Handbok för infotainmentsystem

Innehåll

MyLink, textbaserat ........................ 5
Ljudsystem ................................... 57
MyLink, ikonbaserad med eller
utan navigation .......................... 117

MyLink, textbaserat

Inledning ........................................ 6
Radio ........................................... 18
Externa enheter ........................... 26
Telefon ......................................... 47
Alfabetiskt register ....................... 56

6

Inledning

Inledning
Allmän information ......................... 6
Stöldskydd ..................................... 6
Översikt över kontrollelementen .... 7
Funktion ......................................... 8
Personliga inställningar ............... 13

Allmän information
Infotainmentsystemet ger infotain‐
ment i bilen med den senaste tekni‐
ken.
Besök din återförsäljare för att få sys‐
temet och programvaran uppdate‐
rade.
Radion kan lätt registrera upp till 35
FM- eller AM-stationer med förvalsk‐
napparna 1~5 per sju sidor.
Infotainmentsystemet kan spela upp
information från USB-enheter och
iPod/iPhone-produkter.
Anslutningsfunktionen för Bluetoothtelefoner gör att man kan ringa tråd‐
lösa handsfree-samtal samt använda
telefonen som musikspelare.
Anslut en bärbar musikspelare till
AUX-ljudingången och njut av info‐
tainmentsystemets rika ljud.
■ Översiktsavsnittet ger en översikt
över infotainmentsystemets funk‐
tioner och sammanfattar alla inställ‐
ningsenheter.
■ Driftavsnittet förklarar infotainment‐
systemets grundläggande reglage.

Observera!
I instruktionsboken beskrivs alla al‐
ternativ och funktioner som finns i de
olika infotainmentsystemen. Vissa
beskrivningar, t.ex. för display- och
menyfunktioner, gäller eventuellt
inte för din bil på grund av modellva‐
riant, landsspecifikationer, speciell
utrustning eller speciella tillbehör.

Stöldskydd
Infotainmentsystemet har ett elektro‐
niskt säkerhetssystem för att hindra
stöld.
Infotainmentsystemet fungerar bara i
den bil där det först installerades och
kan inte användas i andra bilar.

Inledning

Översikt över
kontrollelementen
MyLink, textbaserat

Konstruktion 1: FM/AM + USB/iPod
+ AUX + Bluetooth +
Bild + Film + Smart‐
telefonlänk
Konstruktion 2: FM/AM + RDS +
USB/iPod + AUX +
Bluetooth + Bild +
Film + Smarttele‐
fonlänk

Observera!
Denna smarttelefonlänkfunktion
stöds eventuellt inte beroende på re‐
gion.
1. Display
Skärm för uppspelning/mottag‐
ning/menystatus och information.
2. ∧ VOL ∨-knappar (volym)
Tryck på ∧ för att höja volymen.
Tryck på ∨ för att sänka volymen.
3. m-knapp (ström)
Håll in den här knappen för att slå
på/av strömmen.
4. ;-knapp (hem)
Tryck på den här knappen för att
öppna hemmenyn.
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Rattfjärrkontroll

1. q/w-knappen (ringa)
◆ När ingen Bluetooth-enhet är
kopplad till infotainment‐
systemet: utför anslutning av
Bluetooth-enhet.
◆ När en Bluetooth-enhet är
kopplad till infotainment‐
systemet: tryck på knappen för
att svara på samtalet eller
öppna återuppringningsläget.
Om den anslutna telefonen
stöder taligenkänning, håll in
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knappen för att aktivera telefon‐
ens SR-läge (taligenkänning).
2. x/n-knappen (ljudavstängning/
lägg på)
Tryck på den här knappen i valfritt
musikuppspelningsläge för att slå
på eller stänga av ljudavstäng‐
ningsfunktionen.
Tryck på den här knappen för att
avvisa inkommande samtal eller
avsluta pågående samtal eller
telefonens SR-läge.
3. SRC-knapp
Tryck på den här knappen för att
byta källa.
R/S-knapp (sök)
◆ Trycka i FM/AM-läge: tar emot
föregående eller nästa förin‐
ställda station.
◆ Trycka i MP3-, USB-läge: spe‐
lar upp föregående eller nästa
fil.
◆ Trycka i iPod/iPhone-läge: spe‐
lar upp föregående eller nästa
låt.

◆ Trycka i Bluetooth-musikläge:
spelar upp föregående eller
nästa musikfil.
◆ Hålla intryckt i FM/AM-läge: går
snabbt genom stationerna
medan knappen är intryckt. När
den släpps görs en automatisk
sökning efter sändningar som
kan tas emot.
◆ Hålla intryckt i MP3-, USB-,
iPod/iPhone-läge: snabbsök‐
ning framåt eller bakåt medan
knappen är intryckt. När den
släpps återupptas normal upp‐
spelning.
4. +-knappar (volym)
Tryck på ＋-knappen för att höja
volymen.
Tryck på －-knappen för att sänka
volymen.

Funktion
In- eller urkoppling av systemet

■ Tryck på knappen m på kontrollpa‐
nelen och håll den intryckt för att slå
på strömmen. Den senaste ljudkäl‐
lan eller filmen spelas.
■ Tryck på knappen m på kontrollpa‐
nelen och håll den intryckt för att slå
av strömmen. Tid, datum och temp‐
eratur visas på skärmen.

Observera!
Temperaturen visas när tändnings‐
låset (bilens tändningsnyckel) är i
läget ON.

Inledning
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Slå på/stänga av automatiskt

När tändningslåset (bilens tändnings‐
nyckel) är i läget ACC eller ON slås
infotainmentsystemet på automatiskt.
När tändningslåset (bilens tändnings‐
nyckel) är i läget OFF och an‐
vändaren öppnar bildörren slås info‐
tainmentsystemet av automatiskt.
Observera!
Om du trycker på knappen m på kon‐
trollpanelen och håller den intryckt
med tändningslåset (bilens tänd‐
ningsnyckel) i läget OFF slås info‐
tainmentsystemet på. Men infotain‐
mentsystemet slås av automatiskt
efter cirka 10 minuter.

Volymkontroll

Tryck på ∧ VOL ∨ på kontrollpanelen
för att justera volymen. Aktuell ljud‐
nivå visas.

■ Med rattreglagen trycker du på
+ för att justera volymen.
■ Slå på strömmen i infotainment‐
systemet för att ställa in volymen på
det senaste valet (om det är lägre
än den maximala startvolymen).
■ Om volymnivån är högre än den
maximala startvolymen när info‐
tainmentsystemet slås på anpas‐
sas den automatiskt till den maxi‐
mala startvolymen.

LJUDAVSTÄNGNING

Tryck på ∧ VOL ∨ på kontrollpanelen
och tryck sedan på p för att slå på och
av ljudavstängningsfunktionen.

Automatisk volymreglering

När den hastighetsanpassade ljudin‐
ställningen börjar fungera kontrolle‐
ras volymen automatiskt enligt bilens
hastighet för att uppväga bullret från
motor och däck.
1. Tryck på ; på kontrollpanelen.
2. Tryck på inställningar > radioin‐
ställningar > automatisk volym.
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Använda hemmenyn
1. Tryck på knappen ; på kontroll‐
panelen.

Välja funktion

(Endast för typ 1-modeller)

(Endast för typ 2-modeller)
3. Ställ in Off/Låg/Mellan/Hög
genom att trycka på < eller >.

◆ Tryck på smartphone länk för
att aktivera en applikation
genom din anslutna smarttele‐
fon. Denna funktion stöds even‐
tuellt inte beroende på region.
Den stödda applikationen kan
variera beroende på region.
◆ Tryck på inställningar för att
öppna systeminställningsme‐
nyn.

2. Tryck på önskad meny.
◆ Tryck på audio för att välja FM/
AM, USB/iPod/Bluetooth-musi‐
kuppspelning eller AUX-ingång.
◆ Tryck på bild & film för att visa
bilder, filmer eller extra vi‐
deoingång (AUX).
◆ Tryck på telefon för att aktivera
telefonfunktioner (om någon är
ansluten).

Audio
1. Tryck på ; på kontrollpanelen.
2. Tryck på audio på hemmenyn.
Tryck på Källa S på skärmen.

Inledning

(Endast för typ 1-modeller)

◆ Tryck på AM för att välja AM-ra‐
dio.
◆ Tryck på FM för att välja FM-ra‐
dio.
◆ Tryck på DAB för att välja DABradio (endast för typ 2-model‐
ler).
◆ Tryck på USB för att välja USB.
◆ Tryck på iPod för att välja iPod/
iPhone.
◆ Tryck på AUX för att välja AUXingången.
◆ Tryck på Bluetooth för att spela
Bluetooth-musik.
Observera!
Tryck på q för att gå tillbaka till
hemmenyn.
Om uppspelningskällan (USB/iPod/
AUX/Bluetooth) inte är ansluten till
infotainmentsystemet är denna
funktion inte tillgänglig.

(Endast för typ 2-modeller)

Bild och film
1. Tryck på ; på kontrollpanelen.
2. Tryck på bild & film på hemmenyn.
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3. Tryck på Källa S på skärmen.

◆ Tryck på USB (bild) för att visa
bildfiler i USB-enheten.
◆ Tryck på USB (film) för att visa
filmfiler i USB-enheten.
◆ Tryck på AUX (film) för att visa
filmfiler i den extra videoenhe‐
ten (AUX).
Observera!
Tryck på q för att gå tillbaka till
hemmenyn.
Om källan som ska spelas upp (USB
(bild)/USB (film)/AUX (film)) inte är
ansluten till infotainmentsystemet är
denna funktion inte tillgänglig.
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Bluetooth-handsfree-telefonenhet
För att använda Bluetooth-handsfree‐
funktionen, anslut Bluetooth-tele‐
fonen till infotainmentsystemet.
1. Tryck på knappen ; på kontroll‐
panelen.
2. Tryck på telefon på hemmenyn.

Observera!
Tryck på q för att gå tillbaka till
hemmenyn.
Om din Bluetooth-telefon inte är an‐
sluten till infotainmentsystemet är
denna funktion inte tillgänglig. För
mer information, se "Koppla och an‐
sluta Bluetooth" 3 47.

Smarttelefonlänk
Observera!
Denna funktion stöds eventuellt inte
beroende på region.
Installera applikationen på din smart‐
telefon för att använda denna funktion
och anslut sedan smarttelefonen till
infotainmentsystemet via USB-porten
eller trådlös Bluetooth-teknik.
■ iPhone: USB-anslutning
■ Androidtelefon: Trådlös Bluetoothteknik
1. Tryck på knappen ; på kontroll‐
panelen.
2. Tryck på smartphone länk på
hemmenyn.

Observera!
Tryck på q för att gå tillbaka till
hemmenyn.
Inställningar
1. Tryck på knappen ; på kontroll‐
panelen.
2. Tryck på inställningar på hemme‐
nyn.

Inledning
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2. Tryck på inställningar.

Personliga inställningar

3. Välj önskat inställningsvärde.

Allmän funktion för
inställningsmenyn

Observera!
Inställningsmenyer och funktioner
kan variera beroende på din bils ut‐
rustning.

Infotainmentsystemet går att an‐
passa så att det blir lättare att an‐
vända.
1. Tryck på knappen ; på kontroll‐
panelen.

Tid- och datuminställningar
1. Tryck på knappen ; på kontroll‐
panelen.
2. Tryck på inställningar > tid-/
datuminst..

◆ ställ in tidsformat: Välj 12- eller
24-timmarsvisning.
◆ ställ in datumformat: Ställ in da‐
tumvisningsformat.
- [ÅÅÅÅ/MM/DD]: 2012/01/31
- [DD/MM/ÅÅÅÅ]: 31/01/2012
- [MM/DD/ÅÅÅÅ]: 01/31/2012
◆ ställ in tid och datum: Ställ in
timmar, minuter och år/månad/
dag manuellt genom att trycka
på ∧ och ∨ och sedan på OK.
◆ autoklocksynk: Tryck på On för
att visa klockan genom att an‐
vända RDS tid och datum och
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GPS tid och datum. Tryck på
Off för att visa klockan genom
att använda GPS tid och datum.

Observera!
Ställ in tiden först för att visa den tid
som ställts in av användaren.

Radioinställningar
1. Tryck på knappen ; på kontroll‐
panelen.
2. Tryck på inställningar > radioin‐
ställningar.

◆ automatisk volym: Reglerar
automatiskt volymen enligt bil‐
ens hastighet. Ställ in Off/Låg/
Mellan/Hög.

◆ radiofavoriter: Anger antalet
FAV-sidor (favoriter) på radio‐
skärmen (FM/AM). Om du stäl‐
ler in detta värde på 5 FAVsida visar FAV-sidan upp till fem
sidor.
◆ radio fininställnings knapp: För
att visa stationsinställningspa‐
nelen för att välja en station väl‐
jer du On eller Off.
◆ RDS-alternativ: Öppnar menyn
RDS-alternativ.
- RDS: Ställ in RDS på On eller
Off.
- regional: Ställ in alternativet
regional (REG) på On eller Off.
- radiotext: För att visa radiotext
väljer du On eller Off.
- PSN frys sökn.: Välj On eller
Off.
- TP-volym : Ange ett värde mel‐
lan 0 och 63.
- TA: Välj On eller Off.
◆ DAB-alternativ: Öppnar menyn
DAB-alternativ (endast för typ
2-modeller).

- DAB kategori inställningar:
Välj önskad kategori. Ställ in All/
pop/musik/Klassisk/
information/rock.
- tjänstlänkn. DAB: Välj On eller
Off.
- dynamic range ctrl: Välj On
eller Off.
- frekvensband: Välj endast
Band III/Båda/endast L-Bandet.
- radiotext: För att visa radiotext
väljer du On eller Off.
- bildspel: Välj On eller Off.
◆ radio fabriksinställningar: Åter‐
ställ startvärdena till fabriksin‐
ställningarna.

Anslutningsinställningar
1. Tryck på knappen ; på kontroll‐
panelen.
2. Tryck på inställningar >
anslutnings inställningar.

Inledning
◆ ändra ringsignal: Välj önskad
ringsignal.
◆ volymen för ringsignalen: Ändra
ringsignalens volym.
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2. Tryck på inställningar.
3. Tryck på S.
4. Välj On eller Off.

Språk

◆ bluetooth inställning: Öppnar
menyn bluetooth inställning.
- para enhet: Välj önskad enhet
och anslut/separera eller ra‐
dera.
- byt PIN kod: Ändra/ställ in PINkod manuellt.
- synlig: För att utföra Bluetoothanslutningen från din Bluetoothtelefon väljer du On eller Off.
- enhetsinformation: Kontrollera
enhetsinformationen.

