAVI 80 IntelliLink - Afspilning af
film
Adgang til menuen "Videoer" fra
Startsiden opnås ved at berøre
MENU, derpå Multimedier fulgt af
Video.
Bemærkninger
Afspilning er kun mulig, når bilen står
stille.

Vælg den tilsluttede kildeenhed
(f.eks. SD-kort, USB) for at få adgang
til individuelle eller alle kompatible
videoer på enheden.
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Displayet indeholder følgende alter‐
nativer:
● t eller v: Gå til forrige/næste

video.
● =: Afbryd videoen midlertidigt.
● Rullepanel for forløbet tid: Rul

gennem videoer.
● Ny udvælgelse: Vælg et andet

foto fra den tilsluttede kildeen‐
hed.

● Fuld skærm: Skift til fuldskærms‐
visning.

● r: Vend tilbage til forrige
skærmbillede.

● <: Åbn genvejsmenu; For at
ændre kildeenheden eller gå ind
på videoindstillingerne.
Under videoafspilning kan du
også via genvejsmenuen vende
tilbage til videolisten.

Videoindstillinger - se
(NAVI 80 IntelliLink) "Systemindstil‐
linger" 3 42.

Brug af smartphone-
applikationer
NAVI 80 IntelliLink -
Telefonprojektion
Telefonprojektionsapplikationen
Android™ Auto viser udvalgte apps
fra din smartphone på displayskær‐
men og gør det muligt at betjene dem
direkte via Infotainment-knapperne.
Kontakt enhedens producent for at
høre, om denne funktion er kompati‐
bel med din smartphone, og om
denne applikation fås i det land, hvor
du befinder dig.

Forberedelse af smartphonen
Download Android Auto-appen til din
smartphone fra Google Play™ Store.

Aktivering af telefonprojektion
1. Tilslut smartphonen til USB-

porten 3 62.
2. Acceptér anmodningen på

displayskærmen.
3. Berør û på displayskærmen og

acceptér fortrolighedsbestemmel‐
serne. Som førstegangsbruger

bør du holde udkig efter syste‐
manmodninger på din mobile
enhed om at fortsætte.

4. Berør û igen.
Telefonprojektion kan nu benyttes.

Brug af telefonprojektion
● Berør û på displayskærmen for

at få adgang til Android Auto-
menuen for den tilsluttede smart‐
phone.

● Tryk på 5 på rattet eller ratsøjlen,
og hold den inde for at få adgang
til stemmestyring.

Bemærkninger
Under brug af navigations- og musi‐
kapplikationer via Android Auto,
erstattes lignende applikationer, der
er integreret i NAVI 80 IntelliLink.

Tilbage til Infotainment-skærmen
Tryk på ;.
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Generelt

9 Advarsel

Navigationssystemet er en hjælp
til dine navigationsevner, men
erstatter dem ikke. Kør med den
fornødne omhu og opmærksom‐
hed, og udvis agtpågivenhed.
Hvis et navigationssystems anvis‐
ninger er i modstrid med færdsels‐
reglerne, skal færdselsreglerne
altid følges.

Navigationssystemet fører dig pålide‐
ligt til den valgte destination, uden at
du behøver bruge kort.
Hvis tjenesten Trafikoplysninger er til
rådighed i dit land eller område, tages
der også højde for den aktuelle trafik‐
situation ved ruteberegningerne.
Systemet modtager trafikmeldinger i
det aktuelle modtageområde.
For at modtage så opdaterede real‐
tidstrafikoplysninger som muligt, skal
du abonnere på Live-tjenester.
Bemærkninger
Fås kun med NAVI 80 IntelliLink.

Navigationssystemets
funktionsmåde
Bilens position og bevægelser regi‐
streres af navigationssystemet ved
hjælp af sensorer.
Den tilbagelagte afstand registreres
af bilens speedometersignal, og
drejebevægelser i sving registreres af
en gyroføler. Positionen bestemmes
af GPS-satelliter (globalt positionssy‐
stem).
Ved at sammenholde disse følersig‐
naler med de digitale kort på naviga‐
tionssystemet er det muligt at
bestemme bilens position nøjagtigt.
Når bilen bruges første gang, eller
f.eks. efter en færgeoverfart, kalibre‐
rer systemet sig selv. Det er derfor
normalt, at det ikke giver en helt
præcis position, før bilen har kørt i et
stykke tid.
Efter indtastning af en destinations‐
adresse eller et interessepunkt
(nærmeste tankstation, hotel osv.)
beregnes ruten fra den nuværende
position til den valgte destination.
Vejvisningen sker dels i form af tale
og dels ved brug af displayet.
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9 Advarsel

Områder som ensrettede veje og
fodgængerzoner er ikke markeret
på navigationssystemets kort. I
disse områder udsender systemet
måske en advarsel, som der skal
tages højde for. Vær derfor ekstra
opmærksom på ensrettede gader
og andre veje og tilkørsler, hvor
man ikke må køre.

Bemærkninger
Alt efter Infotainment-system kan
radiomodtagelsen blive afbrudt
under stemmevejvisning og før hver
retningsændring.

USB-hukommelsesstik
(NAVI 50 IntelliLink)
Der kræves et USB-hukommelsesstik
til navigationssystemet, der bl.a. skal
indeholde et digitalt kort over det
pågældende lands byer og veje.
Bemærkninger
Anvend et USB-hukommelsesstik,
der er formateret til FAT32-format,
med en lagringskapacitet på mindst
4 GB og højst 32 GB.

Efter de første 100 kms kørsel er det
muligt at kontrollere, om der er gratis
opdateringer af det digitale kort i løbet
af 90 dage.
Bemærkninger
For at undgå eventuelle tekniske
problemer må der kun anvendes et
kompatibelt USB-hukommelsesstik
til betjening og opdatering af naviga‐
tionssystemet. Indsæt ikke USB-
hukommelsesstikket i en anden
enhed (f.eks. digitalt kamera, mobil‐
telefon osv.) eller i en anden bil.

Softwareinstallation
For at opdatere de digitale kort og for
at nyde godt af eksklusive tjenester,
der kan downloades, skal der opret‐
tes en konto på websitet
opel.naviextras.com, og den gratis
software skal installeres.
Oprettelse af en konto
Opret din egen internetkonto via
websitet opel.naviextras.com. Vælg
f.eks. alternativet "Register" (regi‐
strér) på websiden, og indtast de
ønskede oplysninger.

Installering af softwaren
Installér softwaren på din computer
ved at downloade fra
opel.naviextras.com.
Følg anvisningerne på skærmen for
at installere softwaren og starte
online-applikationen.
Registrering af navigationssystemet
Navigationssystemet skal registreres
med din nye internetkonto.
Sæt et tomt USB-hukommelsesstik i
navigationssystemets USB-åbning.
Berør 7, og vælg dernæst yNAVI /
ýNav efterfulgt af Alternativer og
derpå Kortopdatering.
For at sikre at alt indhold lagres i navi‐
gationssystemets hukommelse,
vælges Alternativer og dernæst
Opdatér. Vent på at opdateringen
afsluttes, inden USB-hukommelses‐
stikket tages ud.
Sæt dernæst USB-hukommelsesstik‐
ket i computerens USB-åbning, mens
computeren er tilsluttet internettet.
Når online-applikationen er startet, og
USB-hukommelsesstikket er
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genkendt, vises systemets (eller soft‐
warens) navn i applikationsvinduet.
Navigationssystemet registreres i din
brugerprofil.
Efter den første opsætning genken‐
des USB-hukommelsesstikket auto‐
matisk af navigationssystemet og af
online-applikationen.

Opdatering af USB-hukommelsesstik
og navigationssystem
Opdateringer udgives regelmæssigt,
f.eks. til opdatering af kort og fotofæl‐
der.
Bemærkninger
I visse lande er det ulovligt at down‐
loade og aktivere advarslerne om
fotofælder, hvilket i givet fald kan
medføre retsforfølgelse.

Disse opdateringer kan kun fås via
online-applikationens katalog, som
der er adgang til via USB-hukommel‐
sesstikket.
Når online-applikationen anvendes,
er det muligt at:
● opdatere navigationssystemet

(kort, fotofælder osv.)
● opgradere til IP-betalingsindhold

● tilføje eller slette data
● personliggøre systemet

Online-applikationens menuer yder
vejledning i forbindelse med ovenstå‐
ende.
Opdatering af systemet
For at få mest muligt ud af naviga‐
tionssystemet bør det opdateres så
ofte som muligt.
Sæt USB-hukommelsesstikket i navi‐
gationssystemets USB-åbning.
Tilgængelige opdateringer på USB-
hukommelsesstikket genkendes af
navigationssystemet, og skærmbille‐
det 'Opdatering' vises automatisk.
Vælg Opdatér for at begynde at
installere opdateringer til navigations‐
systemet.
Bemærkninger
Navigationssystemet kan genstarte
automatisk under opdateringspro‐
cessen.
Bemærkninger
Berør r for at gå tilbage til forrige
skærmbillede.

Alternativt kan du berøre 7 efterfulgt
af yNAVI / ýNav, Alternativer og
derpå Kortopdatering. Vælg så
Alternativer efterfulgt af Opdatering
for at installere opdateringer til navi‐
gationssystemet.
Vent på, at opdateringen afsluttes,
inden der udføres andre funktioner,
eller USB-hukommelsesstikket tages
ud.

SD-kort (NAVI 80 IntelliLink)
Navigationssystemet leveres med et
SD-kort, der bl.a. indeholder et digitalt
kort over det pågældende lands byer
og veje.
Ret henvendelse til et værksted for at
købe et nyt SD-kort med et opdateret
digitalt kort.
Bemærkninger
For at undgå eventuelle tekniske
problemer anvendes et kompatibelt
SD-kort til betjening af navigations‐
systemet. Indsæt ikke SD-kortet i en
anden enhed (f.eks. digitalt kamera,
mobiltelefon osv.) eller i en anden
bil.
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Brug
USB-hukommelsesstik

NAVI 50 IntelliLink
Isætning af USB-hukommelsesstik
Sluk for navigationssystemet og sæt
USB-hukommelsesstikket i USB-
åbningen på Infotainment-systemets
panel. USB-hukommelsesstikket er
skrøbeligt; behandles forsigtigt.
Fjernelse af USB-hukommelsesstik
Sluk for navigationssystemet og tag
USB-hukommelsesstikket ud af USB-
åbningen på Infotainment-systemets
panel.

SD-kort

NAVI 80 IntelliLink
Isætning af SD-kort

Sluk for infotainment-systemet og
sæt SD-kortet i åbningen på instru‐
mentpanelet. Kortet er skrøbeligt -
pas på ikke at bøje det.
Kontrollér, at SD-kortet vender rigtigt.
Det kan variere, hvordan kortet skal
vende, afhængigt af placeringen af
SD-kortåbningen i bilen.
Udtagning af SD-kort
SD-kortet fjernes fra Infotainment-
systemet ved på Startsiden at berøre
MENU, dernæst System fulgt af Fjern

SD-kort. SD-kortet kan nu tages
sikkert ud af åbningen på instrument‐
panelet.
SD-kortet tages ud af åbningen ved at
trykke på kortet og udløse det. Kortet
frigøres lidt, hvorefter det kan trækkes
ud.
Bemærkninger
For at undgå eventuelle tekniske
problemer anvendes et kompatibelt
SD-kort til betjening og opdatering af
navigationssystemet. Indsæt ikke
SD-kortet i en anden enhed (f.eks.
digitalt kamera, mobiltelefon osv.)
eller i en anden bil.

Aktivering af navigationssystemet

Tænding
Navigationssystemet tændes auto‐
matisk, når tændingen sættes til. I
andre tilfælde trykkes på X.
Med tændingen afbrudt kan naviga‐
tionssystemet bruges i op til
20 minutter. Tryk på X for at slå navi‐
gationssystemet til igen. Systemet
slukker automatisk op til 20 minutter
efter den sidste brugerindtastning.
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Slukning
Med tændingen afbrudt slukkes navi‐
gationssystemet automatisk, når
førerens dør åbnes.
Når tændingen er slået til, skal man
trykke på X for at slukke for naviga‐
tionssystemet.

Skift mellem menuerne
Navigationssystem og Infotainment-
system
NAVI 50 IntelliLink
Mens Navigationssystemet er aktivt,
berøres 7, eller q/r berøres og
holdes for at vende tilbage til Infotain‐
ment-systemets Startside.
NAVI 80 IntelliLink
Mens Navigationssystemet er aktivt,
berøres r (én eller flere gange) for
at vende tilbage til Infotainment-
systemets startside.

Skærmbilleder

NAVI 50 IntelliLink (type A) -
Information på displayet
Menu-skærmbillede
Adgang til skærmbilledet for Naviga‐
tionsmenuen fås ved at berøre 7
efterfulgt af yNAVI.

Skærmbilledet for navigationsmen‐
uen indeholder følgende menuer og
undermenuer:
● Destination

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Indlæs‐
ning af destination" 3 90.
● Adresse
● Interessepunkter

● Historik
● Favoritter
● Find på kort
● Koordinat

● Rute
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Rutein‐
formation" og "Redigér rejseplan"
i afsnittet "Vejvisning" 3 96.
● Opret rute/Redigér rute
● Undgå
● Oversigt
● Annullér rute
● Alternative ruter
● Rejseplan

● Alternativer
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Opsæt‐
ning af navigationssystemet"
herunder.
● Advarsler
● Ruteindstillinger
● Kortindstillinger
● Stemmeindstillinger
● Koordinatformat
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● GPS
● Kortopdatering

Kort-skærmbillede
Adgang til kortskærmbilledet uden
vejvisning fås ved at berøre 7 efter‐
fulgt af sKORT. Se
(NAVI 50 IntelliLink) "Gennemse kort"
i afsnittet "Vejvisning" 3 96.
Berør et vilkårligt sted på kortet.
Markøren angiver den position, der er
valgt for øjeblikket. Rulning på kortet
sker ved at trække markøren i den
ønskede retning.
Der kan fås adgang til kortskærmbil‐
ledet med rutevejvisning ved at
berøre 7 efterfulgt af yNAVI og indta‐
ste en destination. Se
(NAVI 50 IntelliLink) "Indlæsning af
destination" 3 90.
Kortskærmbilledet (med eller uden
rutevejvisning) indeholder følgende
betjeningselementer og information:

1. ⇦/⇨: Rotér kortet til venstre/højre
2. ⇧/⇩: Synsvinkel (lav/høj visning)
3. OK (med nedtællingstimer):

Bekræft handlinger
4. Menuen Alternativer
5. r: Vend tilbage til forrige skærm‐

billede
6. </]: Skift målestok (zoom ind/ud)
7. Kompas (berør for at skifte

mellem kortfunktionerne 2D/3D)

8. Navnet på næste større vej eller
oplysninger om vejskilt (hvis rele‐
vant)

9. Klokkeslæt
10. Retning og afstand til næste

retningsændring
11. Turoplysninger, f.eks. forventet

ankomsttid, samlet resterende
strækning

12. Oplysninger om audiosystemet
13. K: Nuværende position
14. Beregnet rute og retningsændrin‐

ger
15. Startside
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16. l/lx: Stemmevejvisning til/fra
17. Hastighedsbegrænsning
Visning af vejkryds
Under rutevejvisning vises der auto‐
matisk før hver retningsændring et
nærbillede af vejkrydset. Den
normale visning genoptages, når
vejkrydset er passeret.
Visning af motorvej
Under rutevejvisning vises der auto‐
matisk før hver motorvejsfrakørsel et
3D-billede af tilslutningen. Den
normale visning genoptages, når
frakørslen er passeret.
Bemærkninger
For visse motorvejstilslutninger
vises eventuelt kun en lille drejepil
på kortet.

NAVI 50 IntelliLink (type B) -
Information på displayet
Menu-skærmbillede
Adgang til skærmbilledet for Naviga‐
tionsmenuen fås ved at berøre 7
efterfulgt af ýNav.

Skærmbilledet for navigationsmen‐
uen indeholder følgende menuer og
undermenuer:
● Destination

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Indlæs‐
ning af destination" 3 90.
● Adresse
● Interessepunkt
● Historik
● Favoritter

● Find på kort
● Koordinat

● Rute
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Rutein‐
formation" og "Redigér rejseplan"
i afsnittet "Vejvisning" 3 96.
● Opret rute/Redigér rute
● Undgå
● Oversigt
● Annullér rute
● Alternative ruter
● Rute

● Alternativer
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Opsæt‐
ning af navigationssystemet"
herunder.
● Advarsler
● Ruteindstillinger
● Kortindstillinger
● Stemmeindstillinger
● Koordinatformat
● GPS
● Kortopdatering
● Trafik
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Kort-skærmbillede
Der kan fås adgang til kortskærmbil‐
ledet uden rutevejvisning ved at
berøre 7 efterfulgt af sKort (hvis det
findes). Se (NAVI 50 IntelliLink)
"Gennemse kort" i afsnittet "Vejvis‐
ning" 3 96.
Berør et vilkårligt sted på kortet.
Markøren angiver den aktuelle posi‐
tion. Rulning på kortet sker ved at
trække kortet i den ønskede retning.
Markøren kan til enhver tid sættes
tilbage på bilens aktuelle position ved
berøring af =.
Der kan fås adgang til kortskærmbil‐
ledet med rutevejvisning ved at
berøre 7 efterfulgt af ýNav og indta‐
ste en destination. Se
(NAVI 50 IntelliLink) "Indlæsning af
destination" 3 90.
Berør et vilkårligt sted på kortet.
Markøren angiver den aktuelle posi‐
tion. Rulning på kortet sker ved at
trække kortet i den ønskede retning.
Kortskærmbilledet (med eller uden
rutevejvisning) indeholder følgende
betjeningselementer og information:

1. ä/å: Rotér kortet til venstre/
højre

2. â/ã: Synsvinkel (lav/høj visning)
3. OK (med nedtællingstimer):

Bekræft handlinger
4. Menuen Alternativer (for rute- og

kortindstillinger)
5. q: Vend tilbage til forrige skærm‐

billede
6. ¼/¾: Skift målestok (zoom ind/

ud)
7. Ô: Kompas (berør for at skifte

mellem kortfunktionerne '2D', '3D'
og '2D nord')

8. Navnet på næste større vej eller
oplysninger om vejskilt (hvis rele‐
vant)

9. Klokkeslæt
10. Retning og afstand til næste

retningsændring
11. Turoplysninger, f.eks. forventet

ankomsttid, samlet resterende
strækning

12. Oplysninger om audiosystemet
(berør for at få adgang til lydkil‐
den)

13. Beregnet rute og retningsændrin‐
ger

14. K: Nuværende position
15. Startside
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16. Ö: Trafikinformation (TMC -
trafikmeddelelseskanal)

17. Hastighedsbegrænsning

18. L: Indstillinger genvejsmenu (se
punkter herunder)

19. Ù/Ú: Stemmevejvisning til/fra
20. ¼/½/¾: Skift målestok (zoom ind/

ud)
21. N: Skift mellem kortfunktionerne

'2D', '3D' og '2D nord'
Visning af vejkryds
Under rutevejvisning vises der auto‐
matisk før hver retningsændring et
nærbillede af vejkrydset. Den
normale visning genoptages, når
vejkrydset er passeret.

Visning af motorvej
Under rutevejvisning vises der auto‐
matisk før hver motorvejsfrakørsel et
3D-billede af tilslutningen. Den
normale visning genoptages, når
frakørslen er passeret.
Bemærkninger
For visse motorvejstilslutninger
vises eventuelt kun en lille drejepil
på kortet.

NAVI 80 IntelliLink - Information på
displayet
Menu-skærmbillede

På startsiden berøres MENU efter‐
fulgt af Navigation for at få adgang til
Navigationsmenuen.

Skærmbilledet for navigationsmen‐
uen indeholder følgende menuer,
undermenuer og betjeningselemen‐
ter:
1. KØR TIL...

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Indlæs‐
ning af destination" 3 90.
● Hjem
● Gemte positioner
● Adresse
● Seneste destinationer
● Lokal søgning/TomTom-

steder
● Interessepunkt
● Punkt på kort
● Længdegrad Breddegrad

2. SKIFT RUTE
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Redigér
rejseplan" i afsnittet "Vejvisning"
3 96.
● Beregn alternativ
● Annullér rute
● Rejs via
● Undgå vejspærring
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● Undgå del af rute
● Minimér forsinkelser

3. VIS KORT
Se (NAVI 80 IntelliLink)
"Gennemse kort" i afsnittet
"Vejvisning" 3 96.
● Brug denne position til...
● Finde
● Ændre kortdetaljerne
● Føje til lagrede positioner

4. <: Genvejsmenu
5. INDSTILLINGER

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Opsæt‐
ning af navigationssystemet"
herunder.
● Sluk for stemmevejvisning
● Ruteplanlægning
● Vis interessepunkter på

kortet
● IP-styring
● Stemme
● Indstil hjemposition
● Styring af gemte positioner
● Skift kort

● Skift kortfarver
● Bilsymbol
● Avanceret

6. NAVIGATIONSTJENESTER
Se (NAVI 80 IntelliLink) "LIVE-
tjenester" herunder.
● Trafik
● Hastighedskameraer
● Lokal søgning/TomTom-

steder
● My TomTom live
● Vejr

7. REJSEPLANER
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Redigér
rejseplan" i afsnittet "Vejvisning"
3 96.

8. r: Vend tilbage til forrige skærm‐
billede

Kort-skærmbillede
Adgang til kortskærmbilledet uden
navigation fås fra Startsiden ved at
berøre MENU, dernæst Navigation
efterfulgt af Vis kort.

Berør et vilkårligt sted på kortet.
Markøren angiver den position, der er
valgt for øjeblikket. Rulning på kortet
sker ved at trække markøren i den
ønskede retning.
Adgang til kortskærmbilledet med
navigation fra Startsiden fås ved at
berøre MENU efterfulgt af
Navigation og indtaste en destination.
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Indlæsning
af destination" 3 90.
Kortskærmbilledet (med eller uden
rutevejvisning) indeholder følgende
betjeningselementer og information:
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1. Hastighedsbegrænsning (lyser
rødt og blinker, hvis hastigheds‐
begrænsningen overskrides)

2. o: Skift målestok (zoom ind/ud)
3. Navnet på næste større vej eller

oplysninger om vejskilt (hvis rele‐
vant)

4. H: Systemmeddelelser (hvis
udstyret hermed)

5. g: Telefoninformation
6. Udetemperatur
7. Ur
8. Live services (Live-tjenester):

Trafikinformation (hvis tilgænge‐
ligt), f.eks. trafikhændelser på

ruten, modtagelsesindikator,
færdselskort, hastighedskamera-
placeringer (hvis tilgængelige) og
vejret på destinationen.

9. Turoplysninger, f.eks. forventet
ankomsttid, samlet resterende
strækning, turstatus (grønt flag/
rødt flag)
Ruteoversigt

10. Kompas (berør for at skifte
mellem kortfunktionerne 2D/3D)

11. Skift lydstyrke for vejvisningsin‐
struktioner

12. <: Genvejsmenu
13. Retning og afstand til næste

retningsændring
14. Oplysninger om audiosystemet
15. K: Aktuel position (markør)

Beregnet rute og retningsændrin‐
ger

16. r: Vend tilbage til forrige skærm‐
billede

Vognbanebilleder
Under rutevejvisning vises der auto‐
matisk før hver større vejændring et
3D-billede af vejkrydset (med en

drejepil og vejskilte). Den normale
visning genoptages, når frakørslen er
passeret.
Deaktivering af visningen med vogn‐
banebilleder er beskrevet under
(NAVI 80 IntelliLink) "Avancerede
indstillinger" i "Opsætning af naviga‐
tionssystemet" herunder.
Automatisk zoom
Under rutevejvisning vises der auto‐
matisk før hver retningsændring et
nærbillede af vejkrydset. Den
normale visning genoptages, når
frakørslen er passeret.
Deaktivering af den automatiske
zoomfunktion er beskrevet under
(NAVI 80 IntelliLink) "Avancerede
indstillinger" i "Opsætning af naviga‐
tionssystemet" herunder.

Betjening af tastaturer i displayet

NAVI 50 IntelliLink - Betjening af
tastaturer på displayet
For at bevæge sig rundt i og indtaste
tegn i både det alfabetiske og det
numeriske tastatur skal man foretage
det ønskede valg ved at berøre
displayskærmen.
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● Vælg Alternativer for at skifte
tastaturtype (f.eks. Qwerty,
ABC).

● Vælg 1^& for at skifte til tal og
symboler.

● Vælg ikonet for rullemenuen ó for
at vise en liste med resultater for
den aktuelle operation (f.eks.
indlæsning af destination).

● Indtastninger kan rettes under
indtastningen med tastaturtegnet
k.

● Berør r for at stoppe med at
bruge tastaturet og vende tilbage
til forrige skærmbillede.

Bemærkninger
Når der foretages en indtastning,
kan visse bogstaver og tal ikke
anvendes (vises med gråt) på
grundlag af de oplysninger, der
gemmes i navigationssystemet.

Yderligere oplysninger findes under
"Betjening med berøringsskærm"
3 38.

NAVI 80 IntelliLink - Betjening af
tastaturer på displayet
For at bevæge sig rundt i og indtaste
tegn i både det alfabetiske og det
numeriske tastatur skal man foretage
det ønskede valg ved at berøre
displayskærmen.
● Indtastninger kan rettes under

indtastningen med tastaturtegnet
k.

● Berør r for at stoppe med at
bruge tastaturet og vende tilbage
til forrige skærmbillede.

Yderligere oplysninger findes under
"Betjening med berøringsskærm"
3 38.

Live services (Live-tjenester)

NAVI 80 IntelliLink - Live-tjenester
Ud over navigationstjenesterne
(f.eks. trafikinformation, faste hastig‐
hedskameraer) kan der tilføjes ekstra
funktioner ved at abonnere på LIVE-
tjenester.
LIVE-tjenester omfatter opdateret
trafikinformation med "HD Traffic™",
opdateringer og placeringer af faste

og mobile hastighedskameraer, lokal
søgning, vejrudsigt og abonnements‐
status for "My TomTom LIVE".
Bemærkninger
LIVE-tjenester fås ikke i alle lande
eller regioner.

Fra Startsiden berøres MENU, derpå
Navigation efterfulgt af
Navigationstjenester.
Følgende menuer vises:
● Trafik/HD Traffic

Vælg for at modtage opdateret
trafikinformation i realtid.

Bemærkninger
Tjenesten HD Traffic hedder Trafik,
hvis der ikke er aktiveret et abonne‐
ment.
● Hastighedskameraer

Viser alarmer og placeringen af
mobile hastighedskameraer i
realtid, faste hastighedskame‐
raer og trafikale sorte pletter.
Deaktivér funktionen via menuen
"Hastighedskameraer" i "LIVE-
tjenester", hvis det ønskes.
Indberet hastighedskameraers
placering, faste eller mobile.
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Bemærkninger
I visse lande er det ulovligt at down‐
loade og aktivere advarslerne om
fotofælder, hvilket i givet fald kan
medføre retsforfølgelse.
● Lokal søgning/TomTom-steder

Denne tjeneste gør det muligt for
dig at bruge et stikord til hurtigt at
finde et interessepunkt (IP) og
indstille det som en destination.

● My TomTom LIVE
Viser udløbsdato for abonne‐
mentstjenester.

● Vejr
Vejrudsigttjenesten giver en vejr‐
udsigt på op til fem dage frem i
tiden for det aktuelle område eller
den valgte destination.

Opsætning af
navigationssystemet

NAVI 50 IntelliLink - Opsætning af
navigationssystemet
Berør 7 efterfulgt af yNAVI / ýNav
dernæst Alternativer. Dette menu‐
skærmbillede giver dig mulighed for
at kontrollere og opdatere følgende
kort- og navigationsindstillinger:
● Advarsler
● Ruteindstillinger
● Kortindstillinger
● Stemmeindstillinger
● Koordinatformat
● GPS
● Kortopdatering
● Trafik (alt efter version)

Advarsler
Vælg Advarsler for at få adgang til
følgende indstillinger (slå fra hvis
dette ikke ønskes):
● Advarsel ved for høj hastighed

(til/fra)
● Hastighedsbegrænsning altid

synlig (til/fra)

● Alarmpunktadvarsler (til/fra)
● Forvarselsafstand (0 m/200 m/

500 m)
Tilgængelig alt efter version.

Advarsel ved for høj hastighed: Det
digitale kort indeholder hastighedsbe‐
grænsninger for visse veje. Lyd-
og/eller visuelle advarsler udsendes,
når bilen overskrider hastighedsbe‐
grænsningen.
Hastighedsbegrænsning altid synlig:
Hastighedsbegrænsningen for visse
veje er altid synlig på skærmen.
Alarmpunktadvarsler: Når bilen
passerer et alarmpunkt (permanent
eller midlertidigt) - dvs. når man
kommer ind på et farligt afsnit af
vejen, der kræver ekstra forsigtighed,
eller når man nærmer sig et hastig‐
hedskamera (alt efter land) - afgives
lydmæssige og visuelle advarsler.
Forvarselsafstand: Vælg en afstand,
hvorfra besked om alarmpunktad‐
varsler skal gives.
Bemærkninger
Advarsler er muligvis ikke tilgænge‐
lige for visse veje og regioner.
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Ruteindstillinger
Vælg Ruteindstillinger for at opdatere
følgende indstillinger for rutebereg‐
ning:
● Ruteplanlægningsmetode

(Hurtigste/Korteste/Grøn)
● Motorveje (til/fra)
● Periodeafgift (til/fra)
● Betalingsafgift pr. gang (til/fra)
● Færger (til/fra)
● Samkørsel/HOV (til/fra)
● Uasfalterede veje (til/fra)
● Påkrævede tilladelser (til/fra)

(afhænger af version)
Om nødvendigt berøres Alternativer
derefter Nulstil til standard for at
indstille hvert enkelt af disse alterna‐
tiver til fabrikkens standardindstillin‐
ger.
Alternativt, når kortet vises (rutevej‐
visning er ikke aktiv), kan der fås
adgang til menuen Ruteindstillinger
ved at berøre Alternativer.
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Information
på displayet", "Kortskærmbillede"
ovenfor for flere oplysninger.

Ruteplanlægningsmetode: Vælg
Hurtigste for at indstille den hurtigste
rute til den indlæste destination.
Denne metode antager, at bilen kører
med en fart, der er lig med eller i
nærheden af hastighedsbegrænsnin‐
gen på alle veje.
Vælg Korteste for at indstille den
korteste rute og minimere den
samlede strækning for at køre til den
indlæste destination.
Vælg Grøn for at indstille et kompro‐
mis mellem de hurtigste og korteste
ruteplanlægningsmetoder. Den viste
rute kan være kortere end den hurtig‐
ste metode, men ikke væsentligt
langsommere.
Motorveje: Om motorveje skal tages
med eller undgås i ruteplanen.
Deaktivér f.eks. ved bugsering af et
køretøj, når kørsel på motorvej ikke er
tilladt.
Bemærkninger
Følg bestemmelserne i det land, du
kører i.

Periodeafgift: Om veje, der kræver en
særlig licens, der skal købes til visse
perioder, skal tages med eller
undgås.
Betalingsafgift pr. gang: Om veje,
hvor der skal betales afgift for at
benytte vejen kun en enkelt gang,
skal tages med eller undgås.
Færger: Om brug af færger, skibe og
tog skal tages med eller undgås.
Samkørsel/HOV: Om samkørselsvej‐
baner og vejbaner for biler med flere
personer (HOV-baner) skal tages
med eller undgås.
Uasfalterede veje: Om uasfalterede
veje f.eks. jordveje, grusveje skal
tages med eller undgås.
Kortindstillinger
Vælg Kortindstillinger for at få adgang
til følgende:
● Visningsfunktion (3D/2D/2D

nord)
2D nord er tilgængelig alt efter
version.

● Synsvinkel (lav/normal/høj)
● Motorvejsvisning (til/fra)
● IP-markører
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Alternativt, når kortet vises (rutevej‐
visning er ikke aktiv), kan der fås
adgang til menuen Kortindstillinger
ved at berøre Alternativer.
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Information
på displayet", "Kortskærmbillede"
ovenfor for flere oplysninger.
Visningsfunktion: Vælg
Visningsfunktion for at ændre stan‐
dardkortfunktionen mellem visning i
2D ovenfra, visning i 3D-perspektiv
og en visning i 2D, hvor nord altid
vender opad.
Alternativt berøres kompasset på
kortet for at skifte mellem kortvis‐
ningsfunktionerne.
Synsvinkel: Vælg Synsvinkel for at
hæve eller sænke kortvisningen.
Alternativt, når kortet vises (rutevej‐
visning er ikke aktiv), berøres ⇧/⇩ for
at hæve eller sænke kortvisningen.
De vises med gråt, når maks-positio‐
nen er nået.
Visning af motorvej: Vælg Visning af
motorvej for af slå visning af motor‐
vejsfrakørsel til/fra for vejvisning.

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Information
på displayet", "Kortskærmbillede"
ovenfor for flere oplysninger.
IP-markører: Vælg l sammen med
IP-markører for at vise en liste med
alle typer af interessepunkter (IP).
Brug dette skærmbillede til at slå
visse IP-typemarkører på kortet til/fra
(vis eller skjul på kortet), f.eks.
indkvartering, lufthavn, café eller bar.
Vælg en IP-type for at åbne en liste
med underkategorier og slå indivi‐
duelle underkategorier til/fra (vis eller
skjul).
Bemærkninger
IP'er er kun synlige på kortet afhæn‐
gigt af zoomniveauet.

Stemmeindstillinger
Vælg Stemmeindstillinger for at
ændre sproget for stemmevejvisning.
Rul i listen med sprog ved at berøre
R/S og vælg derpå et sprog og berør
OK for at bekræfte valget.

Koordinatformat
Vælg Koordinatformat for at ændre
formatet for koordinatindtastninger til
ét af følgende alternativer:
● DD.DDDDD
● DD MM.MMM
● DD MM SS.S

GPS
Vælg GPS for at vise GPS-informati‐
onen, f.eks. tilgængelige satellitter,
deres position og signalstyrke.
Kortopdatering
Vælg Kortopdatering for at vise
følgende digitale kortindhold og de
seneste opdateringsoplysninger:
● Alarmpunkter
● Tilslutningsvisning
● Kort
● Steder
● Trafikservice
● Adressepunkter

Specifikt indhold eller alt kortindhold
kan opdateres. Vælg ét af alternati‐
verne først eller berør Alternativer
dernæst Opdatering. Vent, til opdate‐
ringen er gennemført.
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Se "USB-hukommelsesstik",
(NAVI 50 IntelliLink), "Opdatering af
USB-hukommelsesstik og navigati‐
onssystem" i afsnittet "Generel infor‐
mation" 3 74.
Trafik
Vælg Trafik for at ændre følgende
indstillinger for trafikoplysninger:
● Trafikinfo (til/fra)
● Omkørsel
● Hændelsestyper

Trafikinfo: Der gives advarsler for
hændelser, der optræder langs ruten.
Omkørsel: Spar tid ved at benytte en
alternativ rute, når der optræder en
trafikprop eller en hændelse langs
den aktuelle rute. Vælg 'Til'/'Fra'
sammen med "Bekræft tilbudt rute?"
efter ønske.
Om nødvendigt opdateres tidsvær‐
dien for alternativet "Tilbyd omkørsel,
hvis den beregnede rute sparer mere
end:" (f.eks. fem minutter) ved at
berøre k/l.

Hændelsestyper: Vælg den type
hændelser, der skal vises under rute‐
vejvisning, f.eks. alle hændelser,
trafikafviklingshændelser, spærringer
og blokeringer, ulykker.