1. Tryck på knappen ; på kontroll‐
panelen.
2. Tryck på inställningar > språk.
3. Välj det språk som ska visas på
infotainmentsystemet.

◆ On: Om långa texter visas på
ljudskärmen rullar texten.
◆ Off: Texten rullas en gång och
visas sedan i förkortad form.

Pekljudsvolym

Textrullning
1. Tryck på knappen ; på kontroll‐
panelen.

1. Tryck på knappen ; på kontroll‐
panelen.
2. Tryck på inställningar.
3. Tryck på S.
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4. Välj On eller Off.

◆ On: Ett ljud hörs när an‐
vändaren trycker på skärmen.
◆ Off: Avbryter ljudfunktionen.

Maximal startvolym

När infotainmentsystemet slås på be‐
stäms volymnivån av det volymvärde
användaren har ställt in.
Innan tändningen slås av regleras
infotainmentsystemet endast när den
volym användaren har ställt in är
högre än den maximala startvolymen.
1. Tryck på knappen ; på kontroll‐
panelen.
2. Tryck på inställningar.

3. Tryck på S.
4. Ange ett värde mellan 9 och 21.

Systemversion
1. Tryck på knappen ; på kontroll‐
panelen.
2. Tryck på inställningar.
3. Tryck på S.
4. Välj systemversion.

5. Kontrollera systemversionen.

DivX(R) VOD
1. Tryck på knappen ; på kontroll‐
panelen.
2. Tryck på inställningar.
3. Tryck på S.
4. Välj DivX(R) VOD.

Inledning
ställningsmeny. Gå till vod.divx.com
för mer information om hur du slutför
din registrering.

Om DivX-video: DivX® är ett digitalt
videoformat som skapats av DivX,
LLC, ett dotterbolag till Rovi Corpora‐
tion. Det här är en officiell DivX Certi‐
fied®-enhet som spelar DivX-video.
Gå till divx.com för mer information
och programvaruverktyg för att kon‐
vertera dina filer till DivX-videor.
Om DivX Video on Demand: Denna
DivX Certified®-enhet måste registre‐
ras för att du ska kunna spela inköpta
DivX Video on Demand-filmer (VOD).
För att få din registreringskod går du
till DivX VOD-avsnittet i enhetens in‐
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Användning

3. Tryck på Källa S på skärmen.

Konstruktion 1 FM/AM + USB/iPod
+ AUX + Bluetooth +
Bild + Film + Smart‐
telefonlänk
Konstruktion 2 FM/AM + DAB +
USB/iPod + AUX +
Bluetooth + Bild +
Film + Smarttelefon‐
länk
Observera!
Denna smarttelefonlänkfunktion
stöds eventuellt inte beroende på re‐
gion.

(Endast för typ 1-modeller)

Lyssna på FM/AM/DAB-radio
1. Tryck på knappen ; på kontroll‐
panelen.
2. Tryck på audio på hemmenyn.

(Endast för typ 2-modeller)

Radio
4. Tryck på FM, AM eller DAB på
skärmen. FM-, AM- eller DAB-ra‐
diobandet för den senast valda
stationen visas.
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Söka efter stationer manuellt

Tryck flera gånger på k Tuning l för
att manuellt hitta den önskade sta‐
tionen.

Söka efter stationer med
förvalsknapparna
Spara på förvalsknappar
1. Välj det band (FM, AM eller DAB)
du vill spara en station på.
2. Välj önskad station.
3. Tryck på < eller > för att välja ön‐
skad sida med sparade favoriter.
Observera!
Tryck på q för att gå tillbaka till
hemmenyn.

Söka efter stationer automatiskt
■ Tryck på t SÖK v för att auto‐
matiskt söka efter tillgängliga sta‐
tioner med bra mottagning.
■ Håll och dra åt vänster eller höger
om radiostationen för att automat‐
iskt söka efter en tillgänglig station
med bra mottagning

4. Håll in en förvalsknapp för att
spara den aktuella radiostationen
på den knappen på den valda fa‐
voritsidan.
◆ Upp till 7 favoritsidor kan sparas
och varje sida kan rymma upp
till fem radiostationer.
◆ För att ändra ett förval, ställ in
den nya radiostationen och håll
in knappen.
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Lyssna på förvalda stationer direkt
1. Tryck flera gånger på < eller > för
att välja önskad favoritsida (FAV).
2. Tryck på en förvalsknapp för att
lyssna direkt på den radiostation
som sparats på knappen.

3. Tryck flera gånger på < eller > för
att välja önskad AS-sida (auto‐
spara).
4. Tryck på en förvalsknapp för att
lyssna direkt på den radiostation
som sparats på knappen.

Autospara

Observera!
För att uppdatera autosparade FM/
AM/DAB-stationer håller du in AS.
Om du trycker på AS på FM/AM/
DAB-radioskärmen när ingen spa‐
rad station finns på radiostationen
uppdateras autosparade FM/AMstationer.
I DAB-läge visas endast den valda
kategorin i kategorilistan.

Stationerna med bäst mottagning
sparas automatiskt som radiostatio‐
ner i motsvarande ordning.
1. Välj önskat band (FM, AM eller
DAB).
2. Tryck på AS.

Visa stationsinformation

Tryck på stationen på FM/AM/DABradioskärmen.

Den visade informationen inkluderar
Frekvens, PTY-kod (programtyp) och
radiotext.
Observera!
PTY (programtyp) visar de olika ty‐
perna av program (nyheter, sport,
musik osv.) som en av RDS-tjänste‐
rna (Radio Data System).

Använda radiomenyn
Allmän funktion för radiomenyn
1. Välj önskat band (FM, AM eller
DAB).
2. Tryck på MENY på FM/AM/DABradioskärmen.

Radio

3. Tryck på önskad meny för att välja
relevant objekt eller visa objektets
detaljerade meny.
4. Tryck på q för att gå tillbaka till
föregående meny.
Favoritlista (FM/AM/DAB-meny)
1. På FM meny/AM meny/DAB
meny trycker du på favoritlista för
att visa favoritlistan.
Informationen favoritlista visas.

2. Bläddra i listan med R eller S.
Ställ in önskad station genom att
välja den.
FM/AM/DAB-stationslista (FM/AM/
DAB-meny)
1. På FM meny/AM meny/DAB
meny trycker du på FMstationslista/AM-stationslista/
DAB-stationslista för att visa rele‐
vant stationslista.
Informationen i stationslistan
visas.
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2. Bläddra i listan med R eller S.
Ställ in önskad station genom att
välja den.
FM/DAB-kategorilista (FM/DABmeny)
1. På FM meny/DAB meny trycker
du på FM-kategorilista/DABkategorilista.
Informationen FM-kategorilista/
DAB-kategorilista visas.
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Radio
Observera!
FM-kategorilista är endast tillgänglig
för RDS (Radio Data System).
I DAB-läge visas endast den valda
kategorin i kategorilistan.

(Endast för typ 1-modeller)

(Endast för typ 2-modeller)
2. Bläddra i listan med R eller S.
Ställ in önskad station genom att
välja den.

Uppdatera FM/AM/DAB-stationslista
(FM/AM/DAB-meny)
1. På FM meny/AM meny/DAB
meny trycker du på uppdatera
FM-stationslista/uppdatera AMstationslista/uppdatera DABstationslista.

Uppdateringen FM-stationslista/
AM-stationslista/DABstationslista fortsätter.
2. När uppdateringen FMstationslista/AM-stationslista/
DAB-stationslista pågår trycker
du på Avbryt för att förhindra att
den sparar ändringar.

Ljudinställningar (FM/AM/DABmeny)

På menyn toninställning kan ljudfunk‐
tioner ställas in olika för FM/AM/DABradio och för varje ljudspelares funk‐
tioner.
1. På FM meny/AM meny/DAB
meny trycker du på toninställning
för att komma till ljudinställnings‐
läget.
Menyn toninställning visas.

Radio
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◆ Balans: Justera balansen mel‐
lan vänster/höger högtalare
◆ Återställning: Återställ startvär‐
dena till standardinställning‐
arna.
2. Tryck på OK.

◆ EQ-läge (Equalizer): Välj eller
stäng av ljudstil (Manuell, Pop,
Rock, Country, Klassiskt, Tal)
med < eller >.
◆ Tryck på + eller - för att välja
önskad ljudstil manuellt.
◆ Bas: Justera basnivån från -12
till +12.
◆ Mellanregister: Justera mellan‐
registernivån från -12 till +12.
◆ Diskant: Justera diskantnivån
från -12 till +12.
◆ Balans fram-bak: Justera ba‐
lansen mellan främre/bakre
högtalare.

Observera!
I ljudinställningarnas EQ-läge kan
det hända att endast "Manuell" och
"Prata" kan väljas beroende på ljud‐
anläggningen.

DAB-meddelanden (DABmeny)

(Endast för typ 2-modeller)
1. På DAB meny trycker du på DABmeddelanden för att visa listan
DAB-meddelanden.
Informationen i listan visas.

2. Bläddra i listan med R eller S.
Ställ in önskad station genom att
välja den.
3. Tryck på OK.

EPG aktuellt program (DABmeny)

(Endast för typ 2-modeller)
1. På DAB meny trycker du på EPG
aktuellt program för att visa EPG
aktuellt program. Programinfor‐
mationen visas.
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Radio
intellitext (DAB-meny)

(Endast för typ 2-modeller)
1. På DAB meny trycker du på
intellitext för att visa intellitext.

2. Tryck på OK.

EPG-stationslista (DAB-meny)

(Endast för typ 2-modeller)
1. På DAB meny trycker du på EPGkanallista för att visa EPGkanallista.
Informationen i listan visas.

2. Tryck på Info för att visa detaljerad
information.

Radio
2. Tryck på den önskade posten.
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Om du kör in i en biltvätt med an‐
tennen monterad kan antennen
eller takpanelen skadas. Se till att
ta bort antennen innan du kör in i
en automatisk biltvätt.
Montera antennen så att den är helt
åtdragen och justerad i upprätt läge
för att säkerställa riktig mottagning.

Multibandsantenn
3. Tryck på en av posterna för att
visa detaljerad information.

info (DAB-meny)

(Endast för typ 2-modeller)
På DAB meny trycker du på info för
att visa information om den aktuella
DAB-tjänsten.

Fast yttre antenn
Rotera takantennen moturs för att ta
bort den. Rotera takantennen medurs
för att installera den.

Se upp
Se till att ta bort antennen innan du
kör in på en plats med lågt tak. I
annat fall kan den skadas.

Multibandsantennen är monterad på
biltaket. Antennen används till AMFM-radio, DAB-radio (endast typ 2modeller) och GPS (Global Positio‐
ning System), om bilen är utrustad
med dessa funktioner. Se till att an‐
tennen går fri från hinder för bästa
mottagning.
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Infotainmentsystemet kan spela upp
musikfiler som finns i USB-enheter
och iPod/iPhone-produkter.
Information om att använda MP3/
WMA/OGG/WAV-filer
■ Den här produkten kan spela upp
musikfiler med filtilläg‐
gen .mp3, .wma, .ogg, .wav (små
bokstäver)
eller .MP3, .WMA, .OGG, .WAV
(stora bokstäver).
■ Produkten kan spela följande MP3filer.
- Överföringshastighet: 8 kbit/s till
320 kbit/s
- Samplingsfrekvens: 48 kHz,
44,1 kHz, 32 kHz (för MPEG-1 au‐
dio layer-3), 24 kHz, 22,05 kHz,
16 kHz (för MPEG-2 audio layer-3)
■ Den här produkten kan spela filer
med överföringshastighet på
8 kbit/s till 320 kbit/s, men filer med

överföringshastighet över
128 kbit/s leder till ljud med högre
kvalitet.
■ Den här produkten kan visa ID3tagginformation (version 1.0, 1.1,
2.2, 2.3 eller 2.4) för MP3-filer, t.ex.
albumnamn och artist.
■ För att visa information om album
(skivtitel), spår (spårtitel) och artist
(spår artist) ska filen vara kompati‐
bel med formaten ID3 Tag V1 och
V2.
Information om att använda USBenheter och iPod/iPhone
■ Funktion kan inte garanteras om
hårddiskens inbyggda USB-mass‐
lagringsenhet eller CF- eller SDminneskort ansluts med en USBanslutning. Använd USB-lagrings‐
enheter av flashminnestyp.
■ Undvik statisk elektricitet när USBenheten ansluts eller kopplas från.
Om anslutning och frånkoppling
sker många gånger på kort tid kan
det leda till problem med använd‐
ningen av enheten.
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■ Funktionen kan inte garanteras om
USB-enhetens anslutning inte är av
metall.
■ Det kan uppstå fel vid anslutning av
USB-enheter av i-Stick-typ på
grund av vibrationer i bilen, det är
därför inte säkert att de fungerar.
■ Rör inte USB-kontakten med ett
föremål eller någon del av kroppen.
■ USB-enheten känns bara igen om
den är formaterad i filsystemet
FAT16/32, exFAT. NTFS och andra
filsystem känns inte igen.
■ Den tid det tar att känna igen filerna
kan variera beroende på USB-en‐
hetens typ och kapacitet samt den
sparade filens typ. Det här är inte
ett produktproblem, så vänta på att
filerna bearbetas.
■ Filer på vissa USB-enheter känns
inte igen på grund av kompatibili‐
tetsproblem.
■ Koppla inte från USB-enheten när
den spelas upp. Det kan skada pro‐
dukten eller försämra USB-enhe‐
tens prestanda.