NAVI 80 IntelliLink - Opsætning af
navigationssystemet
Adgang til menuen Navigationsind‐
stillinger fra Startsiden fås ved at
berøre MENU, derpå Multimedia
efterfulgt af Indstillinger. Følgende
indstillingsundermenuer vises:
● Sluk for stemmevejvisning:

Tænd/sluk for stemmevejvisning
under navigation.

● Ruteplanlægning:
Indstillinger for rutetype, beta‐
lingsveje, færger, ruteoversigt,
samkørselsbaner og uasfalte‐
rede veje.
Vælg en foretrukken planlæg‐
ningstype; "Hurtigste rute" anbe‐
fales. Den grønne rute er bereg‐
net til at spare mest brændstof.
Tænd/sluk derefter for
"iQ routes™" efter ønske.
iQ routes™ gør, at ruter kan

beregnes efter gennemsnitlige
trafikniveauer en bestemt dag og
et bestemt klokkeslæt, og
desuden den bedste rute alt efter
de faktiske trafikhastigheder.

● Vis IP på kortet:
Vis eller skjul IP-markørkatego‐
rier på kortet.

● IP-styring:
Tilføjelse, ændring eller sletning
af IP'er eller IP-kategorier.

● Stemme (alt efter version):
Vælg syntetisk stemme eller en
mandlig eller kvindelig menne‐
skelig stemme (til stemmein‐
struktionerne) på den tilgænge‐
lige liste.
Menneskelige stemmer giver
mere forenklede stemmevejvis‐
ningsinstruktioner og er ikke
tilgængelige, når stemmegen‐
kendelsesfunktionen 3 105
anvendes.

● Indstil hjemposition:
Skift hjemadressen eller den
mest anvendte destinations‐
adresse.
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● Styring af gemte positioner:
Slet eller omdøb gemte destina‐
tionsadresser.
Omdøbning sker ved at vælge en
adresse på den viste liste, vælge
Omdøb og derefter indtaste et
nyt navn. Berør Udført for at
bekræfte. En valgt adresse slet‐
tes ved at berøre Slet og
bekræfte, når der bliver bedt om
det.

● Skift kort:
Hvis der er installeret mere end ét
kort på SD-kortet, bruges dette
alternativ til at skifte mellem de
gemte kort. Vælg "Skift kort" og
vælg derefter det ønskede kort
blandt de tilgængelige alternati‐
ver.

● Skift kortfarver:
Skift de dag- og natfarver, der
bruges på navigationskortet
For downloadede nye farver
vælges en ny farve, der vælges
ekstra farveskema, hvorefter den
ønskede farve vælges blandt de
tilgængelige alternativer.

● Bilsymbol:
Skift det bilikon, der bruges på
3D-navigationskortet.

● Avanceret:
Vælg blandt følgende avance‐
rede alternativer:
● Kortinformation:

Vis/skjul information, der
vises på kortet, f.eks. adres‐
senummer før gadenavn,
gadenavne/aktuelt gade‐
navn, navn på gade efter
aktuel gade.

● Kortfunktion:
Ændr hvordan kortet funge‐
rer med følgende alternati‐
ver:
Vis vognbanebilleder (f.eks.
ved motorvejstilslutninger),
rotér kortet sammen med
bilens retning (kun 2D-funk‐
tion), skift automatisk til 3D-
funktion under vejvisning,

zoom automatisk (2D-funk‐
tion, 3D-funktion).

● Trafikkilde:
Vælg en trafikinformations‐
kilde på den tilgængelige
liste.

Indlæsning af destination
NAVI 50 IntelliLink - Indlæsning af
destination

Vælg en destination
Berør 7 efterfulgt af yNAVI / ýNav
dernæst Destination.
Følgende menualternativer findes for
indlæsning af en destination:
● Adresse

Indtast en adresse ved hjælp af
tastaturet.

● Interessepunkter
Vælg interessepunkter (IP),
f.eks. benzinstation, restaurant,
parkering.

● Historik
Vælg på en liste med tidligere
destinationer.
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● Favoritter
Vælg på en gemt liste med favo‐
ritdestinationer.

● Find på kort
Vælg en destination ved brug af
det digitale kort.

● Koordinat
Indtast destinationens koordina‐
ter.

Efter at en destination er indtastet,
skal man vente på, at en nedtælling
på ti sekunder udløber, eller berøre
OK for at begynde rutevejvisningen
med det samme.
Indtast en adresse
Vælg Adresse og indtast hele eller
dele af en adresse, f.eks.:
● Land
● By eller postnummer
● Gade
● Number
● Krydsende gade
Bemærkninger
Fuldstændige adresser kan kun
indtastes, hvis de genkendes af
navigationssystemet.

Når en adresse indtastes første gang,
berøres Land, hvorefter tastaturet
bruges til at indtaste navnet på det
ønskede land. Alternativt bruges
rullemenuikonet ó, og der vælges på
en liste med landeforslag.
Bemærkninger
Ved indtastning af en adresse kan
visse bogstaver og tal ikke anven‐
des (vises med gråt) på grundlag af
de adresser, der genkendes af navi‐
gationssystemet.

Fortsæt på samme måde for at
indlæse detaljer om By eller
postnummer, Gade, Nummer og
Krydsende gade.
Bemærkninger
Ved indtastning af et Postnummer
indsættes et mellemrum efter den
første del af postnummeret.

Adressen lagres automatisk i hukom‐
melsen og kan vælges på et senere
tidspunkt.
Betjening af tastaturet er beskrevet
under (NAVI 50 IntelliLink) "Betjening
af tastaturer på displayet" i afsnittet
"Brug" 3 77.

Bemærkninger
Nummer og Krydsende gade er kun
tilgængelige, efter at en Gade er
indtastet.
Ved indtastning af en Gade er det
ikke nødvendigt at specificere vejty‐
pen (gade, allé, boulevard osv.).

Vælg interessepunkter (IP)
Interessepunkter kan vælges som
destination ved hjælp af følgende
søgealternativer:
● forudindstillet IP-liste
● IP-kategorier
● hurtig søgning efter interesse‐

punkter via kortet
Forudindstillet IP-liste
Vælg Interessepunkter for at vælge
på listen med de ofte anvendte forud‐
indstillede kategorier (f.eks. benzin‐
station, parkering, restaurant).
IP-kategorier
Vælg Interessepunkter efterfulgt af
Brugerdefineret søgning for at vælge
på listen med kategorier og underka‐
tegorier.
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Søgningen efter interessepunkter
varierer afhængigt af den aktuelle
situation:
● Hvis rutevejvisning er aktiv,

søges der efter interessepunk‐
terne Benzinstation og
Restaurant langs ruten, og der
søges efter interessepunktet
Parkering omkring destinationen.

● Hvis der ikke er nogen aktiv rute‐
vejvisning, søges der efter inte‐
ressepunkter omkring den
aktuelle position.

● Hvis den aktuelle position ikke er
tilgængelig (dvs. intet GPS-
signal), søges der efter interes‐
sepunkter omkring den senest
kendte position.

Der findes følgende valgmuligheder:
● I en by

Søgning efter et interessepunkt
inden for en udvalgt by (resultat‐
listen vises efter afstand fra
bymidten).

● Langs ruten
Søgning efter et interessepunkt
langs den aktuelle rute (resultat‐

listen vises efter længden på den
nødvendige omvej).

● Omkring min position
Søgning efter et interessepunkt
omkring den aktuelle position
(resultatlisten vises efter afstan‐
den fra denne position).

● Omkring destinationen
Søgning efter et interessepunkt
omkring den aktuelle rutes desti‐
nation (resultatlisten vises efter
afstanden fra destinationen).

Når der vises en liste med interesse‐
punkter, kan de sorteres eller vises på
kortet. Berør Alternativer for at vise
følgende:
● Sortér efter navn
● Sortér efter afstand
● Sortér efter omvej (hvis rutevej‐

visning er aktiv)
● Vis alle på kortet

Hurtig søgning efter interessepunkter
Berør et vilkårligt sted på kortet.
Markøren angiver den position, der er
valgt for øjeblikket. Rulning på kortet
sker ved at trække markøren i den
ønskede retning.

Berør Alternativer efterfulgt af
Interessepunkter omkring markør for
at vise navne på interessepunkter i
nærheden og afstanden til dem fra
den valgte position på kortet.
Alternativt berøres Find, hvorefter
tastaturet bruges til at søge efter en
navngiven destination.
Vælg på listen over tidligere destina‐
tioner
Vælg Historik for at få adgang til en
liste med tidligere indtastede destina‐
tioner.
Listen sorteres ved at berøre
Alternativer, hvorved følgende vises:
● Sortér efter navn
● Sortér efter afstand
● Slet alle

Alternativt berøres Find, hvorefter
tastaturet bruges til at søge efter en
navngiven destination.
Vælg på favoritlisten
Vælg Favoritter for at gå ind på en
liste med gemte favoritdestinationer.
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Når listen med favoritter vises, kan de
sorteres eller vises på kortet. Berør
Alternativer for at vise følgende:
● Sortér efter navn
● Sortér efter afstand
● Vis alle på kortet
● Slet alle

Alternativt berøres Find, hvorefter
tastaturet bruges til at søge efter en
navngiven favorit.
Vælg en destination ved brug af kortet
Vælg Find på kort for at begynde en
søgning efter en destination ved at
rulle på kortet.
Berør et vilkårligt sted på kortet.
Markøren angiver den position, der er
valgt for øjeblikket. Rulning på kortet
sker ved at trække markøren i den
ønskede retning.
Berør OK for at vælge positionen som
destination.
Indtast destinationens koordinater
Vælg Koordinat for at begynde en
søgning efter en destination ved at
indtaste dens koordinater.

Formatet for koordinaterne ændres
ved at berøre Alternativer og vælge
mellem følgende:
● Længde- og breddegrad

Der kan indlæses værdier i alle
følgende formater:
● decimalgrader
● grader og decimalminutter
● grader, minutter og decimal‐

sekunder
● UTM (Universal Transverse

Mercator)

Bekræft destinationen
Når en destination er valgt, vises
ruten på kortet. Berør OK og indstil
som Ny rute.
Hvis rutevejvisning er aktiv, kan desti‐
nationen indstilles som et Vejpunkt
langs ruten.

Tilføj og gem en favorit
Når en destination er blevet valgt,
berøres Alternativer for at vise
følgende:
● Føj til favoritter: Gem destinatio‐

nen på favoritlisten.

● Aktuel trafik: Giver oplysninger
om trafikhændelser (alt efter
version).
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Trafikin‐
formation" i afsnittet "Vejvisning"
3 96.

● Info/Nyheder: Viser oplysninger
(f.eks. adresse) om det valgte
interessepunkt.
Viser lokaliseringen (adressen)
for den valgte position, angiver
GPS-koordinater (breddegrad/
længdegrad) og viser også, hvis
det er relevant, telefonnummeret
på et valgt interessepunkt.

● Tilbage til bilen: Vend tilbage til
bilens aktuelle position.

Før en favorit gemmes, kan navnet på
favoritten ændres ved hjælp af tasta‐
turet.
Betjening af tastaturet er beskrevet
under (NAVI 50 IntelliLink) "Betjening
af tastaturer på displayet" i afsnittet
"Brug" 3 77.
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Slet en favorit
Når en favorit er valgt, berøres
Alternativer, før vejvisning startes,
efterfulgt af Slet favorit, og sletningen
bekræftes.
Alle favoritdestinationer slettes ved at
vælge menuen Destination derefter
Favoritter efterfulgt af Alternativer og
derpå Slet alle, og sletningen bekræf‐
tes.

NAVI 80 IntelliLink - Indlæsning af
destination

Vælg en destination
Fra Startsiden berøres MENU, derpå
Navigation efterfulgt af Kør til....
Vælg en destination blandt følgende
alternativer på displayet:
● Hjem
● Gemte positioner
● Adresse
● Seneste destinationer
● Lokal søgning/TomTom-steder
● Interessepunkt
● Punkt på kort
● Længdegrad Breddegrad

Hjem
Viser vej til hjemadressen.
Adressen på hjempositionen
gemmes fra Startsiden ved at berøre
MENU dernæst Navigation efterfulgt
af Indstillinger.
Vælg Indstil hjemposition og indtast
en adresse.
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Opsætning
af navigationssystemet" i afsnittet
"Brug" 3 77.
Gemte positioner
Vælg på en liste med tidligere gemte
destinationer.
Gemte destinationer slettes eller
omdøbes fra Startsiden ved at berøre
MENU dernæst Navigation efterfulgt
af Indstillinger.
Vælg derpå Håndtering af gemte
positioner og opdatér den valgte
destination efter ønske.
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Opsætning
af navigationssystemet" i afsnittet
"Brug" 3 77.

Adresse
Indtast hele eller dele af en adresse
ved hjælp af tastaturet, f.eks.:
● Land
● Postnummer
● By
● Gade
● Husnummer
Bemærkninger
Fuldstændige adresser kan kun
indtastes, hvis de genkendes af
navigationssystemet.

Når en adresse indtastes første gang,
bliver der bedt om destinationens
land. Brug tastaturet til at indtaste
navnet på det ønskede land.
Der kan blive vist forslag på displayet
under indtastningen. Berør for at
vælge en destination, der vises på
displayet, eller berør Liste for at få
adgang til hele listen for den aktuelle
del af adressen.
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Bemærkninger
Ved indtastning af en adresse kan
visse bogstaver og tal ikke anven‐
des (vises med gråt) på grundlag af
de adresser, der genkendes af navi‐
gationssystemet.

Fortsæt på samme måde for at indta‐
ste et Postnummer eller indtast detal‐
jer for By, Gade og Nummer.
Bemærkninger
Ved indtastning af et Postnummer
indsættes et mellemrum efter den
første del af postnummeret.

Adressen lagres automatisk i hukom‐
melsen og kan vælges på et senere
tidspunkt.
Betjening af tastaturet er beskrevet
under (NAVI 80 IntelliLink) "Betjening
af tastaturer på displayet" i afsnittet
"Brug" 3 77.
Seneste destinationer
Vælg på en liste med tidligere
destinationer, der er blevet gemt
automatisk.
Lokal søgning/TomTom-steder
Vælg et nærliggende interessepunkt
(IP) ved at indtaste nøgleord ved
hjælp af tastaturet.

Bemærkninger
Denne funktion er kun tilgængelig
ved at abonnere på LIVE-tjenester.
Flere oplysninger findes under
(NAVI 80 IntelliLink) "LIVE-tjene‐
ster" i afsnittet "Brug" 3 77.

Interessepunkt
Interessepunkter kan vælges som
destination ved hjælp af følgende
søgealternativer:
● IP-kategorier:

Vælg en IP-kategoritype (f.eks.
benzinstation, restaurant, parke‐
ring) og vælg derpå et søgeom‐
råde (f.eks. IP i nærheden, IP i
by, IP hjemme.
Indtast et bynavn og berør
Udført for at bekræfte valget.

● IP-navne:
Indtast navnet på et IP og vælg
for at begynde en søgning.

Punkt på kort
Vælg en destination ved brug af det
digitale kort.

Rulning på kortet sker ved at trække
markøren i den ønskede retning,
hvorefter positionen bekræftes som
destination.
Længdegrad Breddegrad
Indtast destinationens koordinater.

Bekræft destinationen
Når en destination er blevet valgt,
vises ruten på kortet, og en ruteover‐
sigt vises i fanen y.
Vælg fanen LIVE for at se trafikinfor‐
mation i realtid. Flere oplysninger
findes under (NAVI 80 IntelliLink)
"LIVE-tjenester" i afsnittet "Brug"
3 77.
Berør Udført for at bekræfte ruten.

Tilføj og gem en favorit
Føje til lagrede positioner
Fra Startsiden berøres MENU, derpå
Navigation efterfulgt af Kør til....
Vælg Seneste destinationer og vælg
en destination på den viste liste.
Berør < (for at åbne en genvejsmenu)
og dernæst Føj til lagrede positioner,
giv destinationen et navn ved hjælp af
tastaturet og berør derefter Næste.
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Der vises en meddelelse, hvor der
spørges om, hvorvidt den lagrede
adresse skal indstilles som hjem‐
adresse. Vælg Ja eller Nej. Der vises
en meddelelse, som bekræfter, at
adressen er gemt.
Tilføj favorit
Berør f på Startsiden for at åbne
favoritmenuen og vælg Navigation.
En gemt destination indstilles som
favorit ved at berøre < (for at åbne en
genvejsmenu), derefter berøres Tilføj
favorit.
Vælg på den viste liste for at tilføje en
gemt destination i favoritterne.
Flere oplysninger findes under
(NAVI 80 IntelliLink) "Favoritter" i
afsnittet "Indledning" 3 30.

Slet en favorit
Berør f på Startsiden for at åbne
favoritmenuen og vælg Navigation.
Berør < og vælg Fjern alle favoritter
eller vælg en favorit på den viste liste
og vælg dernæst Fjern en favorit. En
bekræftelsesmeddelelse vises. Berør
Slet for at bekræfte.

Flere oplysninger findes under
(NAVI 80 IntelliLink) "Favoritter" i
afsnittet "Indledning" 3 30.

Vejvisning
Ruteinformation

NAVI 50 IntelliLink - Ruteinformation
For at se ruten inden vejvisningen
starter, berøres 7 efterfulgt af
yNAVI / ýNav og dernæst Rute, efter
at en destination er blevet indtastet.
Med hensyn til de forskellige metoder
til indlæsning af en destination henvi‐
ses til (NAVI 50 IntelliLink) "Indlæs‐
ning af destination" 3 90.
Der findes følgende valgmuligheder:
● Opret rute/Redigér rute

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Redigér
rejseplan" herunder.

● Undgå
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Redigér
rejseplan" herunder.

● Oversigt
Se nedenfor.

● Annullér rute
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Deakti‐
vering af vejvisning" herunder.