■ Koppla från den anslutna USB-en‐
heten när tändningen slås av. Om
tändningen slås på när USB-en‐
heten ansluts kan USB-enheten
skadas eller inte fungera som den
ska i vissa fall.
■ USB-lagringsenheter kan endast
anslutas till den här produkten för
att spela musikfiler/filmer, visa foto‐
filer eller för uppgradering.
■ Produktens USB-uttag får inte an‐
vändas för att ladda USB-extraut‐
rustning eftersom värmeutveck‐
lingen vid användningen av USButtaget kan leda till kapacitetspro‐
blem eller skador på produkten.
■ När den logiska enheten avskiljes
från en USB-enhet kan endast fil‐
erna från den översta nivåns lo‐
giska enhet spelas för USB-musik‐
filer. Därför ska de musikfiler som
ska spelas upp sparas på enhetens
översta enhet. Musikfiler i vissa
USB-enheter kan ibland inte spelas
upp normalt om en applikation lad‐
das genom att en separat enhet
partitioneras inuti USB-enheten.
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■ Musikfiler med DRM (Digital Right
Management) kan inte spelas.
■ Denna produkt stöder USB-enheter
med en kapacitet på maximalt 2
500 musikfiler, 2 500 fotofiler, 250
filmfiler, 2 500 mappar och en
mappstruktur i 10 nivåer. Enheter
som överskrider dessa gränser kan
inte garanteras normal funktion.
iPoden/iPhonen kan spela alla mu‐
sikfiler som stöds. Men i musikfillis‐
tan visas upp till 2 500 filer på
skärmen i alfabetisk ordning.
■ Denna produkt kanske inte kan an‐
slutas till eller fungera tillsammans
med vissa iPod/iPhone-produktmo‐
deller.
■ Anslut endast din iPod/iPhone med
anslutningskablar som stöds av
iPod/iPhone-produkter. Andra an‐
slutningskablar kan inte användas.
■ I sällsynta fall kan iPod/iPhone-pro‐
dukten skadas om tändningen slås
på när produkten är ansluten. När
iPod/iPhone-produkten inte an‐
vänds, koppla från den från sys‐
temet med bilens tändning av‐
stängd.
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■ När iPoden/iPhonen är ansluten till
USB-porten med iPod/iPhone-ka‐
beln stöds inte Bluetooth-musik.
■ Anslut iPoden/iPhonen till USBporten med iPod/iPhone-kabeln för
att kunna spela musikfilerna i din
iPod/iPhone. Om iPoden/iPhonen
ansluts till AUX-ingången spelas
inte musikfilerna upp.
■ Anslut iPoden/iPhonen till AUXingången med AUX-kabeln för
iPod/iPhone för att spela upp filmfi‐
ler i din iPod/iPhone. Om iPoden/
iPhonen ansluts till USB-porten
spelas inte filmfilerna upp.
■ Uppspelningsfunktionerna och in‐
formationsvisningen från den iPod/
iPhone som används tillsammans
med infotainmentsystemet kan
skilja sig från iPoden/iPhonen vad
gäller spelordning, metod och visad
information.
■ Se följande tabell för klassifice‐
ringsobjekt som är kopplade till
iPod/iPhone-produktens sökfunk‐
tion.

■ Filändelser:
.jpg, .bmp, .png, .gif (animerad GIF
stöds inte)
■ Vissa filer fungerar eventuellt inte
pga. ett annorlunda inspelningsfor‐
mat eller skicket på filen.

Filmsystem

Infotainmentsystemet kan spela upp
filmfiler som finns i USB-enheter.

Bildsystem

Infotainmentsystemet kan visa bildfi‐
ler som finns i USB-enheter.
Information om att använda bildfiler
■ Filstorlek:
- JPG: inom 64 till 5 000 pixlar
(bredd), inom 64 till 5 000 pixlar
(höjd)
- BMP, PNG, GIF: inom 64 till 1 024
pixlar (bredd), inom 64 till 1 024 pix‐
lar (höjd)

Information om att använda filmfiler
■ Tillgänglig upplösning: inom 720 x
576 (b x h) pixlar.
■ Bildhastighet: mindre än 30 b/s.
■ Uppspelningsbara filmfiler:
.avi, .mpg, .mp4, .divx, .xvid, .wmv
Den uppspelningsbara filen går inte
att spela upp enligt codec-formatet.
■ Uppspelningsbara undertextfor‐
mat: .smi
■ Uppspelningsbara codec-format:
divx, xvid, mpeg-1, mpeg-4 (mpg4,
mp42, mp43), wmv9 (wmv3)
■ Uppspelningsbara ljudformat:
MP3, AC3, AAC, WMA
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■ Maximal överföringshastighet vi‐
deo:
- mpeg-1: 8 Mbit/s
- mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43):
4 Mbit/s
- wmv9: 3 Mbit/s
- divx 3: 3 Mbit/s
- divx 4/5/6: 4,8 Mbit/s
- xvid: 4,5 Mbit/s
■ Maximal överföringshastighet ljud:
- mp3: 320 kbit/s
- wma: 320 kbit/s
- ac-3: 640 kbit/s
- aac: 449 kbit/s
■ Filmfiler med DRM (Digital Right
Management) kan inte spelas.

Tillbehörsutrustning

Infotainmentsystemet kan spela mu‐
sik och film från anslutna tillbehörsen‐
heter.
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■ Om tillbehörsutrustningen redan är
ansluten trycker du på ; > audio >
Källa S > AUX för att spela upp
musikkällan i tillbehörsutrust‐
ningen.
■ Typ av AUX-kabel
- 3-polig kabel: AUX-kabel för ljud

Bluetooth-system

- 4-polig kabel: AUX-kabel för film
(AUX-kabel för iPod/iPhone)
Den 4-poliga kabeln stöds när film‐
filen spelas upp.

■ Stödd profil: HFP, A2DP, AVRCP,
PBAP
■ Bluetooth-musik stöds eventuellt
inte beroende på mobiltelefon eller
Bluetooth-enhet.
■ Från mobiltelefonen eller Blue‐
tooth-enheten, hitta Bluetooth-en‐
hetens typ för att ställa in/ansluta
objektet som ett stereo-headset.
■ Ett nottecken n visas på skärmen
när stereo-headsetet är anslutet.
■ Det ljud som spelas upp av Blue‐
tooth-enheten levereras genom
infotainmentsystemet.
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■ Bluetooth-musik kan endast spelas
när en Bluetooth-enhet har anslu‐
tits. Anslut Bluetooth-telefonen till
infotainmentsystemet för att spela
Bluetooth-musik.
Observera!
För mer information, se "Koppla och
ansluta Bluetooth" 3 47.
■ Om Bluetooth kopplas från när du
spelar upp musik från telefonen av‐
bryts uppspelningen. Ljudström‐
ningsfunktionen stöds eventuellt
inte i vissa Bluetooth-telefoner. När
det gäller Bluetooth-handsfree och
telefonens musikfunktion kan du
endast använda en funktion i taget.
Om du exempelvis går över till
Bluetooth-handsfree medan du
spelar upp musik från telefonen av‐
bryts musiken. Det går inte att spela
upp musik i bilen när det inte finns
några musikfiler lagrade i mobiltele‐
fonen.
■ För att Bluetooth-musik ska spelas
upp måste musiken spelas upp
minst en gång i mobiltelefonens
eller Bluetooth-enhetens musiks‐
pelarläge efter att ha anslutits som

■
■

■

■

stereo-headset. När det har spelats
minst en gång börjar musikspela‐
ren automatiskt spela vid start av
uppspelningsläge och den slutar
spela när musikspelarläget avslu‐
tas. Om mobiltelefonen eller Blue‐
tooth-enheten inte är i väntes‐
kärmsläge kan vissa enheter inte
spelas upp automatiskt i Bluetoothmusikuppspelningsläge.
Byt inte spår för snabbt när du spe‐
lar upp Bluetooth-musik.
Det tar tid att överföra data från
mobiltelefonen till infotainment‐
systemet. Infotainmentsystemet
spelar upp ljudet från mobiltele‐
fonen eller Bluetooth.-enheten som
det överförs.
Om mobiltelefonen eller Bluetoothenheten inte är i vänteskärmsläge
kanske den inte spelas upp auto‐
matiskt trots att ordern utförts i
Bluetooth-musikuppspelningsläge.
Infotainmentsystemet överför be‐
gäran att spela upp ljudet från
mobiltelefonen i Bluetooth-musi‐
kuppspelningsläge. Om det görs i
ett annat läge överför enheten ord‐

ern att stanna. Beroende på mobil‐
telefonalternativ kan ordern att
spela upp/stoppa ta en stund att ut‐
föra.
■ Om Bluetooth-musikuppspelning
inte fungerar, kontrollera för att se
om mobiltelefonen är i väntes‐
kärmsläge.
■ Ibland stängs ljud av under Blue‐
tooth-musikuppspelning.

Smarttelefonlänk
Smarttelefonstöd enligt applikation
iPod/ iPhone

USB-anslutning

Androidtelefon Trådlös Bluetoothteknik
■ Anslut en iPhone via USB-porten
om du vill använda applikationen.
■ Anslut en Android-telefon till info‐
tainmentsystemet via Bluetooth om
du vill använda applikationen.
Visa/dölja applikationsikoner på
smarttelefonlänkmenyn
1. Tryck på ; > smartphone länk.
Smarttelefonlänkmenyn visas.
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2. Tryck på inställningar. Menyn för
inställning av appar visas.

3. Tryck på önskad applikationsikon
för att dölja en applikationsikon
som visas på smarttelefonlänk‐
menyn. Tryck på önskad applika‐
tionsikon för att visa en applika‐
tionsikon som är dold på smartte‐
lefonlänkmenyn.
4. Tryck på OK.
Om det finns en aktiverad applikation
på smarttelefonlänkmenyn aktiveras
g-symbolen upptill i hemmenyn eller
på uppspelningsskärmen.
Felmeddelanden och lösningar för
iPod/iPhone
Om infotainmentsystemet inte kan
aktivera applikationen på din iPod/iP‐
hone som är ansluten via USB-porten
visas följande felmeddelande.
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■ Din iPhone är låst. => Lås upp din
iPhone.
■ Du har en annan aktiv applikation
öppen. => Stäng en annan aktiv ap‐
plikation.
■ Du har inte installerat denna
applikation på din iPhone. => In‐
stallera applikationen på din iP‐
hone.
Om iOS-versionen på din iPhone är
lägre än 4.0 visas följande felmedde‐
lande.
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Aktivera applikationen på din iPhone
och tryck sedan på önskad applika‐
tionsmeny på infotainmentsystemet.
Om infotainmentsystemet inte kan
aktivera applikationen på din smart‐
telefon som är ansluten via Bluetooth
visas följande felmeddelande.

■ Återställ alla telefoninställningar
och tryck sedan på önskad applika‐
tionsmeny på infotainment‐
systemet.
■ Återanslut din smarttelefon till info‐
tainmentsystemet via Bluetooth
och tryck sedan på önskad applika‐
tionsmeny på infotainment‐
systemet.
■ När du stoppar applikationen på din
smarttelefon tar det oftast en liten
stund att återgå till normal funktion.
Försök aktivera applikationen efter
cirka 10–20 sekunder.

Om du vill byta till en annan applika‐
tion medan du kör en applikation på
din iPod/iPhone när denna är an‐
sluten via USB-porten går du till hem‐
menyn med hjälp av hemknappen på
din iPod/iPhone och trycker därefter
på applikationsikonen på infotain‐
mentsystemets smarttelefonlänk‐
meny.
Om din iPhone är ansluten till info‐
tainmentsystemet via USB-porten
och infotainmentsystemet är anslutet
till en annan telefon via Bluetooth går
det att växla mellan de två applikatio‐
nerna (iPhone och Bluetooth-telefon)
med smarttelefonlistan som visas på
skärmen.
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Tryck på iPhone eller Bluetoothtelefon telefon för att aktivera appli‐
kationen genom önskad enhet.
Hemsidor med mer information
Österrike/tyska:
www.chevrolet.at/MyLink
Armenien/armeniska:
www.am.chevrolet-am.com/MyLink
Armenien/ryska:
www.ru.chevrolet-am.com/MyLink
Azerbajdzjan/azerbajdzjanska:
www.az.chevrolet.az/MyLink
Azerbajdzjan/ryska:

www.ru.chevrolet.az/MyLink
Vitryssland/ryska:
www.chevrolet.by/MyLink
Belgien/flamländska:
www.nl.chevrolet.be/MyLink
Belgien/franska:
www.fr.chevrolet.be/MyLink
Bosnien och Hercegovina/kroatiska:
www.chevrolet.ba/MyLink
Bulgarien/bulgariska:
www.chevrolet.bg/MyLink
Kroatien/kroatiska:
www.chevrolet-hr.com/MyLink
Cypern/grekiska/engelska:
www.chevrolet.com.cy
Tjeckien/tjeckiska:
www.chevrolet.cz/MyLink
Danmark/danska:
www.chevrolet.dk/MyLink
Estland/estniska:
www.chevrolet.ee/MyLink
Finland/finska:
www.chevrolet.fi/MyLink

Frankrike/franska:
www.chevrolet.fr/MyLink
Georgien/georgiska:
www.ge.chevrolet-ge.com/MyLink
Georgien/ryska:
www.ru.chevrolet-ge.com/MyLink
Tyskland/tyska:
www.chevrolet.de/MyLink
Grekland/grekiska:
www.chevrolet.gr/MyLink
Ungern/ungerska:
www.chevrolet.hu/MyLink
Island/engelska:
www.chevrolet.is
Irland/engelska:
www.chevrolet.ie/MyLink
Italien/italienska:
www.chevrolet.it/MyLink
Kazakstan/kazakiska:
www.kk.chevrolet-kz.com/MyLink
Kazakstan/ryska:
www.ru.chevrolet-kz.com/MyLink
Lettland/lettiska:
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www.chevrolet.lv/MyLink
Litauen/litauiska:
www.chevrolet.lt/MyLink
Luxemburg/franska:
www.chevrolet.lu/MyLink
Makedonien/makedonska:
www.chevrolet.mk/MyLink
Malta/grekiska/engelska:
www.chevrolet.com.mt
Moldavien/rumänska:
www.ro.chevroletmd.com/MyLink
Moldavien/Ryssland:
www.ru.chevroletmd.com/MyLink
Nederländerna/holländska:
www.nl.chevrolet.nl/MyLink
Norge/norska:
www.chevrolet.no/MyLink
Polen/polska:
www.chevrolet.pl/MyLink
Portugal/portugisiska:
www.chevrolet.pt/MyLink
Rumänien/rumänska:
www.chevrolet.ro/MyLink

Ryssland/ryska:
www.chevrolet.ru/MyLink
Serbien/serbiska:
www.gm-chevrolet.rs/MyLink
Slovakien/slovakiska:
www.chevrolet.sk/MyLink
Slovenien/serbiska:
www.chevrolet.si/MyLink
Spanien/spanska:
www.chevrolet.es/MyLink
Sverige/svenska:
www.chevrolet.se/MyLink
Schweiz/tyska:
www.de.chevrolet.ch/MyLink
Schweiz/franska:
www.fr.chevrolet.ch/MyLink
Schweiz/italienska:
www.it.chevrolet.ch/MyLink
Turkiet/turkiska:
www.chevrolet.com.tr/MyLink
Storbritannien/engelska:
www.chevrolet.co.uk/MyLink

Spela ljud
USB-spelare
Spela musikfiler på USB-enheter
Anslut USB-enheten som innehåller
musikfilerna till USB-porten.
■ När infotainmentsystemet har läst
av informationen på USB-enheten
spelas den upp automatiskt.
■ Om en oläsbar USB-enhet ansluts
visas ett felmeddelande och info‐
tainmentsystemet växlar automat‐
iskt till föregående ljudfunktion.
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Observera!
Om USB-minnet redan är anslutet
ska du trycka på ; > audio > Källa
S > USB för att spela upp musikfi‐
lerna.
Avsluta uppspelning av USBmusikfiler
1. Tryck på Källa S.
2. Väl en annan funktion genom att
trycka på AM, FM, AUX eller
Bluetooth.
Observera!
Om du vill ta bort USB-enheten, välj
en annan funktion och ta sedan bort
USB-enheten.
Paus
Tryck på = under uppspelning.
Tryck på l för att återuppta uppspel‐
ningen.
Spela upp nästa fil
Tryck på v för att spela upp nästa fil.
Spela upp föregående fil
Tryck på t inom de första 5 sekun‐
derna av uppspelningstiden för att
spela upp föregående fil.