● Alternative ruter
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Redigér
rejseplan" herunder.

● Rejseplan
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Redigér
rejseplan" herunder.

Oversigt
Når skærmbilledet Rute vises, berø‐
res Oversigt for at få en detaljeret plan
for den aktuelle rute samt ruten på
kortet i fugleperspektiv.
Dette menualternativ indeholder
følgende information:
● navn og/eller adresse på desti‐

nationen
● total tid for ruten
● total afstand for ruten
● specielle punkter og afsnit på

ruten (f.eks. betalingsveje,
motorveje osv.)

● alternative ruter (f.eks. Korteste,
Hurtigste, Grøn)
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Når skærmbilledet Oversigt vises,
berøres Alternativer for at få adgang
til følgende undermenuer:
● Alternative ruter

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Redigér
rejseplan" herunder.

● Rejseplan
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Redigér
rejseplan" herunder.

● Ruteindstillinger
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Opsæt‐
ning af navigationssystemet"
3 77.

● Simulér navigation
Se nedenfor.

Bemærkninger
Der er også adgang til disse alterna‐
tiver under vejvisning ved at berøre
området 'Turoplysninger' (f.eks.
beregnet ankomsttid, samlet reste‐
rende strækning) på displayskær‐
men.
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Information
på displayet" i afsnittet "Brug" 3 77.

Simulér navigation
Denne funktion giver dig et hurtigt
overblik over den foreslåede rute.
Der findes følgende valgmuligheder:
r : Start rutesimuleringen

eller afbryd den midler‐
tidigt

f : Flyt til forrige manøvre
e : Flyt til næste manøvre
1x / 4x / 8x : Øg hastigheden på

rutesimuleringen
r / q : Vend tilbage til forrige

skærmbillede

NAVI 80 IntelliLink - Ruteinformation
Ruten kan vises, før vejvisningen
påbegyndes, ved at berøre < (for at
åbne en genvejsmenu), derefter
vælges Rute på displayskærmen,
efter at der er indtastet en destination.
Der findes følgende valgmuligheder:
● Vis instruktioner:

Viser ruteplanen.
Følgende detaljer vises:
● retningsændringspile
● vejtyper

● vejnavne
● afstand før en vejgaffel (km/

miles)
● Vis rutekort:

Vis et kort over ruten.
● Vis rutedemo:

Vis en demonstration af ruten.
● Ruteoversigt:

Vend tilbage til forrige skærmbil‐
lede.
Detaljerne med rejsetid, afstand
og rejsetype vises. Se
(NAVI 80 IntelliLink)
"IQ routes™" i afsnittet "Indlæs‐
ning af destination" 3 90.

● Vis destination:
Vis retningsændringer som bille‐
der.

● Vis trafik på ruten:
Viser en oversigt over alle trafik‐
hændelser, der har indvirkning
på den aktuelle rejse, med detal‐
jeret visning af hver enkelt
hændelse.
Med et abonnement på LIVE-
tjenester giver fanen "Live" en
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mere detaljeret oversigt over
rejsen (f.eks. trafikforsinkelser,
faste og mobile hastighedskame‐
raer).
Flere oplysninger findes under
(NAVI 80 IntelliLink) "LIVE-tjene‐
ster" i afsnittet "Brug" 3 77.

Redigér rejseplan

NAVI 50 IntelliLink - Redigér
rejseplan
Denne funktion gør det muligt at se og
ændre ruteplanen for den indlæste
destination.
Der kan til enhver tid fås adgang ved
at berøre 7 efterfulgt af yNAVI /
ýNav og derpå Rute. Vælg
Rejseplan.
Følgende information vises:
● retningsændringspile
● vejnummer
● afstand før en retningsændring

Berør Alternativer for at ændre og
sortere detaljerne for ruten.

Der findes følgende valgmuligheder:
● Oversigt

Viser hvert vejpunkt og destinati‐
onen, inklusive vejpunktafstan‐
den, resterende tid til næste
vejpunkt og ankomsttid.

● Normal
Viser hver manøvre, med gade-
eller pladsnavne, afstand og
ruteafsnitsnumre.
Dette alternativ viser også vejvi‐
serinformation, adgangs- og
manøvrebegrænsninger,
advarsler og systempræferen‐
ceinformation.

● Vejliste
Viser kun hovedafsnittene på
ruten med angivelse af
vejnavne/-numre.
Dette alternativ viser også læng‐
den på hvert afsnit, resterende tid
til næste afsnit, ankomsttid og
gennemsnitlig retning.

Alternativt kan disse rejseplan-/
rutealternativer ændres ved at berøre
fanen "Retning og afstand til næste
retningsændring" på displayet under

rutevejvisning. Vælg Alternativer for
at ændre og sortere detaljerne for
ruten.
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Information
på displayet", "Kortskærmbillede" i
afsnittet Brug 3 77.
Redigér rute
Hvis man vil redigere ruten ved at
ændre listen med vejpunkter, berøres
7 efterfulgt af yNAVI / ýNav, Rute,
derefter Redigér rute på displayskær‐
men.
Der findes følgende valgmuligheder:
Top < : Tilføj rutepunkt
Bund < : Tilføj ny destination
ë : Slet destination
y : Ændr ruteudgangsadres‐

sen (tilgængelig afhængigt
af version)

Hvis du vil ændre rækkefølgen af
vejpunkterne på listen, berøres
Alternativer efterfulgt af Ny
rækkefølge, hvorefter vejpunkterne
flyttes op/ned.
Med hensyn til de forskellige metoder
til indlæsning af en destination henvi‐
ses til (NAVI 50 IntelliLink) "Indlæs‐
ning af destination" 3 90.
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Undgå
Hvis du vil redigere ruten ved at
undgå særlige afsnit, skal du berøre
7 efterfulgt af yNAVI / ýNav, Rute og
derpå Undgå.
Vælg et afsnit, der skal undgås, fra
listen på displayskærmen. Det
undgåede afsnit fremhæves med
rødt.
Bekræft den nye rute ved at berøre
OK.
Alternative ruter
Ruteplanlægningsmetoden ændres
ved at berøre 7 efterfulgt af yNAVI /
ýNav, Rute og dernæst Alternative
ruter.
Følgende alternativer er tilgængelige,
hver med en afstand og beregnet tid:
● hurtigste
● korteste
● grøn

Vælg ét af alternativerne og bekræft
den nye rute ved at berøre r.
Flere oplysninger findes under
(NAVI 50 IntelliLink) "Opsætning af
navigationssystemet" i afsnittet
"Brug" 3 77.

NAVI 80 IntelliLink - Redigér
rejseplan
Ture kan planlægges i forvejen ved at
vælge både startpunkt og destination.
Fra Startsiden berøres MENU, derpå
Navigation efterfulgt af Rejseplaner.
Vælg et udgangspunkt på samme
måde som ved indlæsning af en desti‐
nation. Se (NAVI 80 IntelliLink)
"Indlæsning af destination" 3 90.
Vælg dernæst en destination, vælg
rutetype og bekræft.
Systemet planlægger ruten og lader
dig se detaljerne.
Ændr rute
Hvis du vil ændre ruten under aktiv
rutevejvisning, skal du fra Startsiden
berøre MENU, derefter Navigation
efterfulgt af Skift rute.
Der findes følgende valgmuligheder:
● Beregn alternativ
● Annullér rute
● Rejs via
● Undgå vejspærring
● Undgå del af rute
● Minimér forsinkelser

Beregn alternativ
Vælg for at beregne en alternativ rute
til destinationen.
Annullér rute
Vælg for at standse den aktuelle rute‐
vejvisning.
Start vejvisning igen ved at berøre
Kør til.. efterfulgt af Seneste
destinationer og vælg ruten igen.
Rejs via (vejpunkter)
Vælg for at ændre den beregnede
rute til din destination, så den omfat‐
ter en bestemt position (vejpunkt).
Den position, der skal være omfattet,
indlæses på samme måde som en
destination indlæses.
Vælg fra samme liste med alternati‐
ver, f.eks. "Adresse", "Gemte posi‐
tioner", "Interessepunkt", "Punkt på
kort".
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Indlæsning
af destination" 3 90.
Undgå vejspærring
Vælg dette alternativ, hvis der findes
en vejspærring, der ikke for øjeblikket
angives af trafikinformationstjene‐
sten.
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Se (NAVI 80 IntelliLink) "Trafikinfor‐
mation" herunder.
Vælg afstanden (i meter) for den rute
forude, der skal undgås, f.eks.
"100m", "500m", "2000m", "5000m".
Ruten omberegnes for at undgå et
afsnit af ruten for den valgte afstand.
Undgå del af rute
Vælg at undgå en del af ruten. Vælg
vejen, der skal undgås, på listen med
vejene langs ruten.
Minimér forsinkelser
Vælg at planlægge ruten på basis af
de seneste trafikoplysninger.

Deaktivering af vejvisning

NAVI 50 IntelliLink - Deaktivering af
vejvisning
For at stoppe funktionen vejvisning,
mens den er i gang, skal du berøre
7 efterfulgt af yNAVI / ýNav, Rute og
dernæst Annullér rute.

NAVI 80 IntelliLink - Deaktivering af
vejvisning
For at stoppe vejvisning, mens den er
i gang, berøres < efterfulgt af Slet
rute.

Gennemse kort

NAVI 50 IntelliLink - Gennemse kort
Der kan til enhver tid fås adgang til
kortskærmbilledet ved at berøre 7
efterfulgt af sKORT.
Berør et vilkårligt sted på kortet.
Markøren angiver den position, der er
valgt for øjeblikket. Rulning på kortet
sker ved at trække markøren i den
ønskede retning.
Øvrig betjening er beskrevet i
(NAVI 50 IntelliLink) "Kortskærmbil‐
lede" i afsnittet "Brug" 3 77.

Alternativmenuen
Når kortskærmbilledet vises, berøres
Alternativer for at vise følgende:
● Ruteindstillinger:

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Opsæt‐
ning af navigationssystemet" i
afsnittet "Brug" 3 77.

● Kortindstillinger:
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Opsæt‐
ning af navigationssystemet" i
afsnittet "Brug" 3 77.

● Hvor er jeg?:
Se (NAVI 50 IntelliLink)
"HJÆLP!" herunder.

NAVI 80 IntelliLink - Gennemse kort
Adgang til kortskærmbilledet uden
navigation fås fra Startsiden ved at
berøre MENU, dernæst Navigation
efterfulgt af Vis kort.
Berør et vilkårligt sted på kortet.
Markøren angiver den position, der er
valgt for øjeblikket. Rulning på kortet
sker ved at trække markøren i den
ønskede retning.
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Når kortskærmbilledet vises, berøres
< for at åbne en genvejsmenu med
følgende alternativer:
● Brug denne position til...
● Finde
● Ændre kortdetaljerne
● Føje til lagrede positioner

Brug denne position til...
Vælge dette alternativ til at udføre én
af følgende handlinger:
● centrere kortet på bilens position
● navigere til et punkt på kortet
● søge efter et punkt på kortet
● føje et punkt på kortet til favorit‐

terne
● føje et punkt på kortet til IP-listen
● korrigere bilens position

Finde
Vælg dette alternativ til at centrere
kortet på:
● hjempositionen
● en gemt adresse
● en adresse
● en nylig destination
● en lokal søgning

● et interessepunkt
● bilens aktuelle position
● en koordinat (breddegrad/læng‐

degrad)
Ændre kortdetaljerne
Vælg dette alternativ for at aktivere/
deaktivere følgende kortindstillinger:
● trafik
● navne
● interessepunkter (IP)
● kortbaggrund med satellitbillede
● GPS-koordinater

Føje til lagrede positioner
Vælg dette alternativ for at tilføje den
aktuelle position på kortet som en
gemt destination. Brug tastaturet til at
indtaste et navn eller bekræfte det
foreslåede navn.
Betjening af tastaturet er beskrevet
under (NAVI 80 IntelliLink) "Betjening
af tastaturer på displayet" i afsnittet
"Brug" afsnit 3 77.

Hjælp!

NAVI 50 IntelliLink - Hjælp!
Når kortskærmbilledet vises, berøres
Alternativer efterfulgt af Hvor er jeg?
for at kontrollere praktiske oplys‐
ninger om den aktuelle position og for
at søge efter interessepunkter (IP) i
nærheden.
Der kan til enhver tid fås adgang til
kortskærmbilledet ved at berøre 7
efterfulgt af sKORT.
Hvor er jeg?
Dette menualternativ indeholder
følgende information:
● aktuel position (adresse)
● breddegrad
● længdegrad
● højde
● GPS-status

Berør Alternativer for at vise følgende
alternativer:
● Føj til favoritter

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Indlæs‐
ning af destination", "Tilføj og
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gem en favorit" for flere oplys‐
ninger 3 90.

● Landeinformation: Se "Landein‐
formation" herunder.

Landeinformation
Denne funktion gør det muligt at
kontrollere landeinformation og
lovgivning for den aktuelle position.
Når skærmen Hvor er jeg? vises,
berøres Alternativer efterfulgt af
Landeinformation.
Dette menualternativ indeholder
følgende information:
● hastighedsgrænser
● landekode for telefon (Internatio‐

nalt retningsnummer f.eks. +49)
● nødopkaldsnummer (f.eks. 112)
● lovmæssige begrænsninger,

f.eks.:
● krav til biludstyr, f.eks. advar‐

selstrekant, førstehjælps‐
kasse, brandslukker, reser‐
vepærer, refleksvest osv.

● lovgivning om forlygter
● promillegrænse

● lovgivning om snekæder
● lovgivning om vinterdæk

Hjælp i nærheden
Denne funktion gør det muligt at søge
efter assistance i nærheden af den
aktuelle position.
Når skærmbilledet Hvor er jeg? vises,
berøres Hjælp i nærheden.
Dette menualternativ indeholder
følgende information:
● Bilreparation i nærheden (Bilre‐

parationsværksted)
● Sundhedstjeneste i nærheden

(Lægehjælp og redningstjene‐
ste)

● Politi i nærheden (Politistationer)
● Benzinstation i nærheden

(Brændstofstationer)
Vælg det ønskede alternativ for at gå
ind på en liste med lokale interesse‐
punkter (IP).
Oplysninger om interessepunkter (IP)
findes under (NAVI 50 IntelliLink)
"Indlæsning af destination" 3 90.

Trafikinformation

NAVI 50 IntelliLink - Trafikinformation
Tilgængelig alt efter version, opdate‐
ret trafikinformation fra lokale kilder
kan modtages. Der gives information
om den aktuelle rute eller om bilens
aktuelle position.
Under vejvisning berøres
Alternativer, hvorpå der vælges
Aktuel trafik, eller trafikikonet Ö
berøres på kortskærmbilledet. Trafik‐
hændelser langs ruten og beregnede
forsinkelsestider vises.
Der findes følgende valgmuligheder:
● Hændelsesliste: Vælg for at

ændre indstillinger for visning af
hændelser.

● Tilbyd omkørsel: Opret en alter‐
nativ rute til den valgte destina‐
tion.

● Alternativer: Gå ind på trafikalter‐
nativer.

Der kan til enhver tid fås adgang til
disse trafikalternativer ved at berøre
7 efterfulgt af yNAVI / ýNav og
derefter Alternativer. Vælg derpå
ÖTrafik.



Navigation 103

Berør q for at gå tilbage til vejvis‐
ning.

NAVI 80 IntelliLink - Trafikinformation
Gør det muligt at modtage de seneste
trafikmeldinger fra lokale kilder.
Fra Startsiden berøres MENU, derpå
Navigation efterfulgt af
Navigationstjenester. Vælg derefter
Trafik/HD Traffic.
Navigationssystemet angiver trafik‐
hændelser med stemmemeddelelser,
trafikoplysningspanelet og også ved
at vise symboler på kortet.
Se "Oversigt over symboler" 3 103.
Systemet modtager opdateringer for
hver ca. 15 minutter, og der vises kun
trafikhændelser for større veje.
Trafik-tjenesten hedder HD Traffic,
hvis der er aktiveret et abonnement
på LIVE-tjenester. Med HD Traffic fås
der opdateringer for hver ca.
tre minutter, og der vises også trafik‐
hændelser for mindre veje.
Flere oplysninger findes under
(NAVI 80 IntelliLink) "LIVE-tjenester"
i afsnittet "Brug" 3 77.

Afhængigt af den aktuelle trafiksitua‐
tion kan trafikoplysningspanelet inde‐
holde følgende informationer:
● store forsinkelser på ruten (angi‐

ves i minutter)
● ukendt eller ubestemmelig situa‐

tion (grå)
● langsom trafik (orange)
● trafikprop (rød)
● stillestående trafik eller lukket vej

(mørkerød)
● afstand til næste hændelse (i km/

miles)
Styring af trafikinformationstjenesten
sker ved at vælge mellem følgende
alternativer:
● Minimér forsinkelser

Læg turen om baseret på de
seneste trafikoplysninger.

● Vis trafik på ruten
Viser en oversigt over alle trafik‐
hændelser på den aktuelle rute.
Berør hændelsesikoner for at
mere detaljerede oplysninger.

● Vis kort
Vælg for at udforske kortet og
være opdateret omkring trafiksi‐
tuationen i området.
Kortet viser den seneste position,
der er søgt efter. Berør hændel‐
sesikoner for at mere detaljerede
oplysninger.

● Læs trafikinformation højt
Aktiverer stemmevejvisning for
trafikoplysninger.

Trafikserviceindstillinger
Vælg Trafikindstillinger og afkryds
feltet ved siden af de ønskede præfe‐
rencer (f.eks. automatisk minimering
af forsinkelser efter hver trafikopdate‐
ring) og vælg Udført for at bekræfte.