Gå till början av den aktuella filen
Tryck på t efter 5 sekunders upp‐
spelningstid.
Söka framåt och bakåt
Håll in t eller v under uppspelning
för att snabbspola bakåt eller framåt.
Släpp knappen för att återuppta upp‐
spelningen med normal hastighet.
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Visa information om den fil som
spelas
Tryck på titeln under uppspelning för
att visa information om den fil som
spelas.

Spela en fil upprepade gånger
Tryck på r under uppspelning.
■ 1: Den aktuella filen spelas uppre‐
pat.
■ All: Alla filer spelas upprepat.
■ Off: Normal uppspelning återupp‐
tas.
Spela filer i slumpvis ordning
Tryck på s under uppspelning.
■ On: Alla filer spelas slumpvis.
■ Off: Normal uppspelning återupp‐
tas.

■ Den visade informationen inne‐
håller titel, filnamn, mappnamn och
artist/album som sparats med lå‐
ten.
■ Felaktig information går inte att
ändra eller korrigera i infotainment‐
systemet.
■ Information om låtar som uttrycks i
specialsymboler eller på otillgäng‐
liga språk kan visas som d.
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Använda USB-musikmenyn
1. Tryck på MENY under uppspel‐
ning. Antalet relevanta låtar visas
enligt alla låtar/mappar/artister/al‐
bum/genrer.

■ Om en oläsbar iPod/iPhone-enhet
ansluts visas ett felmeddelande
och infotainmentsystemet växlar
automatiskt till föregående ljud‐
funktion.

3. För mer information, se "Ljudin‐
ställningar (FM/AM/DAB-meny)"
3 18.

iPod/iPhone

2. Tryck på önskat uppspelnings‐
läge.
Ljudinställningar
1. Tryck på MENY under uppspel‐
ning.
2. Bläddra genom listan med R och
S.
Tryck på toninställning.

Begränsat till modeller som stöder
iPod/iPhone.
Spela musikfiler på iPod/iPhone
Anslut den iPod/iPhone som inne‐
håller musikfilerna till USB-porten.
■ När infotainmentsystemet har läst
av informationen på iPoden/iPho‐
nen startas uppspelningen auto‐
matiskt från det tidigare uppspe‐
lade stället.

Observera!
Om en iPod/iPhone redan är an‐
sluten trycker du på ; > audio >
Källa S > iPod för att spela upp fil‐
erna på iPoden/iPhonen.
Avsluta uppspelning av iPod/iPhone
1. Tryck på Källa S.
2. Välj en annan funktion genom att
trycka på AM, FM, AUX eller
Bluetooth.
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Observera!
Om du vill ta bort iPoden/iPhonen,
välj en annan funktion och ta sedan
bort din iPod/iPhone.
Paus
Tryck på = under uppspelning.
Tryck på l för att återuppta uppspel‐
ningen.
Spela upp nästa låt
Tryck på v för att spela upp nästa
låt.
Spela upp föregående låt
Tryck på t inom de första 2 sekun‐
derna av uppspelningstiden för att
spela upp föregående låt.
Gå till början av den aktuella låten
Tryck på t efter 2 sekunders upp‐
spelningstid.
Söka framåt och bakåt
Håll in t eller v under uppspelning
för att snabbspola bakåt eller framåt.
Släpp knappen för att återuppta upp‐
spelningen med normal hastighet.
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Spela en fil upprepade gånger
Tryck på r under uppspelning.
■ 1: Den aktuella filen spelas uppre‐
pat.
■ ALL: Alla filer spelas upprepat
■ AV: Normal uppspelning återupp‐
tas.
Spela filer i slumpvis ordning
Tryck på s under uppspelning.
■ PÅ: Alla filer spelas slumpvis
■ AV: Normal uppspelning återupp‐
tas.
Visa information om den låt som
spelas
Tryck på titeln under uppspelning för
att visa information om den låt som
spelas.

■ Den visade informationen inne‐
håller titel och artist/album som
sparats med låten.
■ Felaktig information går inte att
ändra eller korrigera i infotainment‐
systemet.
■ Information om låtar som uttrycks i
specialsymboler eller på otillgäng‐
liga språk kan visas som d.
Använda iPod-menyn
1. Tryck på MENY under uppspel‐
ning. Antalet relevanta låtar visas
enligt spellistor/artister/album/
låtar/genrer/kompositör/
ljudböcker.
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2. Tryck på önskat uppspelnings‐
läge.
Ljudinställningar
1. Tryck på MENY under uppspel‐
ning.
2. Bläddra genom listan med R och
S.
Tryck på toninställning.

3. För mer information, se "Ljudin‐
ställningar (FM/AM/DAB-meny)"
3 18.

Tillbehörsutrustning
Spela upp en musikkälla på
tillbehörsutrustning
Anslut tillbehörsutrustningen med
musikkällan till AUX-ingången. När
infotainmentsystemet har läst av in‐
formationen på tillbehörsutrustningen
spelas den upp automatiskt.

Ljudinställningar
1. Tryck på toninställning under upp‐
spelningen av AUX-musikkällan.

Externa enheter
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Spela upp föregående låt
Tryck på t inom de första 2 sekun‐
derna för att spela upp föregående
musikfil.
Gå till början av den aktuella låten
Tryck på t efter 2 sekunders upp‐
spelningstid.
Söka
Håll in t eller v för att snabbspola
framåt eller bakåt.
2. För mer information, se "Ljudin‐
ställningar (FM/AM/DAB-meny)"
3 18.

Bluetooth
Spela upp Bluetooth-musik
1. Tryck på ; på kontrollpanelen.
2. Tryck på audio på hemmenyn.
3. Tryck på Källa S på skärmen.
4. Tryck på Bluetooth för att välja
musikuppspelningsläget för den
anslutna Bluetooth-enheten.

Observera!
Om Bluetooth-enheten inte är an‐
sluten kan den här funktionen inte
användas.
Paus
Tryck på 6= under uppspelning.
Tryck på 6= igen för att återuppta
uppspelningen.
Spela upp nästa låt
Tryck på v för att spela upp nästa
musikfil.

Spela en musikfil upprepade gånger
Tryck på r under uppspelning.
■ 1: Den aktuella musikfilen spelas
upprepat.
■ All: Alla musikfiler spelas upprepat.
■ Off: Normal uppspelning återupp‐
tas.
Observera!
Denna funktion stöds eventuellt inte
beroende på mobiltelefon.
Spela musikfiler i slumpvis ordning
Tryck på s under uppspelning.
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Externa enheter

■ On: Alla musikfiler spelas slumpvis.
■ Off: Normal uppspelning återupp‐
tas.
Observera!
Denna funktion stöds eventuellt inte
beroende på mobiltelefon.
Ljudinställningar
1. Tryck på k under uppspelning.

Visa bilder
Visa en bild

För din säkerhet avaktiveras vissa
funktioner medan bilen är i rörelse.

1. Anslut USB-enheten som inne‐
håller bildfilerna till USB-porten.
Bilden visas.

Visa ett bildspel

2. För mer information, se "Ljudin‐
ställningar (FM/AM/DAB-meny)"
3 18.

2. Tryck på skärmen för att dölja/visa
reglagelisten. Tryck på skärmen
igen för att gå tillbaka till före‐
gående skärm.
Observera!
Om USB-minnet redan är anslutet
trycker du på ; > bild & film > Källa
S > USB (bild) för att visa bildfilerna.

I bildskärmsläget trycker du på t.
■ Bildspelet spelas upp.
■ Tryck på skärmen för att avbryta
bildspelet under uppspelningen.

Visa föregående eller nästa bild

I bildskärmsläget trycker du på d eller
c för att visa föregående eller nästa
bild.

Externa enheter
Rotera en bild

◆ klock-/tempvisn.: För att visa
klocka och temperatur på hels‐
kärmen väljer du On eller Off.
◆ displayinställningar: Justera
ljusstyrka och kontrast.
3. När inställningen är slutförd
trycker du på q.

I bildskärmsläget trycker du på u eller
v för att rotera bilden medurs eller
moturs.

Förstora en bild

I bildskärmsläget trycker du på w för
att förstora bilden.

Spela upp filmer

Använda USB-bildmenyn
1. Tryck på MENY på bildskärmen.
USB bildmeny visas.
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Spela upp en filmfil
2. Tryck på önskad meny.
◆ lista över bildfiler: Visar hela
bildfillistan.
◆ sortera efter titel: Visar bilderna
i titelordning.
◆ sortera efter datum: Visar bild‐
erna i datumordning.
◆ tid för bildspel: Välj bildspelsin‐
tervallet.

1. Anslut USB-enheten som inne‐
håller filmfilerna till USB-porten.
Filmen spelas upp.
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Externa enheter
Gå till början av den aktuella
filmen

Tryck på d efter 5 sekunders upp‐
spelningstid.

Söka framåt och bakåt

Håll in d eller c under uppspelning
för att snabbspola bakåt eller framåt.
Släpp knappen för att återuppta upp‐
spelningen med normal hastighet.

2. Tryck på skärmen för att dölja/visa
reglagepanelen. Tryck på
skärmen igen för att gå tillbaka till
föregående skärm.
Observera!
Om USB-minnet redan är anslutet
ska du trycka på ; > bild & film >
Källa S > USB (film) för att spela upp
filmfilen.
Filmfunktionen är inte tillgänglig
under körning. (I enlighet med trafik‐
förordningarna är den endast tillgäng‐
lig när bilen är parkerad.)

Visa i helskärmsläge
Paus

Tryck på / under uppspelning.
Tryck på c för att återuppta uppspel‐
ningen.

Spela upp nästa film

Tryck på c för att spela upp nästa
film.

Spela upp föregående film

Tryck på d inom de första 5 sekun‐
derna av uppspelningstiden för att
spela upp föregående film.

I filmskärmsläget trycker du på x för
att visa helskärmsläge.
Tryck på x igen för att gå tillbaka till
föregående skärm.

Använda USB-filmmenyn
1. I filmskärmsläge trycker du på
MENY. USB-filmmenyn visas.

Externa enheter
Undertextspråk
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2. Tryck på < eller >.

Om filmfilen har ett undertextspråk
kan användaren se detta.
1. I filmskärmsläget trycker du på k.

2. Tryck på önskad meny.
◆ lista över filmfiler: Visar alla film‐
fillistor.
◆ klock-/tempvisn.: För att visa
klocka och temperatur på hels‐
kärmen väljer du On eller Off.
◆ displayinställningar: Justera
ljusstyrka och kontrast.
◆ toninställning: Justera ljudin‐
ställningarna. För mer informa‐
tion, se "Ljudinställningar (FM/
AM/DAB-meny)" 3 18.
3. När inställningen är slutförd
trycker du på q.

3. Tryck på l.
Observera!
Du kan ställa in ett av de undertext‐
språk som stöds av DivX-filmfilen.
Om det finns ett undertextspråk kan
du ställa in undertextspråket eller slå
på eller av det.
Observera!
Uppspelningsbart undertextfor‐
mat: .smi
Filnamnet för undertexten (.smi) ska
vara samma som filmens filnamn.
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Externa enheter

Ljudspråk

2. Tryck på < eller >.

Om filmfilen har ett ljudspråk kan an‐
vändaren välja detta.
1. I filmskärmsläget trycker du på k.

3. Tryck på l.
Observera!
Du kan ställa in ett av de ljudspråk
som stöds av DivX-filmfilen.

Spela upp filmer från
tillbehörsutrustning

Anslut tillbehörsutrustningen med
filmkällan till AUX-ingången. När info‐
tainmentsystemet har läst av informa‐
tionen på tillbehörsutrustningen spe‐
las den upp automatiskt.

Observera!
Om tillbehörsutrustningen redan är
ansluten trycker du på ; > bild &
film > Källa S > AUX (film) för att
spela upp en film i tillbehörsutrust‐
ningen.
Har du en iPod/iPhone ansluter du
den till AUX-ingången med AUX-ka‐
beln för iPod/iPhone för att spela
upp filmfilen i din iPod/iPhone.
Filmfunktionen är inte tillgänglig
under körning. (I enlighet med trafik‐
förordningarna är den endast tillgäng‐
lig när bilen är parkerad.)

Externa enheter
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Använda smartphoneapplikationer
Observera!
Vissa bilder och förklaringar kan va‐
riera beroende på telefonens opera‐
tivsystem och version och/eller ap‐
plikationens version. I detta avsnitt
förklaras den allmänna använd‐
ningen.

Använda AUX-filmmenyn
1. Tryck på MENY på AUX-filmskär‐
men. AUX meny visas.

2. Tryck på önskad meny.
◆ toninställning: Justera ljudin‐
ställningarna. För mer informa‐
tion, se "Ljudinställningar (FM/
AM/DAB-meny)" 3 18.
◆ klock-/tempvisn.: För att visa
klocka och temperatur på hels‐
kärmen väljer du On eller Off.
◆ visningsinställningar: Justera
ljusstyrka och kontrast.
3. När inställningen är slutförd
trycker du på q.

Så här ansluter du en
applikation till MyLink
1. Installera applikationen på din
telefon.
2. Anslut telefonen till infotainment‐
systemet via USB-porten eller
Bluetooth.
iPhone: USB-anslutning
Androidtelefon: Trådlös Blue‐
tooth-teknik
3. Aktivera applikationen.
4. Tryck på ; > smartphone länk för
att köra applikationen på infotain‐
mentsystemet. Smarttelefonlänk‐
menyn visas.
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Externa enheter
Observera!
För mer information om applikatio‐
ner som BringGo, se navigations‐
handboken på webbplatsen
www.BringGoNav.com.

5. Tryck på applikationens ikon. Ap‐
plikationsskärmen visas.
6. Applikationsskärmen visas.

Telefon

Telefon

Bluetooth®
Förstå trådlös Bluetooth-teknik

Bluetooth® ................................... 47
Handsfree-telefon ........................ 51

Trådlös Bluetooth-teknik upprättar en
trådlös länk mellan två enheter med
stöd för Bluetooth. Efter den första
hopkopplingen kan de två enheterna
ansluta automatiskt varje gång du
slår på dem. Bluetooth möjliggör tråd‐
lös överföring av information mellan
Bluetooth-telefoner, handdatorer
eller andra enheter i närheten genom
att använda trådlösa kortdistanstele‐
kommunikationstekniker med en frek‐
vens på 2.45 GHz. I denna bil kan an‐
vändarna ringa handsfreesamtal,
överföra handsfreedata och spela
ljudströmningsfiler genom att ansluta
en mobiltelefon till systemet.
Observera!
På vissa platser kan det finnas re‐
striktioner för användning av trådlös
Bluetooth-teknik.
På grund av de olika Bluetooth-en‐
heterna och deras hårdvaruversio‐
ner kan din enhet svara på annat sätt
vid en Bluetooth-anslutning.
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Vid frågor om Bluetooth-funktionen
för din telefon, se enhetens bruks‐
anvisning.

Koppla och ansluta Bluetooth

Se till att Bluetooth är påslaget på din
enhet när du ska använda Bluetoothfunktionen. Se Bluetooth-enhetens
bruksanvisning.
Om ingen kopplad enhet finns i
infotainmentsystemet
1. Tryck på ; på kontrollpanelen.
2. Tryck på telefon på hemmenyn
och sedan på Ja.

3. Tryck på Sök Bluetooth-Enhet för
att söka efter Bluetooth-telefoner.
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Telefon
5. När din Bluetooth-enhet och info‐
tainmentsystemet har kopplats
ihop visas telefonskärmen på
infotainmentsystemet.

4. Tryck på den enhet du vill koppla
till i söklistan på skärmen.
◆ Om SSP (Secure Simple Pair‐
ing) stöds trycker du på Ja på
popup-skärmen på din Blue‐
tooth-enhet och infotainment‐
systemet.

◆ Om SSP (Secure Simple Pair‐
ing) inte stöds, ange PIN-koden
på din Bluetooth-enhet som det
visas på informationsskärmen.

Om anslutningen misslyckas
visas ett felmeddelande på info‐
tainmentsystemet.
Observera!
När din Bluetooth-enhet och info‐
tainmentsystemet är hopkopplade
laddas telefonboken ned automat‐
iskt. Det kan också hända att tele‐
fonboken inte laddas ned automat‐
iskt, beroende på typ av telefon. I så
fall fortsätter du med nedladdningen

Telefon
av telefonboken på din telefon. Vi re‐
kommenderar att du alltid godkän‐
ner begäran om att hämta telefon‐
boken när du länkar telefonen första
gången.

skärmen koppla enhet trycker du
på Sök Bluetooth-Enhet för att
söka efter den önskade enheten.

Observera!
Om det finns en Bluetooth-enhet
som tidigare varit ansluten till info‐
tainmentsystemet ansluter infotain‐
mentsystemet till den automatiskt.
Men om Bluetooth-inställningen på
din Bluetooth-enhet är avstängd
visas ett felmeddelande på infotain‐
mentsystemet.
Om en kopplad enhet finns i
infotainmentsystemet
1. Tryck på ; på kontrollpanelen.
2. Tryck på inställningar på hemme‐
nyn.
3. Tryck på anslutnings
inställningar > bluetooth
inställning > para enhet.
4. Tryck på den enhet du vill koppla
till på skärmen koppla enhet och
fortsätt sedan med steg 6. Om
den enhet du vill välja inte finns på
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5. Tryck på den enhet du vill koppla
till i söklistan på skärmen.
◆ Om SSP (Secure Simple Pair‐
ing) stöds trycker du på Ja på
popup-skärmen på din Blue‐
tooth-enhet och infotainment‐
systemet.

◆ Om SSP (Secure Simple Pair‐
ing) inte stöds, ange PIN-koden
på din Bluetooth-enhet som det
visas på informationsskärmen.
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6. När din Bluetooth-enhet och info‐
tainmentsystemet har kopplats
ihop visas nh på skärmen koppla
enhet.

◆ Den anslutna telefonen marke‐
ras med y.
◆ Symbolen nh visar att hands‐
free- och telefonmusikfunktio‐
nen är aktiverad.
◆ h-symbolen visar att endast
handsfreefunktionen är aktive‐
rad.
◆ n-symbolen visar att endast
Bluetooth-musik är aktiverat.

Observera!
När din Bluetooth-enhet och info‐
tainmentsystemet är hopkopplade
laddas telefonboken ned automat‐
iskt. Det kan också hända att tele‐
fonboken inte laddas ned automat‐
iskt, beroende på typ av telefon. I så
fall fortsätter du med nedladdningen
av telefonboken på din telefon. Vi re‐
kommenderar att du alltid godkän‐
ner begäran om att hämta telefon‐
boken när du länkar telefonen första
gången.

3. Tryck på anslutnings
inställningar > bluetooth
inställning > para enhet.
4. Den kopplade enheten visas med
g om den är ansluten.

Observera!
Infotainmentsystemet kan registrera
upp till fem Bluetooth-enheter.
Observera!
När anslutningen misslyckas visas
ett felmeddelande på infotainment‐
systemet.

Kontrollera den anslutna
Bluetooth-enheten
1. Tryck på ; på kontrollpanelen.
2. Tryck på inställningar på hemme‐
nyn.

Koppla från Bluetooth-enheten
1. Tryck på ; på kontrollpanelen.
2. Tryck på inställningar på hemme‐
nyn.
3. Tryck på anslutnings
inställningar > bluetooth
inställning > para enhet.
4. Tryck på namnet på den enhet du
vill koppla från.

Telefon
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4. Tryck på Radera.

5. Tryck på OK.

Ansluta Bluetooth-enheten
1. Tryck på ; på kontrollpanelen.
2. Tryck på inställningar på hemme‐
nyn.
3. Tryck på anslutnings
inställningar > bluetooth
inställning > para enhet.
4. Tryck på namnet på den enhet du
vill ansluta.

5. Tryck på OK.

Radera Bluetooth-enheten

Om du inte längre behöver använda
Bluetooth-enheten kan du radera
den.
1. Tryck på ; på kontrollpanelen.
2. Tryck på inställningar på hemme‐
nyn.
3. Tryck på anslutnings
inställningar > bluetooth
inställning > para enhet.

5. Tryck på Ja.

Handsfree-telefon
Ringa ett samtal genom att ange
ett telefonnummer
1. Ange telefonnumret med knapp‐
satsen på telefonskärmen.
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Telefon
Ta emot samtal
1. När ett samtal kommer via den
anslutna Bluetooth-mobilen
stängs det uppspelade spåret av
och telefonen ringer med relevant
information visad.

2. Tryck på y på skärmen eller på
q/w på rattreglagen.
Observera!
Om du trycker in fel nummer, tryck
på ⇦ för att radera det angivna num‐
ret en siffra i taget eller håll in ⇦ för
att radera alla siffrorna i det angivna
numret.

Överföra ett samtal till
mobiltelefonen (privatläge)
1. Om du vill överföra ett samtal till
mobiltelefonen istället för bilens
handsfree, tryck på m.

2. Om du vill överföra samtalet till‐
baka till handsfree, tryck på m
igen. Samtalet överförs till bilens
handsfree.

Slå på/av mikrofonen

Du kan slå på och av mikrofonen
genom att trycka på n.

Återuppringning

Med rattreglagen trycker du på q/w
för att visa samtalslistan eller håller in
y på telefonskärmen.
Observera!
Återuppringning är inte möjligt om
det inte finns någon samtalshistorik.

2. För att svara trycker du på q/w på
rattreglagen eller på Godkänn på
skärmen.
För att avvisa samtalet trycker du
på x/n på rattreglagen eller på
Avvisa på skärmen.

Telefon
2. Använd R och S för att bläddra
genom listan.
3. Välj den telefonbokspost du vill
ringa.

2. Tryck på o på skärmen
telefonbok.

Använda telefonboksmenyn
1. Tryck på telefonbok på telefons‐
kärmen.
4. Tryck in numret för att ringa.

Söka efter telefonboksposter
1. Tryck på telefonbok på telefons‐
kärmen.
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3. Använd knappsatsen för att ange
det namn du vill söka efter. För
mer information, se "Söka efter
namn" 3 51.
4. Välj den telefonbokspost du vill
ringa.

5. Tryck in numret för att ringa.
Observera!
När din Bluetooth-enhet och info‐
tainmentsystemet är hopkopplade
laddas telefonboken ned automat‐
iskt. Det kan också hända att tele‐
fonboken inte laddas ned automat‐
iskt, beroende på typ av telefon. I så
fall fortsätter du med nedladdningen
av telefonboken på din telefon. Vi re‐

kommenderar att du alltid godkän‐
ner begäran om att hämta telefon‐
boken när du länkar telefonen första
gången.
Söka efter namn
Om du exempelvis vill söka efter
namnet "Alex":
1. Tryck på abc för att välja den för‐
sta bokstaven.
Namnen som innehåller bokstä‐
verna "a", "b" eller "c" visas på te‐
lefonboksskärmen.
2. Tryck på jkl för att välja den andra
bokstaven.
Namnen som innehåller bokstä‐
verna "j", "k" eller "l" visas på te‐
lefonboksskärmen.
3. Tryck på def för att välja den tredje
bokstaven.
Namnen som innehåller bokstä‐
verna "d", "e" eller "f" visas på te‐
lefonboksskärmen.
4. Tryck på wxyz för att välja den
fjärde bokstaven.

Namnen som innehåller bokstä‐
verna "w", "x", "y" eller "z" visas på
telefonboksskärmen.
5. När fler bokstäver i namnet anges
förkortas listan över möjliga
namn.

Ringa ett samtal med hjälp av
samtalshistorik
1. Tryck på samtals historik på tele‐
fonskärmen.
2. Tryck på a, b eller c.

(Uppringda samtal)

Telefon
Ringa ett samtal med
snabbnummer

(Missade samtal)

(Mottagna samtal)
3. Välj den telefonbokspost du vill
ringa.

Håll in snabbnumret på knappsatsen
på telefonskärmen.
Endast snabbnummer som redan är
lagrade i mobiltelefonen kan an‐
vändas för snabbuppringning.
Snabbnummer på upp till två siffror
stöds.
För tvåsiffriga snabbnummer, håll in
den andra siffran för att ringa upp
snabbnumret.
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Allmän information
Infotainmentsystemet ger infotain‐
ment i bilen med den senaste tekni‐
ken.
Radion kan lätt registrera upp till 36
FM-, AM- och DAB-radiostationer (Di‐
gital Audio Broadcasting) med för‐
valsknapparna [1~6] per sex sidor.
DAB är endast tillgängligt för typ 1/2A-modeller.
Den integrerade CD-spelöaren kan
spela ljud-CD och MP3 (WMA)-skivor
och USB-spelaren kan spela från an‐
slutna USB-enheter eller iPod-pro‐
dukter.
Anslutningsfunktionen för Bluetoothtelefoner gör att man kan ringa tråd‐
lösa handsfree-samtal samt använda
telefonen som musikspelare. Telefo‐
nanslutningsfunktionen via Bluetooth
är endast tillgänglig för typ 1/2-A-mo‐
deller.
Anslut en bärbar musikspelare till den
externa ljudingången och njut av in‐
fotainmentsystemets rika ljud.

Den digitala ljudprocessorn ger dig ett
antal förinställda equalizer-lägen för
bästa möjliga ljud.
Systemet kan lätt justeras med den
noggrant utformade justeringsenhe‐
ten, smartskärmen och flerfunktions‐
menyratten.
■ Översiktsavsnittet ger en översikt
över infotainmentsystemets funk‐
tioner och sammanfattar alla inställ‐
ningsenheter.
■ Driftavsnittet förklarar infotainment‐
systemets grundläggande reglage.
Observera!
I instruktionsboken beskrivs alla al‐
ternativ och funktioner som finns i de
olika infotainmentsystemen. Vissa
beskrivningar, t.ex. för display- och
menyfunktioner, gäller eventuellt
inte för din bil på grund av modellva‐
riant, landsspecifikationer, speciell
utrustning eller speciella tillbehör.

Inledning
Skärmdisplay

Skärmdisplayen kan variera från den
manuella displayen eftersom de
flesta skärmar skiljer sig åt beroende
på enhetens inställningar och for‐
donsspecifikationen.

Stöldskydd
Infotainmentsystemet har ett elektro‐
niskt säkerhetssystem för att hindra
stöld.
Infotainmentsystemet fungerar bara i
den bil där det först installerades och
kan inte användas av personer som
stjäl det.
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Inledning

Översikt över kontrollelementen
Konstruktion 1

Inledning
Typ 1-A: Radio/DAB + CD/MP3 +
AUX + USB/iPod + Bluetooth
Typ 1-B: Radio + CD/MP3 + AUX
1. Display
Skärm för uppspelning/mottag‐
ning/menystatus och information.
2. POWER/VOLUME-knapp med
kontrollratt
◆ Slå på/stäng av strömmen
genom att trycka på den här
knappen.
◆ Vrid på kontrollratten för att
ändra den övergripande voly‐
men.
3. PRESET [1 ~ 6 ]-knappar
◆ Håll ner någon av de här knap‐
parna för att lägga till den
aktuella radiostationen på den
aktuella favoritsidan.
◆ Tryck på någon av de här knap‐
parna för att välja den kanal
som är kopplad till den knap‐
pen.
4. EJECT-knapp
Tryck på den här knappen och ta
ut skivan.