Oversigt over symboler
L : Ulykke

M : Trafikkø

G : En eller flere vejbaner spærret

F : Vej spærret

N : Trafikhændelse

E : Vejarbejde



104 Navigation

J : Kraftigt regnvejr

C : Sne

B : Kraftig blæst, storm

K : Tåge

I : Is
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Genkendelse af
stemme

Generelt ..................................... 105
Navigationsstyring ..................... 106
Telefonstyring ............................ 107

Generelt
Stemmegenkendelsesfunktionen
gør, at du kan udføre visse funktioner
via stemmeinput.
For at sikre at samtaler, der føres inde
i bilen, ikke starter utilsigtede opkald
til en lagret kontakt, skal stemmegen‐
kendelsesfunktionen først aktiveres
med 5 på knapperne på rattet/ratsøj‐
len.
Oversigt over betjeningsorganer 3 6.

NAVI 50 IntelliLink
Stemmegenkendelsesfunktionen i
det håndfri telefonsystem, der er
tilgængelig alt efter version, giver dig
mulighed for at betjene visse funktio‐
ner i en kompatibel smartphone ved
hjælp af talte kommandoer.
Se "Telefonstyring" i dette afsnit
3 107.
For at bekræfte at en parret og tilslut‐
tet smartphone er kompatibel med
stemmegenkendelsesfunktionen,
skal du berøre 7 efterfulgt af
ÿIndstilling(er).

Vælg derpå Bluetooth efterfulgt af Vis
Bluetooth-enhedsliste. Listen viser de
parrede enheder, og 5 vises sammen
med navnet på smartphonen som
tegn på, at den er kompatibel.
Bemærkninger
Hvis den er understøttet, vil sprog‐
indstillingen på din smartphone
automatisk blive anvendt af Infotain‐
ment-systemet til stemmegenken‐
delse.

Navigationssystemet kan også
betjenes med stemmestyring. Se
"Navigationsstyring" i dette afsnit
3 106.

Forudsætninger
Følgende forudsætninger skal være
opfyldt:
● Bluetooth-funktionen i Infotain‐

ment-systemet skal være aktive‐
ret.
Se "Bluetooth-forbindelse" i
afsnittet "Telefon" 3 113.
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● Bluetooth-funktionen i den Blue‐
tooth-forberedte smartphone
skal være aktiveret, og smartp‐
honen skal have en 3G-, 4G- eller
wi-fi-tilslutning (se betjeningsvej‐
ledningen til smartphonen).

● Afhængigt af smartphonen kan
det være nødvendigt at indstille
enheden til "synlig" (se betje‐
ningsvejledningen til smartpho‐
nen).

● Smartphonen skal være parret
med og tilsluttet Infotainment-
systemet.

Hjælp
Information og hjælp med aktivering
og betjening af stemmestyring fås
ved at berøre 7 efterfulgt af
ÿIndstilling(er) og derpå Bluetooth.
Vælg Smartphone på listen (brug S/
R for at søge i listen), og vælg derpå
l for at få adgang til hjælp.
Der vises en række skærmbilleder,
der forklarer, hvordan du skal
anvende stemmegenkendelsesfunk‐
tionen og oplysninger om følgende:

● tænd/sluk med knapperne på
rattet/ratsøjlen

● kompatible telefoner
● betjeningsmetoder
● tilgængelige funktioner og beskri‐

velser
● anvendelsesbetingelser

NAVI 80 IntelliLink
Stemmegenkendelsesfunktionen
gør, at du kan udføre visse funktioner
via stemmeinput, bl.a.:
● Navigation

Se "Navigationsstyring" i dette
afsnit 3 106.

● Telefon
Se "Telefonstyring" i dette afsnit
3 107.

Tryk på 5 på knapperne på rattet/
ratsøjlen for at åbne hovedmenuen
for Stemmestyring. Sig navnet på den
menu, du vil få adgang til, efter tonen.
Når Stemmegenkendelse er aktive‐
ret, vises funktionens hovedmenu, og
stemmegenkendelsesindikatoren i
øverste højre hjørne angiver system‐
status og optimeringsniveauer:

Grøn : optimal stemmegenken‐
delse

Orange : god stemmegenkendelse
Rød : gennemsnitlig stemme‐

genkendelse

Mikrofon é : Systemet er klar til at
modtage en stemme‐
kommando

Højttaler l : Der gives for øjeblikket
stemmeinstruktioner af
systemet

Indlæs‐
ningsikon

: Data indlæses for
øjeblikket

Navigationsstyring
NAVI 50 IntelliLink

Aktivering af talegengivelse
Sådan aktiveres funktionen stemme‐
genkendelse under navigation:
Tryk på 5 på knapperne på rattet/
ratsøjlen; 5 vises sammen med
lydanlægsoplysninger i nederste
højre hjørne af displayet.
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Bemærkninger
Ved brug af stemmegenkendelses‐
funktionen afbrydes lydkildeafspil‐
ningen.

En guide om brug af stemmekom‐
mandoer findes i (NAVI 50 IntelliLink)
"Hjælp" i afsnittet "Generel informa‐
tion" 3 105.

NAVI 80 IntelliLink

Aktivering af talegengivelse
Sådan aktiveres funktionen stemme‐
genkendelse:
Tryk på 5 på knapperne på rattet/
ratsøjlen for at åbne hovedmenuen
for Stemmestyring.
Sig "Destination" efter tonen for at
indlæse en ny adresse. Sig
"Adresse" og sig så den fuldstændige
destination for en ny adresse
(nummer, gadenavn, destinationsby).
Den adresse, som systemet har
genkendt, vises. Bekræft destinatio‐
nen, når du bliver bedt om det, for at
begynde vejvisning.

Alternativt kan du efter tonen sige
"Seneste destinationer" for at få
adgang til en liste med de senest
indlæste destinationer og vælge den
ønskede destination.
Bemærkninger
Der skal indsættes et kompatibelt
SD-kort til Genkendelse af stemme
for at betjene Navigationssystemet.

Flere oplysninger findes under
(NAVI 80 IntelliLink) "Indlæsning af
destination" i afsnittet "Navigation"
3 90.

Telefonstyring
NAVI 50 IntelliLink

Aktivering af talegengivelse
Sådan aktiveres funktionen stemme‐
genkendelse:
Tryk på 5 på knapperne på rattet/
ratsøjlen for at åbne menuen
Smartphone; der lyder et bip, og 5
vises på displayet som tegn på akti‐
vering.

Stemmegenkendelse anvendes ved
at berøre 5 på displayet (eller trykke
på 5).
Bemærkninger
Mens stemmegenkendelsesfunktio‐
nen benyttes, kan funktionerne
Radio og Medier ikke anvendes.

Funktionen deaktiveres ved at berøre
og holde 5 inde på displayet (eller
trykke på 5).
En guide om brug af stemmekom‐
mandoer findes i (NAVI 50 IntelliLink)
"Hjælp" i afsnittet "Generel informa‐
tion" 3 105.

NAVI 80 IntelliLink

Aktivering af talegengivelse
Sådan aktiveres funktionen stemme‐
genkendelse:
Tryk på 5 på knapperne på rattet/
ratsøjlen for at åbne hovedmenuen
for Stemmestyring.
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Sig "Telefon" efter tonen for at få
adgang til telefonmenuen. Sig navnet
på en gemt kontakt eller et telefon‐
nummer. Den ønskede kontakt vises
på displayet, hvis den er registreret af
systemet.
Sig "Ring op" for at starte opkaldet.
Sig "Slet" for at annullere indlæsnin‐
gen og prøve igen.
Alternativt kan man for at indlede et
opkald direkte fra hovedmenuen for
Stemmestyring berøre 5 og sige
navnet på en gemt kontakt eller et
telefonnummer.
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Telefon
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Generelt
Det håndfri telefonsystem giver
mulighed for mobiltelefonsamtaler via
bilens mikrofon og højttalere og betje‐
ning af de vigtigste mobiltelefonfunk‐
tioner gennem Infotainment-syste‐
met.
For at kunne bruge det håndfri tele‐
fonsystem skal mobiltelefonen tilslut‐
tes via Bluetooth.
Ikke alle det håndfri telefonsystems
funktioner understøttes af alle mobil‐
telefoner. Mulige telefonfunktioner
afhænger af den relevante mobiltele‐
fon og af netværksudbyderen. Se
betjeningsvejledningen til mobiltele‐
fonen, eller ret henvendelse til din
netværksudbyder.

Vigtige oplysninger om betjening
og færdselssikkerhed

9 Advarsel

Det kan være farligt at anvende
det håndfri telefonsystem, mens
man kører, da anvendelse af tele‐

fonen nedsætter koncentrationen.
Parker bilen inden brug af det
håndfri telefonsystem.
Følg bestemmelserne i det land,
du kører i.
Husk også at overholde de speci‐
elle 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.

9 Advarsel

Mobiltelefoner kan påvirke omgi‐
velserne. Af denne grund er der
lavet sikkerhedsbestemmelser,
som du skal sætte dig ind i, inden
du bruger telefonen.

Bluetooth
Telefonportalen er certificeret af Blue‐
tooth Special Interest Group (SIG).
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Yderligere oplysninger om specifika‐
tionen kan findes på internettet på
adressen http://www.bluetooth.com

Telefonbetjening
Knapper på Infotainment-systemet
eller rattet:
● 6TEL

- eller -
● TEL

- eller -
● yTELEFON på skærmbilledet

Startside 7 (NAVI 50 IntelliLink)
- eller -
gTELEFON på Hovedmenu-
skærmbilledet
(NAVI 80 IntelliLink)
Vælg Phone (telefon) for at åbne
menuen.

Ratknapper:
● 7, 8: Besvar opkald, afslut/afvis

opkald.

- eller -
● MODE/OK: Besvar opkald,

afslut/afvis opkald, bekræft en
handling.

● 5: Aktivér/deaktivér stemmegen‐
kendelse.

Alt efter Infotainment-system kan
nogle af det håndfri telefonsystems
funktioner kan også betjenes ved
hjælp af stemmegenkendelse 3 107.

Vis skærmbetjening

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Betjening af displayskærm
● Sådan flyttes der op/ned i

displayet: Drej OK.
● Sådan bekræftes handlinger:

Tryk på OK.
● For at annullere handlinger (og

vende tilbage til forrige menu):
Tryk på /.

NAVI 50 IntelliLink - Betjening af
displayskærm
Få adgang til skærmbilledet Telefon‐
menu ved at vælge 7 efterfulgt af
yTelefon.

Der findes følgende undermenuer:
● Telefonbog
● Opkaldslister
● Opringning

Der skiftes mellem undermenuer ved
at berøre S i øverste venstre hjørne.
● Sådan flyttes der op/ned i

displayet: Tryk på R eller S.
● Sådan bekræftes handlinger:

Vælg OK.
● For at annullere handlinger (og

vende tilbage til forrige menu/
Startsiden): Berør r/7.

Yderligere oplysninger findes under
"Betjening med berøringsskærm"
3 38.

NAVI 80 IntelliLink - Betjening af
displayskærm
Adgang til menuen "Telefon" fra Start‐
siden opnås ved at vælge MENU fulgt
af gTelefon.
Der findes følgende undermenuer:
● Telefonbog
● Opkaldslogger
● Opkald til et nummer
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● Telefonsvarer
● Indstillinger
● Sådan flyttes der op/ned i

displayet: Berør ↑ eller ↓.
● For at annullere handlinger

(og/eller vende tilbage til forrige
menu): Berørr.

● For at åbne en genvejsmenu
(f.eks. for at føje kontakter til en
liste med favoritter): Berør <.

Bemærkninger
Der kan til enhver tid fås adgang til
favoritter ved at trykke på f på Start‐
siden.

Yderligere oplysninger findes under
"Betjening med berøringsskærm"
3 38.

Betjening af tastaturer i displayet

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Betjening af tastaturer på displayet
Sådan bevæger man sig rundt i og
indtaster tegn i det numeriske tastatur
på skærmen: Drej og tryk på OK.
Indtastninger kan rettes under
indtastningen med tastaturtegnet ←.

Tryk på / for at stoppe med at bruge
tastaturet og vende tilbage til forrige
skærmbillede.

NAVI 50 IntelliLink,
NAVI 80 IntelliLink - Betjening af
tastaturer på displayet
For at bevæge sig rundt i og indtaste
tegn i det numeriske tastatur skal man
foretage det ønskede valg ved at
berøre displayskærmen.
Indtastninger kan rettes under
indtastningen med tastaturtegnet k.
Berør r for at stoppe med at bruge
tastaturet og vende tilbage til forrige
skærmbillede.
Yderligere oplysninger findes under
"Betjening med berøringsskærm"
3 38.

Tilslutning
En mobiltelefon skal forbindes med
det håndfri telefonsystem for at kunne
kontrollere dets funktioner via Info‐
tainment-systemet.
En telefon kan ikke tilsluttes uden
først at være blevet tilknyttet syste‐
met. Se afsnittet Bluetooth-

forbindelse (3 113) med hensyn til
tilknytning af en mobiltelefon til det
håndfri telefonsystem via Bluetooth.
Når tændingen er slået til, søger det
håndfri telefonsystem efter tilknyttede
telefoner i nærheden. Bluetooth skal
være aktiveret på mobiltelefonen, for
at telefonen kan genkendes af det
håndfri telefonsystem. Søgningen
fortsætter, indtil systemet finder en
tilknyttet telefon. En displaymedde‐
lelse angiver, at telefonen er blevet
tilsluttet.
Bemærkninger
Når en Bluetooth-forbindelse er
aktiv, aflades en mobiltelefons
batteri hurtigere med det håndfri
system.

Automatisk tilslutning
For at din telefon bliver forbundet
automatisk, når systemet er tændt,
kan det være nødvendigt at aktivere
den automatiske Bluetooth-tilslut‐
ningsfunktion på mobiltelefonen; se
betjeningsvejledningen til mobiltele‐
fonen.



112 Telefon

Bemærkninger
Alt efter Infotainment-system sker
der, når en parret telefon tilsluttes
igen, eller når to parrede telefoner er
inden for det håndfri systems
område, en automatisk tilslutning af
prioritetstelefonen (hvis den er defi‐
neret) eller den sidst tilsluttede tele‐
fon, selv om denne telefon er uden
for bilen, men stadig inden for det
håndfri systems område.

Hvis et opkald allerede er i gang
under automatisk tilslutning, skifter
samtalen automatisk over til bilens
mikrofon og højttalere.
Hvis tilslutning mislykkes:
● kontroller, om telefonen er tændt
● kontroller, at batteriet ikke er fladt
● kontroller, om telefonen allerede

er blevet tilknyttet
Bluetooth-funktionen i mobiltelefonen
og det håndfri system skal være aktiv,
ligseom mobiltelefonen skal være
konfigureret til at acceptere syste‐
mets tilslutningsanmodning.

Manuel tilslutning

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Manuel tilslutning
Hvis du vil skifte den telefon, der er
tilsluttet det håndfri telefonsystem,
skal du trykke på TEL og vælge
menuen Vælg enhed. På udstyrsli‐
sten vises de telefoner, der allerede
er tilknyttet systemet.
Vælg den ønskede telefon på listen
og bekræft ved at trykke på OK. En
displaymeddelelse bekræfter telefon‐
tilslutningen.

NAVI 50 IntelliLink - Manuel tilslutning
Den telefon, der er tilsluttet det hånd‐
fri telefonsystem, skiftes ved at
berøre 7 efterfulgt af
ÿINDSTILLING(ER) og derpå
Bluetooth (eller vælg Telefon fra
Startsiden).
Vælg dernæst Vis Bluetooth-
enhedsliste. På udstyrslisten vises de
telefoner, der allerede er tilknyttet
systemet.

Vælg den ønskede telefon på listen
og bekræft ved at berøre OK. Alt efter
version vises J sammen med den
valgte telefon som tegn på, at den er
tilsluttet.

NAVI 80 IntelliLink - Manuel tilslutning
Ændring af den telefon, der er tilslut‐
tet det håndfri telefonsystem, sker fra
Startsiden ved at berøre MENU derpå
gTelefon fulgt af Indstillinger.
Vælg derefter Enhedsstyring. På
udstyrslisten vises de telefoner, der
allerede er tilknyttet systemet. Vælg
den ønskede telefon på listen.

Afbrydelse af en telefons
tilslutning
Hvis der slukkes for mobiltelefonen,
afbrydes dens tilslutning til det håndfri
system automatisk.
Hvis et opkald allerede er i gang
under afbrydelse af tilslutningen, skif‐
ter samtalen automatisk over til mobil‐
telefonen.
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R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Afbrydelse af en telefons tilslutning
For at afbryde en telefons tilslutning
til Infotainment-systemet skal man
trykke på TEL (eller SETUP) og
vælge Bluetooth connection
(Bluetooth-tilslutning). Vælg den
ønskede enhed på enhedslisten,
vælg derefter Disconnect the device
(frakobl enhed) ved at dreje og trykke
på OK. En displaymeddelelse
bekræfter frakobling af telefonen.

NAVI 50 IntelliLink - Afbrydelse af en
telefons tilslutning
Alt efter version afbrydes en telefons
tilslutning til Infotainment-systemet
ved at berøre 7 efterfulgt af
ÿINDSTILLING(ER) og derefter
Bluetooth (eller ved at vælge
yTelefon fra Startsiden).
Vælg dernæst Vis Bluetooth-
enhedsliste. Vælg den tilsluttede tele‐
fon, der vises i den viste liste, for at
afbryde tilslutningen; I vises ved
siden af telefonen for at angive, at
tilslutningen er afbrudt.

NAVI 80 IntelliLink - Afbrydelse af en
telefons tilslutning
En telefons tilslutning til Infotainment-
systemet afbrydes ved fra Startsiden
at berøre MENU derpå gTelefon fulgt
af Indstillinger.
Vælg derefter Enhedsstyring. Vælg
den tilsluttede telefon på den viste
liste for at afbryde tilslutningen.

Definition af prioritetstelefon

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Definition af prioritetstelefon
Prioritetstelefonen er den sidst tilslut‐
tede telefon.
Når tændingen slås til, søger det
håndfri telefonsystem først efter en
tilknyttet telefon defineret som priori‐
tetstelefon. Søgningen fortsætter,
indtil systemet finder en tilknyttet tele‐
fon.