5. Skivuttag
Det här är uttaget som man sätter
i och tar ur cd-skivor från.
6. Knappen
FAVOURITE [FAV1-2-3]
Tryck på den här knappen för att
välja sidan med sparade favorit‐
kanaler.
7. Knappen INFORMATION [INFO]
◆ Tryck på den här knappen för
att visa filinformation i CD/MP3/
USB/iPod-uppspelningsläge.
◆ Visa information om en radio‐
station och det spår som spelas
när man använder radiofunktio‐
nen.
8. d SEEK c-knappar
◆ Tryck på de här knapparna
medan du använder radion eller
DAB för att automatiskt söka
efter stationer med klar mottag‐
ning. Du kan ställa in sänd‐
ningsfrekvens manuellt genom
att hålla ner de här knapparna.
◆ Tryck på de här knapparna i
CD/MP3/USB/iPod-uppspel‐
ningsläge för att omedelbart

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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spela upp föregående eller
nästa spår.
Du kan hålla ner de här knap‐
parna för att snabbt spola
bakåt/framåt genom de låtar
som spelas.
Knappen CD/AUX
Tryck på den här knappen för att
välja CD/MP3/AUX eller USB/
iPod/Bluetooth-ljudfunktionen.
Knappen RADIO BAND
Tryck på den här knappen för att
välja FM/AM-radio eller DAB.
Knappen TP
När du använder FM RDS-funk‐
tionen, slå på eller stäng av TP
(Trafikprogram).
Knappen CONFIG
Tryck på den här knappen för att
öppna inställningsmenyn.
Knappen TONE
Tryck på den här knappen för att
justera/välja ljudinställningsläge.
MENU-TUNE-knapp med kon‐
trollratt
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◆ Tryck på den här knappen för
att visa den aktuella funktions‐
menyn eller välj/utför inställ‐
ningsinnehåll och inställnings‐
värden.
◆ Vrid på kontrollratten för att
flytta/ändra inställningsinnehåll
eller inställningsvärden.
15. AUX-port
Anslut en extern ljudenhet till den
här porten.
16. Knappen PBACK
◆ Avbryt det inmatade innehållet
eller gå tillbaka till föregående
meny.
17. PHONE/MUTE-knapp
◆ Tryck på den här knappen för
att aktivera Bluetooth-telefon‐
läge (endast för typ1-A-model‐
len) eller för att slå på eller
stänga av ljudavstängnings‐
funktionen (endast för typ1-Bmodellen).
◆ Håll in knappen för att slå på
eller stänga av ljudavstäng‐
ningsfunktionen (endast för
typ1-A-modellen).

Inledning
Konstruktion 2
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Typ 2-A: Radio + CD/MP3 + AUX +
USB/iPod + Bluetooth
Typ 2-B: Radio + CD/MP3 + AUX
1. Display
Skärm för uppspelning/mottag‐
ning/menystatus och information.
2. POWER/VOLUME-knapp med
kontrollratt
◆ Slå på/stäng av strömmen
genom att trycka på den här
knappen.
◆ Vrid på kontrollratten för att
ändra den övergripande voly‐
men.
3. PRESET [1 ~ 6 ]-knappar
◆ Håll ner någon av de här knap‐
parna för att lägga till den
aktuella radiostationen på den
aktuella favoritsidan.
◆ Tryck på någon av de här knap‐
parna för att välja den kanal
som är kopplad till den knap‐
pen.
4. EJECT-knapp
Tryck på den här knappen och ta
ut skivan.

5. Skivuttag
Det här är uttaget som man sätter
i och tar ur cd-skivor från.
6. Knappen
FAVOURITE [FAV1-2-3]
Tryck på den här knappen för att
välja sidan med sparade favorit‐
kanaler.
7. Knappen INFORMATION [INFO]
◆ Tryck på den här knappen för
att visa filinformation i CD/MP3/
USB/iPod-uppspelningsläge.
◆ Visa information om en radio‐
station och det spår som spelas
när man använder radiofunktio‐
nen.
8. d SEEK c-knappar
◆ Tryck på de här knapparna
medan du använder radion för
att automatiskt söka efter sta‐
tioner med klar mottagning. Du
kan ställa in sändningsfrekvens
manuellt genom att hålla ner de
här knapparna.
◆ Tryck på de här knapparna i
CD/MP3/USB/iPod-uppspel‐
ningsläge för att omedelbart

9.

10.

11.

12.

13.

14.

spela upp föregående eller
nästa spår.
Du kan hålla ner de här knap‐
parna för att snabbt spola
bakåt/framåt genom de låtar
som spelas.
Knappen CD/AUX
Tryck på den här knappen för att
välja CD/MP3/AUX eller USB/
iPod/Bluetooth-ljudfunktionen.
Knappen RADIO BAND
Tryck på denna knapp för att välja
FM- eller AM-radio.
Knappen TP
När du använder FM RDS-funk‐
tionen, slå på eller stäng av TP
(Trafikprogram).
Knappen CONFIG
Tryck på den här knappen för att
öppna inställningsmenyn.
Knappen TONE
Tryck på den här knappen för att
justera/välja ljudinställningsläge.
MENU-TUNE-knapp med kon‐
trollratt

Inledning
◆ Tryck på den här knappen för
att visa den aktuella funktions‐
menyn eller välj/utför inställ‐
ningsinnehåll och inställnings‐
värden.
◆ Vrid på kontrollratten för att
flytta/ändra inställningsinnehåll
eller inställningsvärden.
15. AUX-port
Anslut en extern ljudenhet till den
här porten.
16. Knappen PBACK
◆ Avbryt det inmatade innehållet
eller gå tillbaka till föregående
meny.
17. PHONE/MUTE-knapp
◆ Tryck på den här knappen för
att aktivera Bluetooth-telefon‐
läge (endast för typ 2-A-model‐
len) eller för att slå på eller
stänga av ljudavstängnings‐
funktionen (endast för typ 2-Bmodellen).
◆ Håll in knappen för att slå på
eller stänga av ljudavstäng‐
ningsfunktionen (endast för typ
2-A-modellen).

Rattreglage för ljud
Rattreglage för ljud typ 1: alternativ

1. Mute/Hang up-knapp
Tryck på knappen i valfritt musi‐
kuppspelningsläge för att slå på
eller stänga av ljudavstängnings‐
funktionen. I aktiverat läge kan du
trycka på den här knappen för att
avvisa samtal eller för att avsluta
samtalet.
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2. Samtalsknapp
◆ Tryck på knappen för att svara
på ett samtal eller gå till åter‐
uppringningsvalläge.
◆ Håll in knappen för att gå till log‐
gen över uppringda samtal eller
för att gå fram och tillbaka från
handsfree-läge och privatsam‐
talsläge under ett samtal.
3. Källa [d SRC c]-knapp/kontrollratt
◆ Tryck på den här knappen för
att välja ljuduppspelningsläge.
◆ Vrid på kontrollratten för att
ändra registrerade radiostatio‐
ner eller ändra vilken musik
som spelas.
4. Volym [+ -]-knappar
◆ Tryck på +-knappen för att höja
volymen.
◆ Tryck på - för att sänka voly‐
men.
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Rattreglage för ljud typ 2: alternativ

1. Mute/Hang up-knapp
Tryck på knappen för att slå på
eller stänga av ljudavstängnings‐
funktionen.
2. Inte tillgänglig
3. Källa [d SRC c]-knapp/kontrollratt

◆ Tryck på den här knappen för
att välja ljuduppspelningsläge.
◆ Vrid på kontrollratten för att
ändra registrerade radiostatio‐
ner eller ändra vilken musik
som spelas.
4. Volym [+ -]-knappar
◆ Tryck på +-knappen för att höja
volymen.
◆ Tryck på - för att sänka voly‐
men.

Funktion
Knappar och kontrollenhet

Infotainmentsystemet styrs med funk‐
tionsknapparna, flerfunktionsratten
och menyn på skärmen.
De knappar och de reglage som an‐
vänds i systemet är följande.
■ Infotainmentsystemets knappar
och kontrollratten
■ Rattens fjärrkontrollknappar

In- eller urkoppling av systemet

Tryck på POWER/VOLUME-knap‐
pen för att slå på systemet.
När strömmen slås på spelas den
senast valda radiokanalen eller låten.
(Samma sak gäller inte för Bluetoothljud, beroende på enhet.)
Tryck på POWER/VOLUME-knap‐
pen för att stänga av systemet.

Inledning
Stänga av automatiskt

När tändningslåset är i läget av och
infotainmentsystemet slås på med
POWER/VOLUME-knappen stängs
systemet automatiskt av efter 10 min‐
uter efter användarens senaste åt‐
gärd.

Volymkontroll

■ Använd fjärrkontrolllen på ratten
och tryck på VOLUME [+/-] för att
justera volymen.
■ Aktuell ljudnivå visas.
■ Slå på strömmen i infotainment‐
systemet för att ställa in volymen på
det senaste valet (om det är lägre
än den maximala startvolymen).
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Ljudinställningar

På menyn Ljudinställningar kan ljud‐
funktioner ställas in olika för FM/AM/
DAB-radio och för varje ljudspelares
funktioner.

Automatisk volymreglering

När den hastighetsanpassade ljudin‐
ställningen börjar fungera kontrolle‐
ras volymen automatiskt enligt bilens
hastighet för att uppväga bullret från
motor och däck. (Se Inställningar →
Radioinställningar → Automatisk
volymjustering).

Volymbegränsning vid hög
temperatur

Vrid på POWER/VOLUME-kontroll‐
ratten för att ändra volymen.

Om temperaturen i radion blir mycket
hög begränsar infotainmentsystemet
den inställningsbara maxvolymen.
Vid behov minskar volymen automat‐
iskt.

Tryck på TONE-knappen när det
aktuella funktionsläget används.
Vrid på MENU-TUNE-kontrollratten
för att välja önskat ljudkontrolläge och
tryck på MENU-TUNE-knappen.
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Vrid MENU-TUNE-ratten för att välja
önskat ljudkontrollvärde och tryck på
MENU-TUNE-knappen.
Det går att starta det alternativ som är
valt genom att hålla in MENU-TUNEknappen i ljudkonfigurationsläge eller
att initiera alla objekt i ljudkonfigura‐
tionsläge genom att hålla in TONEknappen.
Ljudinställningar
■ Bas: Justera basnivån från -12 till
+12.
■ Mellanregister: Justera mellanre‐
gisternivån från -12 till +12.

■ Diskant: Justera diskantnivån från
-12 till +12.
■ Balans fram-bak: Justera balansen
mellan främre och bakre högtalare
från 15 fram till 15 bak på fordon‐
smodellen med sex högtalare.
■ Balans: Justera högtalarbalansen
mellan vänster/höger från 15
vänster till 15 höger.
■ EQ (Equalizer): Välj eller stäng av
ljudstil (AV ↔ Pop ↔ Rock ↔ Klas‐
siskt ↔ Tal ↔ Country).

Tryck på RADIO BAND-knappen för
att välja FM/AM- eller DAB-radio.
Tryck på knappen MENU-TUNE eller
FM-meny, AM-meny eller DAB-meny
som inkluderar alternativ för val av ra‐
diostationer.
CD/MP3/USB/iPod/Bluetoothljuduppspelning eller extern
ljudinsignal (AUX)

Välj funktion
FM/AM- eller DAB-radio

Tryck flera gånger på knappen
CD/AUX för att växla mellan ljudspe‐
larfunktionerna, AUX-funktionen för

Inledning
CD/MP3-skivor, den anslutna USBeller iPod-enheten eller Bluetoothljudspelaren (MP3/CD → AUX →
USB eller iPod → Bluetooth → CD/
MP3 →....)
Tryck på d SRC c på rattreglagen för
att välja läge.

Bluetooth-handsfree-telefonenhet

Tryck på TELEFON/
LJUDAVSTÄNGNING-knappen för
att välja Bluetooth handsfree-telefon‐
funktionen (endast för typ 1/2-A-mo‐
deller).
Tryck på MENU-TUNE-knappen för
att öppna menyn med alternativ för
den relevanta funktionen eller menyn
för den aktuella enheten (utom för
Bluetooth-ljud).
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Tryck på TELEFON/
LJUDAVSTÄNGNING-knappen för
att öppna Bluetooth med alternativ för
den aktuella funktionen.

Personliga inställningar
Huvudknappar/kontrollratt

De knappar och den kontrollratt som
används i Inställningar är följande.
(12) Knappen CONFIG
Tryck på denna knapp för att komma
till menyn Inställningar.
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(14) MENU-TUNE-knapp med reg‐
lage
■ Vrid på kontrollratten för att gå till
menyn eller inställningsobjektet.
■ Tryck på knappen för att välja/
öppna den detaljerade kontrollskär‐
men för den aktuella menyn eller
inställningsposten.
(16) Knappen P BACK
Avbryt den inmatade posten eller gå
tillbaka till föregående skärm/meny.

Använda inställningsmenyn för
personlig anpassning
■ Inställningsmenyer och funktioner
kan skilja sig beroende på bilmo‐
dell.
■ Referens: Informationstabell för
Inställningar-menyn nedan.

[Exempel] Inställningar → Tid och
datum → Ställ in datum: 23 jan 2012

Tryck på knappen CONFIG för
Inställningar-menyn.
När du har läst i informationen för
Inställningar nedan, vrid på
MENU-TUNE-reglaget för att gå till
önskad inställningsmeny och tryck på
MENU-TUNE-knappen.

■ Visar den detaljerade listan för den
aktuella inställningsmenyn eller
funktionsläget.
■ Om det finns en annan detaljerad
lista i den aktuella detaljerade listan
kan du upprepa åtgärden.

Inledning
■ Om den aktuella listan består av
flera poster, upprepa åtgärden.
■ Ställ in/mata in värdet, annars änd‐
ras funktionsläget.
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[Tid Datum]

Informationstabell för inställningar
[Språk]

Vrid MENU-TUNE-kontrollratten för
att ställa in önskat värde eller funk‐
tionsläge och tryck på MENU-TUNEknappen.

Välj önskat språk.

Ställ in tid: Ställ in timmar och minuter
för aktuellt klockslag för hand.
■ Ställ in datum: Ställ in år/månad/
dag för hand.
■ Ställ in tidsformat: Välj 12- eller 24timmarsvisning.
■ Ställ in datumformat: Ställ in datum‐
visningsformat.
ÅÅÅÅ.MM.DD: 2012 jan 23
DD/MM/ÅÅÅÅ: 23 jan 2012
MM/DD/ÅÅÅÅ: jan 23, 2012
■ RDS-tidsynkronisering: Välj På
eller Av
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[Radioinställningar]

■ Automatisk volymjustering: Ställ in
Av/Låg/Medium/Hög.
■ Max startvolym:
Ställ in maxgränsen för startvolym
manuellt.
■ Radio FAV-sidor:
Ställ in antal favoritsidor manuellt.
■ AS-stationer: Ställ in funktionen Au‐
tospara stationer för varje radio.
■ RDS-alternativ: Ställ in RDSalternativ.
- RDS: På/Av (aktivera eller deakti‐
vera funktionen RDS).