Bluetooth-forbindelse
Bluetooth er en radiostandard for
trådløs tilslutning af f.eks. en telefon
til andre enheder.

Oplysninger som f.eks. en mobiltele‐
fonkontaktliste og opkaldslister kan
overføres. Afhængigt af telefonmodel
kan funktionaliteten være begrænset.

Forudsætninger
De følgende forudsætninger skal
opfyldes for at kunne styre en Blue‐
tooth-aktiveret mobiltelefon via Info‐
tainment-systemet:
● Bluetooth-funktionen i Infotain‐

ment-systemet skal være aktive‐
ret.

● Bluetooth-funktionen i den Blue‐
tooth-aktiverede mobiltelefon
skal være aktiveret (se betje‐
ningsvejledningen til mobiltelefo‐
nen).

● Afhængigt af mobiltelefonen kan
det være nødvendigt at indstille
enheden til "synlig" (se betje‐
ningsvejledningen til mobiltelefo‐
nen).

● Mobiltelefonen skal være parret
med og sluttet til Infotainment-
systemet.
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Aktivering af Bluetooth-
funktionen i Infotainment-
systemet

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Aktivering af Bluetooth
For at få Infotainment-systemet til at
genkende og betjene en Bluetooth-
aktiveret mobiltelefon skal Bluetooth-
funktionen først aktiveres. Deaktiver
funktionen, hvis den ikke kræves.
Tryk på TEL og vælg Bluetooth ved at
dreje og trykke på OK.
Vælg TIL eller FRA, og bekræft ved at
trykke på knappen.

NAVI 50 IntelliLink - Aktivering af
Bluetooth
Berør 7 efterfulgt af
ÿINDSTILLING(ER).
Vælg Bluetooth for at vise følgende
alternativer:
● Vis Bluetooth-enhedsliste
● Søg efter Bluetooth-enhed
● Godkendelse af ekstern enhed

● Skift adgangsnøgle
● Smartphone

Tilgængelig alt efter version.
Hjælp med aktivering og brug af
stemmestyring findes under
"Stemmegenkendelse" 3 105.

Når Bluetooth-skærmen vises kan
Bluetooth-aktiverede enheder tilknyt‐
tes til Infotainment-systemet.

NAVI 80 IntelliLink - Aktivering af
Bluetooth
Adgang til menuen Telefonindstillin‐
ger fra Startsiden opnås ved at berøre
MENU, derpå gTelefon fulgt af
Indstillinger.
Følgende muligheder vises:
● Enhedsstyring
● Lydniveauer
● Telefonsvarer
● Aktivér Bluetooth
● Hent automatisk telefondata (til/

fra)
Vælg Tænd for Bluetooth for at
afkrydse feltet ☑ ved siden af. Blue‐
tooth-aktiverede enheder kan nu
tilknyttes til Infotainment-systemet.

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Telefonind‐
stillinger" i afsnittet "Betjening" for
flere oplysninger 3 117.

Tilknytning af en mobiltelefon til
det håndfri telefonsystem
For at kunne bruge det håndfri tele‐
fonsystem skal der oprettes en forbin‐
delse mellem mobiltelefonen og
systemet via Bluetooth, dvs. mobilte‐
lefonen skal tilknyttes bilen inden
brug. Dette kræver, at mobiltelefonen
understøtter Bluetooth. Se din mobil‐
telefons betjeningsvejledning.
For at oprette en Bluetooth-forbin‐
delse skal det håndfri telefonsystem
være tændt og Bluetooth være akti‐
veret på mobiltelefonen.
Bemærkninger
Hvis en anden telefon forbindes
automatisk under en ny tilknytnings‐
procedure, afbrydes den automatisk
for at tillade den nye tilknytningspro‐
cedure at fortsætte.

Ved tilknytning sættes det håndfri
telefonsystem i stand til at genkende
og lagre en mobiltelefon i udstyrsli‐
sten. Der kan højst tilknyttes og
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lagres 5 mobiltelefoner på udstyrsli‐
sten, men kun én kan være tilsluttet
ad gangen.
Bemærkninger
Alt efter versionen af
NAVI 50 IntelliLink kan der højst
parres otte mobiltelefoner.

Når tilknytningen er gennemført,
kommer der en meddelelse med
navnet på den tilknyttede telefon på
Infotainment-systemets display, og
telefonen tilsluttes automatisk til det
håndfri telefonsystem. Mobiltelefo‐
nen kan nu betjenes via Infotainment-
systemets knapper.
Bemærkninger
Når en Bluetooth-forbindelse er
aktiv, aflades en mobiltelefons
batteri hurtigere med det håndfri
system.

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Tilknytning af en mobiltelefon
For at tilknytte en telefon til det håndfri
telefonsystem skal man trykke på
TEL og vælge Tilknyt enhed ved at
dreje og trykke på OK. Skærmbilledet
Klar til tilknytning vises.

Søg på mobiltelefonen efter Blue‐
tooth-udstyr i nærheden af enheden.
Vælg My Radio (dvs. navnet på det
håndfri telefonsystem) på listen på
mobiltelefonen, derefter indtastes på
mobiltelefonens tastatur nu tilknyt‐
ningskoden, der vises på Infotain‐
ment-systemets skærm.
Hvis tilknytningen mislykkes, vender
systemet tilbage til den forrige menu,
og der vises en tilsvarende medde‐
lelse. Gentag om nødvendigt proces‐
sen.

NAVI 50 IntelliLink - Tilknytning af en
mobiltelefon
Berør 7 efterfulgt af
ÿINDSTILLING(ER).
Vælg Bluetooth og dernæst enten
Søg efter Bluetooth-enhed eller
Godkendelse af ekstern enhed.
Alternativt kan du i Telefonmenu‐
skærmbilledet berøre y.
Søg på mobiltelefonen efter Blue‐
tooth-udstyr i nærheden af enheden.
Vælg navnet på det håndfri telefonsy‐
stem (f.eks. MEDIA-NAV) i listen på
mobiltelefonen, derefter indtastes

(om nødvendigt) på mobiltelefonens
tastatur nu tilknytningskoden, der
vises på Infotainment-systemets
skærm.
Bemærkninger
Tilknytningskoden vises muligvis
kun på Infotainment-systemets
display i et begrænset tidsrum.

Standardtilknytningskoden er 0000.
Denne tilknytningskode ændres, før
tilknytningsproceduren startes ved at
vælge Skift adgangsnøgle for at
opdatere.
Hvis tilknytningen mislykkes, genta‐
ges proceduren om nødvendigt.

NAVI 80 IntelliLink - Tilknytning af en
mobiltelefon
Adgang til menuen Telefonindstillin‐
ger fra Startsiden opnås ved at berøre
MENU, derpå gTelefon fulgt af
Indstillinger.
Vælg Enhedsstyring på listen med
alternativer. Der vises en meddelelse
på displayet, der spørger, om du vil
oprette en Bluetooth-forbindelse
mellem din enhed og Infotainment-
systemet. Vælg Ja for at fortsætte.
Infotainment-systemet påbegynder



116 Telefon

en søgning efter Bluetooth-udstyr i
nærheden og viser en liste med enhe‐
der.
Vælg din enhed på den viste liste.
Afhængigt af telefonmodel skal du
enten bekræfte tilknytningsanmod‐
ningen eller indtaste tilknytningsko‐
den på mobiltelefonens tastatur for at
tilknytte den til Infotainment-syste‐
met.
Flere enheder kan parres fra skærm‐
billedet Enhedsstyring ved at berøre
< for at åbne en genvejsmenu og
vælge Tilføj for at parre flere enheder
på samme måde.
Hvis tilknytningen mislykkes, genta‐
ges proceduren om nødvendigt.

Annullering af tilknytning af en
mobiltelefon til det håndfri
telefonsystem
Hvis listen over tilknyttede telefoner
er fuld, kan en ny telefon kun tilknyt‐
tes, hvis en eksisterende telefons
tilknytning annulleres.

Bemærkninger
Annullering af tilknytning af en tele‐
fon sletter alle de indlæste kontakter
og opkaldshistorikken i det håndfri
telefonsystems telefonbog.

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Annullering af tilknytning af en
mobiltelefon
For at annullere dvs. slette en telefon
i hukommelsen i det håndfri telefon‐
system skal man trykke på TEL og
vælge Slet enhed.
Vælg den ønskede telefon på
enhedslisten, og tryk på OK for at
bekræfte sletning, når der bedes om
det.

NAVI 50 IntelliLink - Annullering af
tilknytning af en mobiltelefon
For at annullere, dvs. slette, en tele‐
fon i hukommelsen i det håndfri tele‐
fonsystem skal du berøre 7 efterfulgt
af ÿINDSTILLING(ER).
Vælg Bluetooth og dernæst Vis
Bluetooth-enhedsliste.
Vælg den ønskede telefon på
enhedslisten og berør dernæst ë for
at slette enheden. Alle enheder kan,

hvis det ønskes, slettes ved at vælge
Alternativer efterfulgt af Slet alle.
Bekræft ved at berøre OK.

NAVI 80 IntelliLink - Annullering af
tilknytning af en mobiltelefon
Annullering af tilknytning, dvs. slet‐
ning af en telefon i det håndfrie tele‐
fonsystems hukommelse, sker ved at
gå ind på skærmbilledet
Enhedsstyring.
På Startsiden berøres MENU, derpå
gTelefon fulgt af Indstillinger.
Vælg Enhedsstyring, berør derefter
< for at åbne en genvejsmenu, vælg
Slet og fjern den valgte enhed på
listen.

Nødopkald

9 Advarsel

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

9 Advarsel

Vær opmærksom på, at det kun er
muligt at foretage og modtage
opkald med mobiltelefonen, hvis
signalet i et serviceområde er kraf‐
tigt nok.
Under visse omstændigheder er
det ikke muligt at foretage nødop‐
kald i alle mobiltelefonnetværk;
det kan også forekomme, at det
ikke er muligt at foretage nødop‐
kald, når bestemte netværkstjene‐
ster og/eller telefonfunktioner er
aktive. Ret henvendelse til din
netværksudbyder for at få yderli‐
gere oplysninger.
Der er forskellige nødopkald‐
snumre afhængigt af land eller
region. Man bør sørge for at få fat

i nødtelefonnumrene, der anven‐
des i de lande eller regioner, man
har tænkt sig at tage til.

Ring nødopkaldsnummeret (se
"Betjening" 3 117); Der oprettes en
telefonforbindelse til nødopkaldscen‐
tret.
Svar, når vagtpersonalet udspørger
dig om nødssituationen.

9 Advarsel

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

NAVI 50 IntelliLink
Nødopkaldsnummeret for den
aktuelle position vises, hvis 7 berø‐
res efterfulgt af sKORT (tilgængelig
alt efter version).
Vælg Alternativer og dernæst Hvor er
jeg?.
Når skærmen Hvor er jeg? vises,
berøres Alternativer efterfulgt af
Landeinformation: Nødopkaldsnum‐
mer (f.eks. 112) vises på displayet.

Betjening
Indledning
Når der er installeret en Bluetooth-
forbindelse mellem din mobiltelefon
og det håndfri telefonsystem, kan
visse funktioner i din mobiltelefon
betjenes med Infotainment-syste‐
mets knapper eller display.
Det er så muligt f.eks. at importere de
lagrede kontakter og telefonnumre i
din mobiltelefon ind i det håndfri tele‐
fonsystem.
Bemærkninger
Infotainment-systemets hukom‐
melse er begrænset, og visse
kontakter bliver muligvis ikke down‐
loadet fra din mobiltelefon.
De kontakter, der er gemt på SIM-
kortet i din mobiltelefon, er ikke
synlige. Kun kontakter, der er gemt
på telefonen, er synlige.

Efter tilslutningen overføres mobilte‐
lefonens data til det håndfri telefonsy‐
stem. Dette kan tage nogen tid
afhængigt af telefonmodellen. I dette
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tidsrum er betjening af mobiltelefonen
via Infotainmentsystemet kun mulig i
begrænset omfang.
Bemærkninger
Ikke alle mobiltelefoner understøtter
funktionerne i det håndfri telefonsy‐
stem. Der er derfor mulighed for afvi‐
gelser fra det beskrevne funktions‐
område.

Telefonmenu
Gør følgende for at vise menuen
Phone (telefon):
● tryk på 6TEL

- eller -
● tryk på TEL

- eller -
● berør 7 efterfulgt af yPhone

(telefon) (NAVI 50 IntelliLink)
fra Startsiden berøres MENU
fulgt af gTelefon
(NAVI 80 IntelliLink)

Regulering af lydstyrken

R15 BT, R16 BT USB, CD16 BT,
CD18 BT USB - Regulering af
lydstyrke
Under et opkald skal man dreje på m
eller trykke på ! eller # (på knap‐
perne på rattet) for at ændre opkald‐
slydstyrken.

NAVI 50 IntelliLink - Regulering af
lydstyrke
Under et opkald trykkes på  ] eller
< på Infotainment-enheden for at
ændre opkaldslydstyrken.
Tryk alternativt (med knapperne på
rattet) på  ! eller #.

NAVI 80 IntelliLink - Regulering af
lydstyrke
Under et opkald drejes på X på Info‐
tainment-enheden for at ændre
opkaldslydstyrken.
Tryk alternativt (med knapperne på
rattet) på  ! eller #.

Tastning af et telefon nummer
Der er flere muligheder for opkald til
telefonnumre, herunder opkald til en
kontakt fra telefonbogen eller fra en
opkaldslog. Telefonnumre kan også
tastes manuelt.

Manuel indtastning af nummer

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Manuel indtastning af et nummer
Med Phone (telefon)-menuen på
displayet vælges Dial på listen.
Indtast det ønskede nummer med det
numeriske tastatur (3 109), og vælg
7 for at starte opkaldet.
Hold TEL inde for at ringe til det sidste
nummer igen.

NAVI 50 IntelliLink - Manuel
indtastning af et nummer
Når menuen yPhone (telefon) vises,
berøres S i øverste venstre hjørne,
og der vælges Opkald på listen.
Indtast det ønskede nummer med det
numeriske tastatur og vælg y for at
starte opkaldet.
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Se (NAVI 50 IntelliLink) "Betjening af
tastaturer på displayet" i afsnittet
"Generel information" 3 109.
Indtastninger kan rettes under
indtastningen med tastaturtegnet k.
Berør og hold k for at slette alle
numre samtidig.

NAVI 80 IntelliLink - Manuel
indtastning af et nummer
Fra Startsiden vælges MENU, derpå
gTelefon fulgt af Opkald til et
nummer.
Indtast det ønskede nummer med det
numeriske tastatur og berør Ring op
for at starte opkaldet.
Indtastninger kan rettes under
indtastningen med tastaturtegnet k.

Telefonbog
Telefonbogen indeholder kontaktli‐
ster, der kun er tilgængelige for den
aktuelle bruger af bilen. Af fortrolig‐
hedshensyn kan hver downloadet
kontaktliste kun ses, når den tilsva‐
rende telefon er tilsluttet.

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Telefonbog
Efter tilknytning af mobiltelefonen til
Infotainment-systemet downloades
kontaktlisten i mobiltelefonen til det
håndfri telefonsystem.
Hvis du vil ringe til et nummer i tele‐
fonbogen, mens menuen Phone
(telefon) vises, skal du vælge
Telefonbog og vælge den ønskede
kontakt i den alfabetiske liste. Tryk på
OK for at starte opkaldsprocessen.

NAVI 50 IntelliLink - Telefonbog
Efter tilknytning af mobiltelefonen til
Infotainment-systemet downloades
kontaktlisten i mobiltelefonen til det
håndfri telefonsystem.
Når menuen yPhone (telefon) vises,
berøres S i øverste venstre hjørne,
og der vælges Telefonbog på listen.
Et nummer fra telefonbogen ringes op
ved at vælge den ønskede kontakt på
listen.
Alternativt vælges Søg efter navn,
hvorefter navnet på den ønskede
kontakt indtastes ved hjælp af tasta‐
turet.

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Betjening af
tastaturer på displayet" i afsnittet
"Generel information" 3 109.

NAVI 80 IntelliLink - Telefonbog
Efter tilknytning af mobiltelefonen til
Infotainment-systemet downloades
kontaktlisten i mobiltelefonen til det
håndfri telefonsystem.
Bemærkninger
Datadeling skal være godkendt på
din telefon. Se brugsanvisningen til
mobiltelefonen eller kontakt
netværksudbyderen.
Funktionen "Automatisk hentning af
telefondata" skal være slået til i
menuen for Infotainment-telefonind‐
stillinger. Se (NAVI 80 IntelliLink)
"Telefonindstillinger" herunder.

Fra Startsiden berøres MENU, derpå
gTelefon fulgt af Telefonbog.
Et nummer fra telefonbogen ringes op
ved at vælge den ønskede kontakt på
listen. Hvis en kontakt har mere end
ét lagret nummer, vælges det
ønskede nummer efter anmodning
herom. Opkaldet startes automatisk,
efter at kontaktnumret er valgt.
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Alternativt vælges Find, hvorefter
navnet på den ønskede kontakt indta‐
stes ved brug af tastaturet.
Efter den første tilknytning af telefo‐
nen til Infotainment-systemet kan
systemet opdateres med de seneste
kontakter på din mobiltelefon. Berør
< for at åbne en genvejsmenu og
vælg så Opdatér telefondata. Om
nødvendigt vælges Hjælp fra
genvejsmenuen for at få assistance.
En kontakt tilføjes i favoritlisten ved at
trykke på < og vælge Føj en kontakt
til favoritsiden.
Bemærkninger
Der kan til enhver tid fås adgang til
favoritter ved at trykke på f på Start‐
siden.

Flere oplysninger findes under
(NAVI 80 IntelliLink) "Favoritter" i
afsnittet "Indledning" 3 30.