- Regional: På/Av (aktivera eller
deaktivera funktionen Regional).
- Lås rullande RDS-text: På/Av
(aktivera eller deaktivera funk‐
tionen Lås rullande RDS-text).
- TA-volym: Ställ in TA-volym.
■ DAB-inställningar: Ställ in DABinställningar.
- Autom. länkning av ensemble: På/
Av (aktivera eller deaktivera funk‐
tionen Autom. länkning av
ensemble).
- Autom. länkning DAB-FM: På/Av
(aktivera eller deaktivera funk‐
tionen Autom. länkning DAB-FM).
- Dynamisk audioanpassning: På/
Av (aktivera eller deaktivera funk‐
tionen Dynamisk
audioanpassning).
- Val av band: Ställ in Båda, LBand eller Band III.

[Bluetooth-inställningar]

Bluetooth: Ange Bluetoothinställningar.
■ Aktivering: Välj På eller Av.
■ Enhetslista: Välj önskad enhet och
välj/anslut/separera eller radera.
■ Koppla enhet: Försök att ansluta en
ny Bluetooth-enhet.
■ Ändra Bluetooth-kod: Ändra/ställ in
Bluetooth-kod manuellt.
■ Återställ fabriksinställningar: Åter‐
ställ startvärdena till standardin‐
ställningarna.

Radio
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Användning
Innan du använder FM-, AMeller DAB-radio
Huvudknappar/kontrollratt
(10) Knappen RADIO BAND
Tryck på den här knappen för att välja
FM-, AM- eller DAB-radio.
(14) MENU-TUNE-knapp med reg‐
lage
■ Vrid den här knappen/kontrollratten
för att hitta en frekvens för hand.
■ Tryck på den här knappen/kontroll‐
ratten för att öppna menyskärmen
från aktuellt läge.
(16) Knappen P BACK
Avbryt den inmatade posten eller gå
tillbaka till föregående skärm/meny.
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(8) d SEEK c-knappar
■ Tryck på den här knappen för att
söka automatiskt efter tillgängliga
radio- eller DAB-stationer.
■ Håll in knappen för att ändra radioeller DAB-frekvens och släpp
sedan knappen för att stanna på
önskad frekvens.
(6) FAVOURITE [FAV1-2-3]-knappen
Tryck på den här knappen för att
bläddra mellan sidorna med sparade
favoritradiostationer eller DAB-sta‐
tioner.
(3) Förvalsknapparna [1 ~ 6]
■ Håll in någon av förvalsknapparna
för att registrera den aktuella radio‐
stationen på den knappen.
■ Tryck på den här knappen för att
välja den station som har registre‐
rats på förvalsknappen.
(11) Knappen TP
När du använder FM RDS-funk‐
tionen, slå På eller stäng Av funk‐
tionen TP (Trafikprogram).
(7) INFORMATION [INFO]-knappen
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Visa information för de radio- eller
DAB-stationer som spelas.

Automatisk sökning efter radiostation

Automatisk sökning efter DAB-tjänst

Tryck på d SEEK c-knapparna för att
automatiskt söka efter tillgängliga ra‐
diostationer med bra mottagning.

Tryck på knapparna d SEEK c för att
söka automatiskt efter tillgängliga
DAB-tjänster i den aktuella ensem‐
blen.
För att gå till föregående/nästa en‐
semble, tryck på knapparna d SEEK
c.

Lyssna på en radio- eller DABstation
Välja radio- eller DAB-läget

Tryck flera gånger på knappen
RADIO BAND för att välja FM-, AMeller DAB-bandet.
Den senast valda stationen tas emot.

Radio
Söka efter en radiostation

Söka efter en DAB-ensemble

Länka DAB-tjänster

Håll in d SEEK c-knapparna för att
snabbt ändra frekvens och släpp
sedan knappen på önskad frekvens.

Tryck in och håll nere knapparna
d SEEK c för att automatiskt söka
efter en tillgänglig DAB-tjänst med
bra mottagning.

(DAB-DAB på/DAB-FM av)

(DAB-DAB av/DAB-FM på)
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(DAB-DAB på/DAB-FM på)
När du ställer in Autom. länkning
DAB-FM som aktiverad, om DAB-ser‐
vicesignalen är svag, mottar infotain‐
mentsystemet den länkade service‐
komponenten automatiskt (se
Inställningar → Radioinställningar →
DAB-inställningar → Autom. länkning
DAB-FM).

Ställa in en radiostation manuellt

Ställa in en DAB-station manuellt

Vrid MENU-TUNE-kontrollratten för
att manuellt hitta önskad sändnings‐
frekvens.

I DAB-läget trycker du på
MENU-TUNE-knappen för att öppna
DAB-meny.
Vrid på MENU-TUNE-kontrollratten
för att välja Manuell inställning DAB
och tryck på MENU-TUNE-knappen.
Vrid på MENU-TUNE-kontrollratten
för att manuellt hitta önskad sänd‐
ningsfrekvens och tryck på
MENU-TUNE-knappen.

Radio
Använda DAB-stationslistan

Visa DAB-information
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Använda förvalsknapparna
Registrera förvalsknapp

Vrid på MENU-TUNE-kontrollratten
för att visa DAB stationslista.
■ Informationen DAB stationslista
visas.
■ Är DAB stationslista tom, startar
uppdateringen av DAB
stationslista automatiskt.
Vrid på MENU-TUNE-kontrollratten
för att välja önskad lista och tryck på
MENU-TUNE-knappen för att ta emot
relevant sändningskanal.

Tryck upprepade gånger på knappen
INFORMATION [INFO] för att välja
önskat visningsläge för DAB-stations‐
informationen.
Den första sändningsinformationen
för den valda sidan FAV (favoriter)
visas.

Tryck på en FAVOURITE [FAV1-2-3]knapp för att välja önskad sida med
sparade favoriter.
Håll in valfri förvalsknapp [1 ~ 6] för att
registrera den aktuella radio- eller
DAB-stationen på den knappen på
den valda favoritsidan.
■ Upp till 3 favoritsidor kan sparas
och varje sida kan rymma upp till 6
radio- eller DAB-stationer.
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■ Det går att ställa in antalet favorit‐
sidor som används i Inställningar →
Radioinställningar → Radio FAVsidor (max. antal favoritsidor).
■ Om en ny radiostation registreras
på en tidigare registrerad
PRESET [1 ~ 6]-knapp raderas det
tidigare innehållet och ersätts med
den nya radio- eller DAB-stationen.
Lyssna på förvalsknappen direkt

Tryck flera gånger på
FAVOURITE [FAV1-2-3]-knappen för
att välja önskad förvalssida FAV (fa‐
voriter).

Den första sändningsinformationen
för den valda förvalssidan FAV (favo‐
riter) visas.
Tryck direkt på en PRESET [1 ~ 6]knapp för att lyssna på den radio/
DAB-station som sparats på denna
knapp.

Vrid på MENU-TUNE-kontrollratten
för att gå till önskad menypost och
tryck på MENU-TUNE-knappen för
att välja objekt eller visa detaljmenyn
för posten.
FM/AM/DAB-meny → Favoritlista

Använda radio- eller DABmenyn

Tryck på knappen MENU-TUNE för
att öppna radiomenyn eller DABmeny.

På posten FM-meny/AM-meny/DABmeny vrider du på MENU-TUNE-kon‐
trollratten för att välja Favoritlista och
trycker sidan på MENU-TUNE-knap‐
pen.
Informationen Favoritlista visas.

Radio
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Vrid på MENU-TUNE-kontrollratten
för att välja önskad Favoritlista och
tryck på MENU-TUNE-knappen för
att ta emot relevant sändningskanal.

Vrid på MENU-TUNE-kontrollratten
för att välja önskad lista och tryck på
MENU-TUNE-knappen för att ta emot
relevant sändningskanal.

Vrid på MENU-TUNE-kontrollratten
för att välja önskad lista och tryck på
MENU-TUNE-knappen för att ta emot
relevant sändningsfrekvens.

FM/AM-meny → FM/AM-stationslista

FM/DAB-meny → FM/DABkategorilista

DAB-meny → DAB-meddelanden

På posten FM-meny/AM-meny vrider
du på MENU-TUNE-kontrollratten för
att välja FM stationslista/AM
stationslista och trycker på
MENU-TUNE-knappen.
Informationen FM stationslista/AM
stationslista visas.

På posten FM-meny/DAB-meny vri‐
der du på MENU-TUNE-kontrollratten
för gå till FM kategorilista/DAB
kategorilista och trycker sedan på
MENU-TUNE-knappen.
Informationen FM kategorilista/DAB
kategorilista visas.

På posten DAB-meny vrider du på
MENU-TUNE-kontrollratten, går till
DAB meddelanden och trycker sedan
på MENU-TUNE-knappen.
Informationen DAB meddelanden
visas.
Vrid på MENU-TUNE-kontrollratten
för att välja önskade listor och tryck på
MENU-TUNE-knappen för att ta emot
relevant sändningsfrekvens.
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FM/AM/DAB-meny → Uppdatera FM/
AM/DAB-stationslista

MENU-TUNE-knappen eller P
BACK-knappen för att hindra den
från att spara ändringar.

Radio Data System (RDS)
■ RDS-systemet (Radio Data
System) är en FM-radiotjänst som
gör det lättare att hitta stationer
med felfri mottagning.

På posten FM-meny/AM-meny/DABmeny vrider du på MENU-TUNE-kon‐
trollratten, går till Uppdatera FM
stationslista/Uppdatera AM
stationslista/Uppdatera DAB
stationslista och trycker sedan på
MENU-TUNE-knappen.
■ Uppdateringen FM stationslista/AM
stationslista/DAB stationslista fort‐
sätter.
■ Under uppdateringen av FM
stationslista/AM stationslista/DAB
stationslista trycker du på

■ RDS-stationer visas med program‐
namnet istället för sändningsfrek‐
vensen.

Visa RDSsändningsinformation

Vid mottagning av RDS-sändningar,
tryck på INFORMATION [INFO]knappen för att kontrollera den RDSsändningsinformation som tas emot.

Ställa in RDS

Tryck på knappen CONFIG för att
visa menyn Inställningar.
Vrid på MENU-TUNE-kontrollratten
för att gå till Radioinställningar och
tryck på MENU-TUNE-knappen.

Radio
Vrid på MENU-TUNE-kontrollratten
för att välja RDS-alternativ och tryck
på MENU-TUNE-knappen.

Till-/frånkoppling av RDS

Ställ in RDS-optionen På eller Av.
RDS-aktivering ger följande fördelar:
■ Programnamnet för den inställda
stationen visas på displayen istället
för frekvensen.
■ Med AF (alternativ frekvens) tar
infotainmentsystemet alltid emot
den sändningsfrekvens som ger
bäst mottagning för stationen som
har ställts in.

81

På RDS-alternativ vrider du på
MENU-TUNE-kontrollratten för att gå
till RDS Av och trycker sedan på
MENU-TUNE-knappen för att slå på
RDS-funktionen.

Till-/frånkoppling av
regionalprogram

RDS måste vara aktiverat för region‐
alprogram.
Vissa RDS-stationer sänder på be‐
stämda tider regionalprogram på
olika frekvenser.
Ställ in alternativet Regional (REG)
på På eller Av.
Endast alternativa frekvenser (AF)
med samma regionalprogram väljs.
Om regionalprogram är frånkopplat
väljs alternativa frekvenser för sta‐
tionerna utan att hänsyn tas till
regionalprogram.

På menyn RDS-alternativ vrider du på
MENU-TUNE-kontrollratten för att gå
till Regional Av och trycker sedan på
MENU-TUNE-knappen för att slå på
den regionala funktionen.

Växla textbläddringsfrysning på
eller av
För att slå på och stänga av Lås
rullande RDS-text-funktionen (för att
visa information om programtjäns‐
ten):
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Radio

På RDS-alternativ vrider du på
MENU-TUNE-kontrollratten för att gå
till Lås rullande RDS-text Av och
trycker sedan på MENU-TUNE-knap‐
pen för att slå på Lås rullande RDStext-funktionen.

Volym för trafikmeddelanden
(TA)

Minimivolymen för trafikmeddel‐
anden (TA) kan ställas in i förväg.
Minimivolymen för trafikmeddel‐
anden kan höjas eller sänkas i pro‐
portion till den vanliga ljudvolymen.

På menyn RDS-alternativ vrider du på
MENU-TUNE-kontrollratten för gå till
TA-volym och trycker på
MENU-TUNE-knappen.
Vrid på MENU-TUNE-kontrollratten
för att justera nivån TA-volym och
tryck på MENU-TUNE-knappen.

Radiotjänst för trafikinformation
TP = trafikprogram
Stationer med radiotjänst för trafikin‐
formation är RDS-stationer som
sänder trafiknyheter.
För att koppla till och från infotain‐
mentsystemets standby-funktion för
trafikmeddelanden:

Tryck på TP-knappen utanför telefon‐
läge för att aktivera eller avaktivera
trafikinformationsfunktionen.
■ Om radiotjänst för trafikinformation
är på visas [ ] i radions huvudmeny.

Radio
Blockera trafikmeddelanden

För att blockera ett trafikmeddelande,
t.ex. vid uppspelning av cd/MP3 eller
radiomottagning:

■ Om den aktuella stationen inte är
en station som stödjer radiotjänsten
för trafikinformation påbörjas auto‐
matiskt en sökning efter nästa sta‐
tion som stödjer tjänsten.
■ När en station som stödjer radio‐
tjänst för trafikinformation har hit‐
tats visas [TP] i radions huvud‐
meny.
■ Om tjänsten är på avbryts uppspel‐
ningen av CD/MP3/USB/iPod/
Bluetooth-musik eller AUX under
trafikmeddelandet.

Tryck på TP-knappen utanför telefon‐
läge.
Slå på radiotjänsten för trafikinforma‐
tion och vrid ned volymen på infotain‐
mentsystemet helt.
Trafikmeddelandet avbryts, men
radiotjänsten för trafikinformation är
fortfarande inkopplad.
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Blockera aktuella
trafikmeddelanden

Så här blockerar du ett aktuellt trafik‐
meddelande, t.ex. vid TA-radiomot‐
tagning:

Tryck på TP-knappen utanför telefon‐
läge.
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Fast yttre antenn

Rotera takantennen moturs för att ta
bort den. Rotera takantennen medurs
för att installera den.