Opkaldslister

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Opkaldslister
Hvis du vil ringe til et nummer fra
opkaldsoversigtlisterne (f.eks.
opkaldte numre, modtagne opkald,
mistede opkald), skal du vælge det
relevante alternativ, f.eks. Opkaldte
numre i menuen Opkaldsliste. Vælg
den ønskede kontakt og tryk på OK
for at starte opkaldsprocessen.

NAVI 50 IntelliLink - Opkaldslister
Efter tilslutning af mobiltelefonen til
Infotainment-systemet overføres
listen med opkaldte numre, modtagne
opkald og mistede opkald i mobiltele‐
fonen automatisk til det håndfri tele‐
fonsystem.
Når menuen yPhone (telefon) vises,
berøres S i øverste venstre hjørne,
og der vælges Opkaldslister på listen.

Opkald til et nummer fra opkaldsover‐
sigtlisterne sker ved at vælge mellem
følgende alternativer på displayet:
● yAlle: Viser liste med alle opkald

i nedennævnte lister.
● ú: Opkaldte numre.
● ù: Modtagne opkald.
● û: Mistede opkald.
Bemærkninger
Antal ikke besvarede opkald vises
sammen med symbolet.

De seneste opkald vises øverst. Vælg
den ønskede kontakt på den valgte
liste for at starte opkaldsprocessen.

NAVI 80 IntelliLink - Opkaldslister
Efter tilslutning af mobiltelefonen til
Infotainment-systemet overføres
listen med opkaldte numre, modtagne
opkald og mistede opkald i mobiltele‐
fonen automatisk til det håndfri tele‐
fonsystem.
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Bemærkninger
Datadeling skal være godkendt på
din telefon. Se brugsanvisningen til
mobiltelefonen eller kontakt
netværksudbyderen.
Funktionen "Automatisk hentning af
telefondata" skal være slået til i
menuen for Infotainment-telefonind‐
stillinger. Se (NAVI 80 IntelliLink)
"Telefonindstillinger" herunder.

Fra Startsiden berøres MENU, derpå
gTelefon fulgt af Opkaldslogger.
Opkald til et nummer fra opkaldsover‐
sigtlisterne sker ved at vælge mellem
følgende alternativer på displayet:
● Alle: Viser liste med alle opkald i

nedennævnte lister.
● ù: Modtagne opkald.
● þ: Mistede opkald.
● ú: Opkaldte numre.

De seneste opkald vises øverst. Alter‐
nativt berøres ↑ eller ↓ for at flytte op/
ned i displayet.
Vælg den ønskede kontakt på den
valgte opkaldsliste for at start
opkaldsprocessen.

Bemærkninger
Om nødvendigt berøres < (for at
åbne en genvejsmenu), og der
vælges Opdatér telefondata for at
opdatere opkaldslisterne.

Telefonsvarer

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Telefonsvarer
Hvis du vil lytte til mobiltelefonens
telefonsvarerbeskeder via Infotain‐
ment-systemet, mens telefonen er
tilsluttet, vælges menuen Voicemail
box (telefonsvarer).

NAVI 80 IntelliLink - Telefonsvarer
Hvis du vil lytte til mobiltelefonens
telefonsvarerbeskeder via Infotain‐
ment-systemet, mens telefonen er
tilsluttet, vælges fra Startsiden
MENU derefter gTelefon fulgt af
Telefonsvarer. Systemet foretager et
opkald til den konfigurerede telefons‐
varer.
Konfigurationsskærmen vises, hvis
telefonsvareren ikke er konfigureret.
Indtast nummeret på det numeriske
tastatur og bekræft.

Indgående opkald

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Indgående opkald
Gør følgende for at acceptere opkal‐
det afhængigt af bilens konfiguration:
● Tryk kort på 7 (på knapperne på

rattet).
● Vælg ikonet 7 på displayet (ved

at dreje og trykke på OK).
Gør følgende for at afvise opkaldet
afhængigt af bilens konfiguration:
● Hold 8 inde (på knapperne på

rattet).
● Vælg ikonet } på displayet (ved

at dreje og trykke på OK).
Ved modtagelse af et opkald vises
den kaldendes nummer muligvis på
Infotainment-systemets skærm. Hvis
nummeret er lagret i systemets
hukommelse, vises navnet i stedet.
Hvis nummeret ikke kan vises på
displayet, vises i stedet teksten
Private number (hemmeligt nummer).
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NAVI 50 IntelliLink - Indgående
opkald
Sådan accepteres opkaldet:
● Berør Acceptér.
● Tryk kort på 7 (på knapperne på

rattet).
Sådan afvises opkaldet:
● Berør Afvis.
● Hold 8 inde (på knapperne på

rattet).
Ved modtagelse af et opkald vises
den kaldendes nummer muligvis på
Infotainment-systemets skærm. Hvis
nummeret er lagret i systemets
hukommelse, vises navnet i stedet.
Hvis nummeret ikke kan vises, vises
meddelelsen Ukendt/Ukendt
nummer.

NAVI 80 IntelliLink - Indgående
opkald
Sådan accepteres opkaldet:
● Berør Besvar.
● Tryk kort på 7 (på knapperne på

rattet).

Sådan afvises opkaldet:
● Berør Afvis.
● Hold 8 inde (på knapperne på

rattet).
Ved modtagelse af et opkald vises
den kaldendes nummer muligvis på
Infotainment-systemets skærm. Hvis
nummeret er lagret i systemets
hukommelse, vises navnet i stedet.
Hvis nummeret ikke kan vises på
displayet, vises i stedet meddelelsen
Intet opkalds-id.

Funktioner under en
telefonsamtale

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Funktioner under et telefonopkald
Foruden regulering af lydstyrken er
der også forskellige tilgængelige
funktioner under et opkald, herunder:
● Skift opkaldet over til mobiltelefo‐

nen.
● Få adgang til tastaturet.
● Afslut opkald.

Drej og tryk på OK for at vælge og
bekræfte.

Skift opkaldet fra det håndfri telefon‐
system til mobiltelefonen ved at
vælge mobiltelefonens. I forbindelse
med dette skift vil nogle mobiltele‐
foner muligvis blive afbrudt fra det
håndfri telefonsystem.
Et nummer kan også indtastes på det
numeriske tastatur (3 109), f.eks. for
at styre en voice server, som f.eks.
telefonsvareren. Vælg displayenhe‐
den #123 for at få adgang til det
numeriske tastatur. Se "Voicemail
box (telefonsvarer)" for yderligere
oplysninger.
Gør følgende for at afslutte opkaldet
afhængigt af bilens konfiguration:
● Tryk kort på 8.
● Tryk på TEL.
● Vælg ikonet } på displayet.

NAVI 50 IntelliLink - Funktioner under
et telefonopkald
Foruden regulering af lydstyrken er
der også forskellige tilgængelige
funktioner under et opkald, herunder:
● }: Afslut opkald.
● n: Slå bilens mikrofon fra.
● é: Slå bilens mikrofon til.
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● m/m3: Overfør samtale til mobil‐
telefon.

● J3: Overfør samtale til bilens
mikrofon og højttalere.

● 7: Vend tilbage til forrige skærm‐
billede (f.eks. Navigation eller
Startside).

NAVI 80 IntelliLink - Funktioner under
et telefonopkald
Foruden regulering af lydstyrken er
der også forskellige tilgængelige
funktioner under et opkald, herunder:
● Sæt opkaldet i venteposition:

Berør < (for at åbne genvejs‐
menu) og vælg dernæst I
venteposition. Berør Fortsæt for
at genoptage opkaldet.

● Overfør samtale til mobiltelefon:
Berør < (for at åbne genvejs‐
menu) og vælg dernæst
Håndsæt.
I visse tilfælde kan telefonen
miste forbindelsen med Infotain‐
ment-systemet under en
opkaldsoverførsel.

● Afslut samtale: Berør Afslut
opkald.

● Vend tilbage til forrige menu:
Berør r.

Telefonindstillinger

NAVI 50 IntelliLink -
Telefonindstillinger
Gendan standardindstillinger for tele‐
fon
Der kan til enhver tid fås adgang til
indstillingsmenuen ved at berøre7
efterfulgt af ÿINDSTILLING(ER).
Vælg System efterfulgt af
Fabriksindstillinger dernæst Telefon
for at gendanne telefonindstillingerne
til standardværdierne. Bekræft ved at
berøre OK.
Vis softwareversion
Der kan til enhver tid fås adgang til
indstillingsmenuen ved at berøre 7
efterfulgt af ÿINDSTILLING(ER).
Vælg System efterfulgt af
Systemversion for at vise software‐
versionen.

NAVI 80 IntelliLink -
Telefonindstillinger
På Startsiden berøres MENU, derpå
gTelefon fulgt af Indstillinger.
Vælg blandt følgende alternativer:
● Enhedsstyring:

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Tilknyt‐
ning af en mobiltelefon" i afsnittet
"Bluetooth-forbindelse" 3 113.

● Lydniveauer:
Indstilling af det håndfri telefon‐
systems opkaldslydstyrke og
ringetone.

● Telefonsvarer:
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Tele‐
fonsvarer" ovenfor.

● Aktivér Bluetooth:
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Aktive‐
ring af Bluetooth" i afsnittet "Blue‐
tooth-forbindelse" 3 113.

● Hent automatisk telefondata:
Vælg dette alternativ for at
afkrydse feltet ☑ ved siden af.
Ved tilknytning og/eller tilslutning
af mobiltelefonen til Infotainment-
systemet kan kontaktlisten og
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opkaldslisterne i mobiltelefonen
nu hentes til det håndfri telefon‐
system.
Datadeling skal være godkendt
på din telefon. Se betjeningsvej‐
ledningen til mobiltelefonen, eller
ret henvendelse til din netværks‐
udbyder.

Mobiltelefoner og
CB-radioer 
Monteringsanvisninger og
retningslinjer for betjening
Bilspecifikke monteringsanvisninger
og retningslinjer for betjening for
mobiltelefonen og fra håndfri-produ‐
centen skal overholdes ved monte‐
ring og betjening af en mobiltelefon.
Sker dette ikke, kan typegodkendel‐
sen af bilen blive ugyldig (EU direktiv
95/54/EF).

Anbefalinger for fejlfri drift:
● professionelt monteret udvendig

antenne for at opnå størst mulig
rækkevidde

● sendeeffekt på maksimalt ti watt
● montering af telefonen på et

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

Få råd om, hvilke steder der er bereg‐
net til montering af henholdsvis
udvendig antenne og holdere til
udstyret, samt om brug af apparater,
der har en sendeeffekt på mere end
ti watt.
Brug af et håndfrit sæt uden udvendig
antenne i mobilstandarderne GSM
900/1800/1900 og UMTS er kun
tilladt, hvis mobiltelefonens maksi‐
male sendeeffekt ikke overstiger to
watt for GSM 900 og ellers én watt.
Af sikkerhedshensyn må mobiltelefo‐
nen ikke bruges under kørslen. Selv
brug af et håndfri sæt kan være distra‐
herende under kørslen.

9 Advarsel

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

Forsigtig

Brug af mobiltelefoner og radioud‐
styr (CB) med indbygget antenne
inde i bilen kan forårsage forstyr‐
relser i bilens elektroniske syste‐
mer, hvis ovenstående forskrifter
ikke overholdes.
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Stikordsregister A
ACC-filer....................................... 62
AF (alternativ frekvens)................ 52
Afbrydelse af en telefons

tilslutning................................. 111
Afspilning af gemte lydfiler............ 63
Afspilning af musik via Bluetooth.. 66
Afspilning i tilfældig rækkefølge.... 57
AGC aktiveret............................... 39
Aktivering af Bluetooth-funktion.. 113
Aktivering af navigationssystemet 77
Aktivering af talegengivelse........ 106
Annullering af tilknytning af en

mobiltelefon............................. 113
Anvendelse................................... 57
AST (Autolagringsliste)................. 51
Audioafspillere.............................. 30
Audio-indstillinger................... 39, 57
Autolagringslister.......................... 51
Automatisk lagring af stationer..... 51
Automatisk lydstyrkekontrol

(AGC)........................................ 39
Automatisk opkald venter........... 117
Automatisk telefontilslutning....... 111
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AUX-indgang................................ 60
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Bagrudevisker, indstilling.............. 30

Bakkamera................................... 30
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Betjening..................................... 117
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Bilens computer............................ 30
Bilinformation................................ 30
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Billedindstillinger........................... 30
Billedvisning.................................. 77
Bluetooth.................................... 109
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Bluetooth-forbindelse........... 66, 113
Bluetooth-musik............................ 66
Brug............................ 30, 47, 60, 77
Brug af AUX-indgang................... 60
Brug af cd-afspilleren.................... 57
Brug af Infotainment-systemet...... 30
Brug af instruktionsbogen............... 4
Brug af skærmen.......................... 30
Brug af smartphone-applikationer 73
Brændstoføkonomimåler

Kørestilindikator........................ 30
Bærbare cd-afspillere................... 60
Bølgeområdevalg......................... 47

C
Cd-afspiller............................. 56, 57
Cd-afspilning................................. 57
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Cd-displaybillede.......................... 57
Cd-tekst........................................ 57

D
DAB.............................................. 54
Datadelingsindstillinger................ 30
Deaktivering af Bluetooth-

funktion.................................... 113
Deaktivering af vejvisning............. 96
Definition af prioritetstelefon....... 111
Destination.................................... 77
Diasshow...................................... 77
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Display.......................................... 30
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E
Eco-coaching................................ 30
Eco-kørsel.................................... 30

F
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Favoritdestinationer...................... 90
Favoritter...................................... 30

Medier....................................... 30
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Tjenester................................... 30
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FM-stationsliste............................ 51
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Fremspoling.................................. 57
Funktioner under en
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Funktionsmåder............................ 30

G
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Gemte positioner.......................... 90
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Generel information................ 56, 66
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Gennemse kort............................. 96
Genvejsmenu............................... 77
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H
Hastighedsafhængig lydstyrke..... 41
Hastighedskameraer.................... 77
HD Traffic..................................... 77
Hente en lagret station frem......... 49
Hente en station frem................... 51
Hjemadresse................................ 90
Hjemposition................................. 77
Hjælp!................................... 96, 105
Hvor er jeg?.......................... 96, 116
Håndfrit telefonsystem................ 117

I
ID3 tags........................................ 57
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Indgående opkald....................... 117
Indlæsning af destination ............ 90
Indstilling af klokkeslættet............. 30
Indstillinger................................... 30
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Indstil lydstyrke............................. 30
Indtast en adresse........................ 90
Infotainment-knapper................... 30
Infotainment-system

Tænd/sluk................................. 30
Instrumentpanelknapper................. 6
Interessepunkt.............................. 30
Interessepunkter..................... 30, 90
Interessepunkter (IP).................... 90
i-Nyheder...................................... 52
IP-kategorier................................. 90
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J
Jackstik......................................... 60

K
Klokkeslæt.................................... 30
Kompas........................................ 77
Koordinater............................. 77, 90
Kort............................................... 74



128

Kort-skærmbillede........................ 77
Kørecomputer............................... 30
Kørelys, indstilling......................... 30
Kørestilindikator

Brændstoføkonomimåler........... 30

L
Lagrede stationer......................... 49
Landeinformation.................. 96, 116
Let adgang................................... 30
Live services (Live-tjenester)........ 77
Lokal søgning............................... 90
Lyd-cd'er....................................... 56
Lydforbedring af lav lydstyrke....... 39
Lydoptimering............................... 39
Lydstyrke.............................. 39, 107

Automatisk lydstyrkekontrol
(AGC)........................................ 39
Bag FRA.................................... 39
Hastighedsafhængig
lydstyrke.............................. 30, 41
Lydforbedring af lav lydstyrke. . . 39
Lydfordeling............................... 39
Lydstyrken af trafikmeldinger.... 41
Tilpasningslydstyrke km/t.......... 41

Lydstyrkeindstillinger.................... 41
Lydstyrken af trafikmeldinger........ 41
Længdegrad, breddegrad............. 90

M
Mail-boks.................................... 117
Manuel indtastning af nummer... 117
Manuel lagring på station............. 51
Manuel telefontilslutning............. 111
Menu-skærmbillede................ 38, 77
Miniaturer...................................... 72
MIX............................................... 57
Mobiltelefoner og CB-radioer..... 124
Monteringsanvisninger for

telefon..................................... 124
MP3-afspiller................................. 63
Mp3-afspillere............................... 62
Mp3-cd'er...................................... 56
Mp3-filer........................................ 62
Multimedia.................................... 72
Multimedieindstillinger.................. 42
Musicalatmosfære........................ 39
Mute........................................ 30, 57
My TomTom LIVE......................... 77

N
Navigationsadvarsler.................... 77
Navigations-lydstyrke................... 77
Navigationsstyring...................... 106
Navigationssystem

GPS (globalt positionssystem). . 74
Installering af softwaren............ 74
Kort............................................ 74
Oprettelse af en konto............... 74

Registrering af
navigationssystemet.................. 74
SD-kort...................................... 74
Softwareinstallation................... 74
Trafikoplysninger....................... 74
USB-hukommelsesstik.............. 74

Navigationstjenester..................... 30
Nyheder........................................ 52
Nødopkald.................................. 116
Nødopkaldsnummer................... 116

O
Opdater FM-liste........................... 51
Opdatering af stationsliste............ 51
Opkaldslister............................... 117
Opkald venter............................. 117
Opsætning af

navigationssystemet.................. 77
Oversigt over berøringsbetjening. 38
Oversigt over betjeningsorganer.... 6
Oversigt over symboler .............. 103

P
Parkeringsassistent...................... 30
Pause........................................... 57
Planlægningspræferencer............ 77
Præferencer for

navigationssystem..................... 77
PTY (programtype)....................... 52



129

R
Radio............................................ 47

DAB........................................... 54
Digital Audio Broadcasting........ 54

Radiobetjening............................. 47
Radio Data System (RDS) ........... 52
Radiofunktioner...................... 51, 52
Radiomodtagelse.......................... 47
Radiotekst:.................................... 52
RDS.............................................. 52
Redigér rejseplan......................... 96
Region.......................................... 52
Regulering af lydstyrken............. 117
Retningslinjer for betjening af

telefon..................................... 124
Rundvisninger............................... 77
Rute.............................................. 77
Ruteindstillinger............................ 77
Ruteinformation............................ 96
Ruteplanlægningsmetode............ 77

S
SD-kort................................... 74, 77
Seneste destinationer................... 90
Sikkerhedsadvarsler..................... 77
Sikkerhedskode............................ 29
Simulcast...................................... 52
Skift adgangsnøgle for

Bluetooth-forbindelse.............. 113
Skift hjemposition......................... 77

Skift systemsprog................... 30, 42
Skærmbilleder........................ 38, 77
Slet en favoritdestination.............. 90
Slet enhed i Bluetooth-

enhedsliste.............................. 113
Slukkeautomatik........................... 30
Smartphone

Telefonprojektion...................... 73
Softwareversion.......................... 117
Sprog............................................ 30
Stationshukommelse:

Automatisk lagring..................... 49
Stationslagring.............................. 51
Stationssøgning............................ 49
Stationssøgning: Manuel.............. 49
Stemmepræferencer..................... 77
Stemmestyring............................ 106
Systemindstillinger........................ 42
Søg efter Bluetooth-enhed......... 113
Søg efter navn på radiostation..... 49
Søgning efter radiostationsnavn... 49

T
Talegenkendelse................ 105, 107
Tastaturer i displayet............ 77, 109
Tastning af et telefon nummer.... 117
Tekstinformation (cd-tekst eller

ID3-Tag).................................... 57
Tekstinformation (radiotekst)........ 52
Telefon........................................ 109

Telefonbetjening......................... 109
Telefonbog.................................. 117
Telefonindstillinger...................... 117
Telefonmenu............................... 117
Telefonprojektion.......................... 73
Telefonstyring............................. 107
Telefonsvarer.............................. 117
Telefontilslutning......................... 111
Tilbagespoling.............................. 57
Tilføjelse af kontakter til

telefonbogen........................... 117
Tilføj en favoritdestination............. 90
Tilknytning af en lydenhed............ 66
Tilknytning af en mobiltelefon..... 113
Tilpasningslydstyrke km/t............. 41
Tilslutning................................... 111
Tilslutning af en lydenhed............. 66
Tjenester....................................... 30
Toneindstillinger........................... 39
Trafikinformation........................... 96
Trafikmeldinger (TA)..................... 52
Trafikoplysninger.......................... 74
Trafiksikkerhed....................... 4, 109
Treble........................................... 39
Turrapport..................................... 30
Tyverisikring ................................ 29
Tænd/sluk..................................... 30



130

U
Udskiftning af batterier.................. 77
Udtagning af en cd....................... 57
Undgå del af rute.......................... 96
Ur...................................... 30, 42, 77
USB-drev................................ 62, 63
USB-hukommelsesstik........... 74, 77
USB-port....................................... 62
USB-stik........................................ 63

V
Valg af bølgeområde.................... 47
Valg af et album............................ 57
Valg af musikspor......................... 57
Vejpunkter.............................. 90, 96
Vejr............................................... 77
Vejvisning .................................... 96
Videoer......................................... 72
Visning af billeder......................... 72
Visning af motorvej....................... 77
Visning af vejkryds........................ 77
Vis skærmbetjening.............. 30, 109
Vognbanebilleder......................... 77
Voice tags................................... 107
Vælg en destination...................... 90

W
WAV-filer...................................... 56
WMA-cd'er.................................... 56
WMA-filer...................................... 62

A
AAC-filer....................................... 56



www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Oplysningerne i denne publikation gælder for det tidspunkt, der er angivet nedenfor. Adam Opel GmbH forbeholder sig ret til at foretage ændringer i bilernes teknik, udstyr og form i
forhold til oplysningerne i denne publikation samt til ændringer af selve publikationen.

Udgave: august 2017, ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim.

Trykt på klorfrit, bleget papir.

*ID-OLCVILSE1708-DA*

ID-OLCVILSE1708-da


	Indledning
	Generelt
	Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed
	Radiomodtagelse
	Brug af instruktionsbogen
	Advarsler
	Symboler


	Oversigt over betjeningsorganer
	R15 BT USB
	R16 BT USB
	CD16 BT USB
	CD18 BT USB
	NAVI 50 IntelliLink (type A)
	NAVI 50 IntelliLink (type B)
	NAVI 80 IntelliLink (type A)
	NAVI 80 IntelliLink (type B)
	NAVI 80 IntelliLink (type C)
	Knapper på rattet - Type A
	Knapper på rattet - Type B
	Knapper på rattet - Type C

	Tyverisikring
	Indtastning af sikkerhedskoden
	Forkert kode indtastet

	Ændring af det geografiske område

	Brug
	Infotainment-knapper
	Tænd eller sluk for Infotainment-systemet
	Slukkeautomatik

	Indstil lydstyrke
	Lagret lydstyrke
	Hastighedsafhængig lydstyrke
	Mute
	Slå lyden til

	Vis skærmbetjening
	R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Betjening af displayskærm
	NAVI 50 IntelliLink - Betjening af displayskærm
	NAVI 80 IntelliLink - Betjening af displayskærm

	Funktionsmåder
	Radio
	Audioafspillere
	Navigation, Kort (NAVI 50 IntelliLink, NAVI 80 IntelliLink)
	Telefon
	Bilinformation (NAVI 80 IntelliLink)
	Tjenester (NAVI 80 IntelliLink)
	Favoritter (NAVI 80 IntelliLink)
	Yderligere funktioner (NAVI 50 IntelliLink)


	Oversigt over berøringsbetjening
	Valg eller aktivering af en skærmknap eller menupost
	Rulning i lister
	Rulning på et kort
	Pop-up menuer

	Toneindstillinger
	R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Toneindstillinger
	Indstilling af bas og diskant
	Indstilling af lydfordeling mellem højre - venstre
	Indstilling af lydfordeling foran - bag

	NAVI 50 IntelliLink - Toneindstillinger
	NAVI 80 IntelliLink - Toneindstillinger

	Lydstyrkeindstillinger
	R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Lydstyrkeindstillinger
	NAVI 50 IntelliLink - Lydstyrkeindstillinger
	NAVI 80 IntelliLink - Lydstyrkeindstillinger

	Systemindstillinger
	R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Systemindstillinger
	NAVI 50 IntelliLink - Systemindstillinger
	NAVI 80 IntelliLink - Systemindstillinger
	Multimedieindstillinger



	Radio
	Brug
	Radiomodtagelse
	R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Betjeningselementer
	Aktivering af radio
	Valg af bølgeområde

	NAVI 50 IntelliLink - Betjening
	Aktivering af radio
	Valg af bølgeområde

	NAVI 80 IntelliLink - Betjening
	Aktivering af radio
	Valg af bølgeområde


	Stationssøgning
	Stationshukommelse: Automatisk lagring
	R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Automatisk stationssøgning
	NAVI 50 IntelliLink - Automatisk stationssøgning
	NAVI 80 IntelliLink - Automatisk stationssøgning

	Stationssøgning: Manuel
	R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Manuel stationssøgning
	NAVI 50 IntelliLink - Manuel stationssøgning
	NAVI 80 IntelliLink - Manuel stationssøgning


	Autolagringslister
	Automatisk lagring af stationer
	R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Automatisk stationslagring

	Hente en station frem
	R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Hentning af en station

	Manuel opdatering af stationsliste
	NAVI 50 IntelliLink - Manuel opdatering af stationsliste
	NAVI 80 IntelliLink - Manuel opdatering af stationsliste


	Radio Data System (RDS)
	Fordele ved RDS
	R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - RDS-funktioner
	Konfiguration af RDS
	Aktivere/deaktivere RDS
	Tekstinformation (radiotekst)

	NAVI 50 IntelliLink - RDS-funktioner
	Konfiguration af RDS
	Tekstinformation (radiotekst)

	NAVI 80 IntelliLink - RDS-funktioner
	Konfiguration af RDS
	Tekstinformation (radiotekst)


	Digital Audio Broadcasting
	Generel information


	Cd-afspiller
	Generel information
	Vigtig information om audio-cd'er og mp3/WMA-cd'er

	Anvendelse
	CD16 BT USB, CD18 BT USB - Brug af CD-afspiller
	Start på cd-afspilning
	Valg af et album eller spor
	Spring til det næste eller tidligere spor
	Hurtigt frem - eller tilbageløb
	Gentag
	Afspilning i tilfældig rækkefølge
	Pause
	Visning af ekstra tekstinformation (CD-Text eller ID3-Tag)
	Udtagning af en cd

	NAVI 80 IntelliLink (type B og C) - Brug af CD-afspiller
	Start på cd-afspilning
	Valg af et album eller spor
	Spring til det næste eller tidligere spor
	Hurtigt frem - eller tilbageløb
	Gentag
	Afspilning i tilfældig rækkefølge
	Pause
	Visning af ekstra tekstinformation (CD-Text eller ID3-Tag)
	Udtagning af en cd



	AUX-indgang
	Generelt
	Brug
	R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Brug af AUX-indgang
	AUX-indstillinger

	NAVI 50 IntelliLink - Brug af AUX-indgang
	NAVI 80 IntelliLink - Brug af AUX-indgang


	USB-port
	Generelt
	Oplysninger

	Afspilning af gemte lydfiler
	R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Afspilning af musik via USB-stikket
	MP3-afspiller / iPod / USB-drev
	Valg af musikspor

	NAVI 50 IntelliLink - Afspilning af musik via USB-stik
	Mp3-afspiller / USB-drev / iPod

	NAVI 80 IntelliLink - Afspilning af musik via USB-stik
	Mp3-afspiller / USB-drev

	Afbrydelse fra USB-stik


	Bluetooth-musik
	Generel information
	Oplysninger

	Drift
	Forudsætninger
	R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Afspilning af musik via Bluetooth
	Bluetooth-forbindelse
	Tilknytning af en ekstra lydenhed til Infotainment-systemet
	Tilslutning af en lydenhed
	Frakobling af en lydenhed
	Annullering af tilknytningen af en ekstra lydenhed til Infotainment-systemet
	Betjening via Infotainment-system

	NAVI 50 IntelliLink - Afspilning af musik via Bluetooth
	Bluetooth-forbindelse
	Tilknytning af en ekstra lydenhed til Infotainment-systemet
	Tilslutning af en lydenhed
	Frakobling af en lydenhed
	Annullering af tilknytningen af en ekstra lydenhed til Infotainment-systemet
	Betjening via Infotainment-system

	NAVI 80 IntelliLink - Afspilning af musik via Bluetooth
	Bluetooth-forbindelse
	Tilknytning af en ekstra lydenhed til Infotainment-systemet
	Tilslutning af en lydenhed
	Frakobling af en lydenhed
	Annullering af tilknytningen af en ekstra lydenhed til Infotainment-systemet
	Betjening via Infotainment-system



	Eksterne enheder
	Visning af billeder
	NAVI 80 IntelliLink - Visning af billeder

	Filmafspilning
	NAVI 80 IntelliLink - Afspilning af film

	Brug af smartphone-applikationer
	NAVI 80 IntelliLink - Telefonprojektion
	Forberedelse af smartphonen
	Aktivering af telefonprojektion
	Brug af telefonprojektion
	Tilbage til Infotainment-skærmen



	Navigation
	Generelt
	Navigationssystemets funktionsmåde
	USB-hukommelsesstik (NAVI 50 IntelliLink)
	Softwareinstallation
	Opdatering af USB-hukommelsesstik og navigationssystem

	SD-kort (NAVI 80 IntelliLink)

	Brug
	USB-hukommelsesstik
	NAVI 50 IntelliLink

	SD-kort
	NAVI 80 IntelliLink

	Aktivering af navigationssystemet
	Tænding
	Slukning
	Skift mellem menuerne Navigationssystem og Infotainment-system

	Skærmbilleder
	NAVI 50 IntelliLink (type A) - Information på displayet
	NAVI 50 IntelliLink (type B) - Information på displayet
	NAVI 80 IntelliLink - Information på displayet

	Betjening af tastaturer i displayet
	NAVI 50 IntelliLink - Betjening af tastaturer på displayet
	NAVI 80 IntelliLink - Betjening af tastaturer på displayet

	Live services (Live-tjenester)
	NAVI 80 IntelliLink - Live-tjenester

	Opsætning af navigationssystemet
	NAVI 50 IntelliLink - Opsætning af navigationssystemet
	NAVI 80 IntelliLink - Opsætning af navigationssystemet


	Indlæsning af destination
	NAVI 50 IntelliLink - Indlæsning af destination
	Vælg en destination
	Bekræft destinationen
	Tilføj og gem en favorit
	Slet en favorit

	NAVI 80 IntelliLink - Indlæsning af destination
	Vælg en destination
	Bekræft destinationen
	Tilføj og gem en favorit
	Slet en favorit


	Vejvisning
	Ruteinformation
	NAVI 50 IntelliLink - Ruteinformation
	NAVI 80 IntelliLink - Ruteinformation

	Redigér rejseplan
	NAVI 50 IntelliLink - Redigér rejseplan
	NAVI 80 IntelliLink - Redigér rejseplan

	Deaktivering af vejvisning
	NAVI 50 IntelliLink - Deaktivering af vejvisning
	NAVI 80 IntelliLink - Deaktivering af vejvisning

	Gennemse kort
	NAVI 50 IntelliLink - Gennemse kort
	NAVI 80 IntelliLink - Gennemse kort

	Hjælp!
	NAVI 50 IntelliLink - Hjælp!

	Trafikinformation
	NAVI 50 IntelliLink - Trafikinformation
	NAVI 80 IntelliLink - Trafikinformation


	Oversigt over symboler

	Genkendelse af stemme
	Generelt
	NAVI 50 IntelliLink
	Forudsætninger
	Hjælp

	NAVI 80 IntelliLink

	Navigationsstyring
	NAVI 50 IntelliLink
	Aktivering af talegengivelse

	NAVI 80 IntelliLink
	Aktivering af talegengivelse


	Telefonstyring
	NAVI 50 IntelliLink
	Aktivering af talegengivelse

	NAVI 80 IntelliLink
	Aktivering af talegengivelse



	Telefon
	Generelt
	Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed
	Bluetooth
	Telefonbetjening
	Vis skærmbetjening
	R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Betjening af displayskærm
	NAVI 50 IntelliLink - Betjening af displayskærm
	NAVI 80 IntelliLink - Betjening af displayskærm

	Betjening af tastaturer i displayet
	R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Betjening af tastaturer på displayet
	NAVI 50 IntelliLink, NAVI 80 IntelliLink - Betjening af tastaturer på displayet


	Tilslutning
	Automatisk tilslutning
	Manuel tilslutning
	R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Manuel tilslutning
	NAVI 50 IntelliLink - Manuel tilslutning
	NAVI 80 IntelliLink - Manuel tilslutning

	Afbrydelse af en telefons tilslutning
	R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Afbrydelse af en telefons tilslutning
	NAVI 50 IntelliLink - Afbrydelse af en telefons tilslutning
	NAVI 80 IntelliLink - Afbrydelse af en telefons tilslutning

	Definition af prioritetstelefon
	R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Definition af prioritetstelefon


	Bluetooth-forbindelse
	Forudsætninger
	Aktivering af Bluetooth-funktionen i Infotainment-systemet
	R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Aktivering af Bluetooth
	NAVI 50 IntelliLink - Aktivering af Bluetooth
	NAVI 80 IntelliLink - Aktivering af Bluetooth

	Tilknytning af en mobiltelefon til det håndfri telefonsystem
	R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Tilknytning af en mobiltelefon
	NAVI 50 IntelliLink - Tilknytning af en mobiltelefon
	NAVI 80 IntelliLink - Tilknytning af en mobiltelefon

	Annullering af tilknytning af en mobiltelefon til det håndfri telefonsystem
	R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Annullering af tilknytning af en mobiltelefon
	NAVI 50 IntelliLink - Annullering af tilknytning af en mobiltelefon
	NAVI 80 IntelliLink - Annullering af tilknytning af en mobiltelefon


	Nødopkald
	NAVI 50 IntelliLink

	Betjening
	Indledning
	Telefonmenu
	Regulering af lydstyrken
	R15 BT, R16 BT USB, CD16 BT, CD18 BT USB - Regulering af lydstyrke
	NAVI 50 IntelliLink - Regulering af lydstyrke
	NAVI 80 IntelliLink - Regulering af lydstyrke

	Tastning af et telefon nummer
	Manuel indtastning af nummer
	R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Manuel indtastning af et nummer
	NAVI 50 IntelliLink - Manuel indtastning af et nummer
	NAVI 80 IntelliLink - Manuel indtastning af et nummer

	Telefonbog
	R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Telefonbog
	NAVI 50 IntelliLink - Telefonbog
	NAVI 80 IntelliLink - Telefonbog

	Opkaldslister
	R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Opkaldslister
	NAVI 50 IntelliLink - Opkaldslister
	NAVI 80 IntelliLink - Opkaldslister

	Telefonsvarer
	R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Telefonsvarer
	NAVI 80 IntelliLink - Telefonsvarer

	Indgående opkald
	R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Indgående opkald
	NAVI 50 IntelliLink - Indgående opkald
	NAVI 80 IntelliLink - Indgående opkald

	Funktioner under en telefonsamtale
	R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Funktioner under et telefonopkald
	NAVI 50 IntelliLink - Funktioner under et telefonopkald
	NAVI 80 IntelliLink - Funktioner under et telefonopkald

	Telefonindstillinger
	NAVI 50 IntelliLink - Telefonindstillinger
	NAVI 80 IntelliLink - Telefonindstillinger


	Mobiltelefoner og CB-radioer
	Monteringsanvisninger og retningslinjer for betjening


	Stikordsregister