Se upp
Se till att ta bort antennen innan du
kör in på en plats med lågt tak. I
annat fall kan den skadas.
Om du kör in i en biltvätt med an‐
tennen monterad kan antennen
eller takpanelen skadas. Se till att
ta bort antennen innan du kör in i
en automatisk biltvätt.

Montera antennen så att den är helt
åtdragen och justerad i upprätt läge
för att säkerställa riktig mottagning.

Ljudspelare

Ljudspelare

CD-spelare

CD-spelare ................................... 85
Tillbehörsutrustning ..................... 94

Innan du använder cd-spelaren

CD/MP3-spelaren i det här systemet
kan spela ljud-CD- och MP3-skivor
(WMA).

Viktig information om ljud-cd-skivor
och MP3-skivor (WMA)

Se upp
Dvd-skivor, miniskivor med en dia‐
meter på 8 cm och skivor med
onormala ytor får aldrig användas
i denna cd/MP3-spelare (WMA).
Sätt inte fast etiketter på skivans
yta. Sådana skivor kan fastna i cdspelaren och skada drivenheten.
Om detta inträffar krävs ett kost‐
samt byte av enheten.
■ En ljud-cd med kopieringsskydd
som inte är kompatibel med ljud-cdstandarden kanske fungerar dåligt
eller inte alls.
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■ CD-R- och CD-RW-skivor som man
bränt själv är hanteras ofta mer
vårdslöst än original-cd-skivorna.
Manuellt inspelade CD-R- och CDRW-skivor ska hanteras extra för‐
siktigt. Tänk på följande.
■ Egenbrända CD-R- och CD-RWskivor kan spelas upp fel eller inte
alls. Det beror inte på fel i enheten.
■ Kleta inte fingeravtryck på uppspel‐
ningssidan när du byter skiva.
■ När du har tagit bort skivan från CD/
MP3-spelaren, lägg omedelbart
skivan i ett fodral för att hindra att
den skadas ellerblir dammig.
■ Om skivan täcks av damm eller
vätska kan det förorena linsen inuti
CD/MP3-spelaren.
■ Skydda skivan från värme och di‐
rekt solljus.
Användbara skivtyper
■ Den här produkten kan spela ljudCD/MP3-skivor (WMA).
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Ljudspelare

◆ CD-DA: CD-R/CD-RW
◆ MP3 (WMA): CD-R/CD-RW/CDROM
■ MP3-filerna (WMA) nedan kan inte
spelas.
◆ Filer som kodats med MP3i(MP3 interactive) eller MP3 PROstandarden
◆ MP3-filer (WMA) som kodats
med icke standard-format
◆ MP3-filer som inte är i MPEG1
Layer3-format
Information om att använda skivor
■ Använd ingen av skivtyperna
nedan. Om dessa typer av skivor
används för mycket i spelaren kan
det leda till problem
◆ Skivor med dekaler, etiketter eller
skyddslager
◆ Skivor med etiketter som skrivits
ut på en bläckstråleskrivare
◆ Skivor som har skapats genom
överbränning och som innehåller
mer data än standardkapaciteten

■
■

■
■
■

◆ Skivor med sprickor eller repor
eller böjda skivor spelas inte upp
korrekt
◆ Skivor på 8 cm eller oregelbundet
formade skivor (kvadratiska,
femkantiga, ovala)
Placera inget annat än skivor i ski‐
vuttaget eftersom det kan orsaka
problem eller skador.
Det kan uppstå fel på spelaren om
värmaren slås på vid kallt väder ef‐
tersom det kan bildas fukt inuti en‐
heten. Om detta blir ett problem låt
produkten vara avstängd i en
timme innan du använder den.
Uppspelningen kan avbrytas på
grund av att bilen skakar under kör‐
ning på dåliga vägar.
Tvinga inte i eller dra ut skivan med
våld eller blockera den med handen
när den matas ut.
Sätt i skivan med den tryckta sidan
uppåt. Den kan inte spelas om den
sätts i upp och ned.

■ Rör inte på inspelningssidan med
handen när du hanterar skivan
(sidan utan tryck eller dekoratio‐
ner).
■ Placera skivor som inte används i
fodral och förvara dem på en plats
där de inte utsätts för direkt solljus
eller höga temperaturer.
■ Stryk inte på några kemiska sub‐
stanser på skivan. Rengör skivorna
från smuts med en fuktig, mjuk duk
och torka från mitten rakt ut till kan‐
ten.
Varningar vid användning av CD-R/
RW-skivor
■ När man använder CD-R/CD-RWskivor kan endast skivor som har
"slutförts" användas.
■ Skivor som skapas med en dator
kan ibland inte spelas beroende på
programinställningar och miljö.
■ CD-R/CD-RW-skivor, särskilt bil‐
liga skivor, kan ibland inte spelas
om de utsätts för solljus eller höga
temperaturer eller om de förvaras i
bilen under lång tid.

Ljudspelare
■ Titel och annan textinformation på
CD-R/CD-RW-skivorna kanske
inte kan visas på den här enheten.
■ CD-RW-skivor kan kräva längre
laddningstid än CD- eller CD-R-ski‐
vor.
■ Skadade musikfiler kan ibland inte
spelas eller kan stängas av under
uppspelning.
■ Vissa skivor med kopieringsskydd
kan inte spelas.
■ En MP3-skiva (WMA) kan ha maxi‐
malt 512 filer för var och en av de
10 mappnivåerna och maximalt
999 filer kan spelas.
■ Det här systemet känner bara igen
MP3-skivor (WMA) som skapats i
ISO-9660 nivå 1/2 eller i Joliet-fil‐
systemet. (Det stöder inte UDF-fil‐
systemet.)
■ MP3/WMA-filer är inte kompatibla
med dataöverföring med skrivpa‐
ket.

■ Skivor med MP3/WMA-filer och
ljuddata (CDDA) kan ibland inte
spelas om det är en CD-Extra- eller
Mixed-Mode-CD.
■ De fil-/mappnamn som kan an‐
vändas enligt skivförvaringstyp är
följande, inklusive filnamnstillägg
på fyra tecken (.mp3).
◆ ISO 9660 nivå 1: Maximalt 12
tecken
◆ ISO 9660 nivå 2: Maximalt 31
tecken
◆ Joliet: Maximalt 64 tecken
(1 byte)
◆ Långt Windowsfilnamn: Maximalt
28 tecken (1 byte)
Information om användning av MP3WMA-musikfiler
■ Den här produkten kan spela MP3filer (WMA) med filtilläg‐
gen .mp3, .wma (små bokstäver)
och .MP3 eller .WMA (stora bok‐
stäver).
■ Produkten kan spela följande MP3filer

■

■

■

■
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◆ Överföringshastighet: 8 kbit/s ~
320 kbit/s
◆ Samplingsfrekvens: 48 kHz, 44,1
kHz, 32 kHz (för MPEG-1), 24
kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (för
MPEG-2)
Den här produkten kan spela filer
med överföringshastighet på 8 kbit/
s ~ 320 kbit/s, men filer med över‐
föringshastighet över 128 kbit/s le‐
der till ljud med hög kvalitet.
Den här produkten kan visa ID3tagginformation (version 1.0, 1.1,
2.2, 2.3 eller 2.4) för MP3-filer, t.ex.
albumnamn och artist.
För att visa information om album
(skivtitel), spår (spårtitel) och artist
(spår artist) ska filen vara kompati‐
bel med formaten ID3 Tag V1 och
V2.
Den här produkten kan spela MP3filer med VBR. När en MP3-fil av
VBR-typ spelas kan den kvarva‐
rande tid som visas skilja sig från
den verkliga tiden.
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Uppspelningsordning för musikfiler

Spela CD/MP3
Huvudknappar/kontroll
(9) Knappen CD/AUX
Välj CD/MP3-spelare.
(14) MENU-TUNE-knapp med kon‐
trollratt
■ Vrid knappen/kontrollratten för att
gå till spellistan, menyn eller MP3spårinformationen (WMA).
■ Tryck på knappen/kontrollratten för
att visa menyskärmen för det
aktuella objektet eller läget.
(8) d SEEK c-knappar
■ Tryck på de här knapparna för att
spela upp föregående eller nästa
spår.
■ Håll ner de här knapparna för att
snabbspola framåt eller bakåt i
spåret och släpp knappen för att
återta uppspelning på normal
hastighet.
(4) EJECT-knapp
Mata ut skivan.

(7) INFORMATION [INFO]-knappen
visar information om det spår som
spelas.
Sätta in och spela upp skivan

Sätt i den skiva som ska spelas med
den tryckta ytan uppåt i skivfacket.

Ljudspelare
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Mata ut skiva

■ När skivinformationen har lästs
börjar uppspelningen automatiskt
från spår 1.
■ Om en icke läsbar skiva sätts i ma‐
tas skivan ut automatiskt och ett
meddelande om skivfel visas, var‐
efter systemet växlar till den se‐
naste använda funktionen eller FMradio.

När en skiva som ska spelas har satts
i, tryck flera gånger på CD/AUX-knap‐
pen för att välja CD/MP3-uppspel‐
ning.
■ Om ingen skiva satts i visas med‐
delandet Ingen skiva isatt på
skärmen och funktionen väljs inte.
■ Det spår som spelades senast spe‐
las upp automatiskt.

Mata ut skivan genom att trycka på
EJECT-knappen för att ta ut skivan.
■ När skivan matas ut växlar enheten
automatiskt till den senast använda
funktionen eller FM-radio.
■ Skivan matas in igen automatiskt
om den inte tas ut under en viss tid.
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Ljudspelare

Byta spelat spår

Tryck på dSEEKc-knapparna i upp‐
spelningsläget för att spela före‐
gående eller nästa spår.
Med rattens fjärrkontroll kan du lätt
byta spår genom att vrida på kontroll‐
ratten d SRC c.

Ändra uppspelningsposition

Du kan även vrida på MENU-TUNEkontrollratten för att gå till listan med
spelade spår och sedan trycka på
MENU-TUNE-knappen för att genast
ändra det.

Håll in d SEEK c-knapparna i upp‐
spelningsläge för att snabbspola
framåt eller bakåt i låten. Släpp knap‐
pen för att återta uppspelning av låten
i normal hastighet.
Volymen minskar något under
snabbspolning bakåt och framåt och
speltiden visas.

Ljudspelare
Visa information om spelat spår

tainmentsystemet (ID3-taggar kan
endast korrigeras på en dator).
■ Information om låtar som uttrycks i
specialsymboler eller på otillgäng‐
liga språk kan visas som ---- eller
inte visas alls.

Använda CD-menyn
Byta uppspelningsläge

Tryck på INFORMATION [INFO]knappen i uppspelningsläge för att
visa information om det spår som
spelas.
Om det inte finns någon information
om det uppspelade spåret för ljudCD, visar systemet Information
saknas.
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För MP3-spår (WMA) kan mer infor‐
mation visas genom att vrida
MENU-TUNE-kontrollratten från spå‐
rinformationsdisplayen.
■ Den visade informationen inne‐
håller filnamn, mappnamn och ID3tagginformation som sparats med
låten.
Om felaktig ID3-tagginformation
(t.ex. artist, låttitel) har lagts till
MP3-filerna (WMA) innan de bränts
på skiva visas denna information i
befintligt skicka på infotainment‐
systemet.
Felaktig ID3-tagginformation kan
inte ändras eller korrigeras i info‐

I uppspelningsläge trycker du på
MENU-TUNE-knappen för att visa
CD-menyn.
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Vrid på MENU-TUNE-kontrollratten
för att välja blandad eller upprepad
uppspelning och tryck sedan på
MENU-TUNE-knappen för att slå På
eller Av de relevanta funktionerna.

CD-meny → Spårlista

CD-meny → Mappar

För ljud-CD, vrid på MENU-TUNEkontrollratten på CD-menyn för att
välja spårlistan och tryck på
MENU-TUNE-knappen.
Vrid MENU-TUNE-kontrollratten för
att hitta önskad spårlista och tryck
sedan på MENU-TUNE-knappen för
att spela valt spår.

För MP3 (WMA), vrid på
MENU-TUNE-kontrollratten på CDmenyn för att välja Mappar och tryck
på MENU-TUNE-knappen.
Vrid på MENU-TUNE-kontrollratten
för att välja önskad mapp och tryck på
MENU-TUNE-knappen.

Ljudspelare
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CD-meny → Sök...

Vrid MENU-TUNE-kontrollratten för
att hitta önskat spår och tryck på
MENU-TUNE-knappen för att spela
önskat spår i den valda mappen.

För MP3 (WMA), vrid på
MENU-TUNE-kontrollratten på CDmenyn för att gå till Sök... och tryck på
MENU-TUNE-knappen.
■ När systemet har läst skivinforma‐
tionen visas den första låten i spel‐
listan [iP].
■ Om det inte finns några musikfiler i
spellistan [iP] visas den första låten
för varje artist [iA].
■ Det kan dock ta lång tid att läsa ski‐
van beroende på antalet musikfiler.

Tryck på MENU-TUNE-knappen igen
och i den visade sökposten vrider du
på MENU-TUNE-reglaget för att välja
önskat uppspelningsläge.
Antalet relevanta låtar visas enligt
Spellista [iP]/Artist [iA]/Album [iL]/
Titel [iS]/Genre [iG].

94

Ljudspelare
Vrid MENU-TUNE-kontrollratten för
att hitta önskat spår/titel och tryck
sedan på MENU-TUNE-knappen för
att spela valt spår.

Tillbehörsutrustning
USB-spelare

Vrid på MENU-TUNE-kontrollratten
för att välja detaljerad klassifikation
och tryck på MENU-TUNE-knappen.

Information om USB-enheter
■ Funktion kan inte garanteras om
hårddiskens inbyggda USB-mass‐
lagringsenhet eller CF- eller SDminneskort ansluts med en USBanslutning. Använda USB-lagrings‐
enheter av flashminnestyp.
■ Undvik statisk elektricitet när USBenheten ansluts eller kopplas från.
Om anslutning och frånkoppling
sker många gånger på kort tid kan
det leda till problem vid användning
av enheten.
■ Använd USB-meny → Ta bort USB
med hjälp av knappen
MENU-TUNE för att ta bort USBenheten.

■ Funktionen kan inte garanteras om
USB-enhetens anslutning inte är av
metall.
■ Det kan uppstå fel vid anslutning av
USB-enheter av i-Stick-typ på
grund av vibrationer i bilen, så det
är inte säkert att de fungerar.
■ Rör inte USB-kontakten med ett
föremål eller någon del av kroppen.
■ USB-enheten känns bara igen om
den är formaterad i filformatet
FAT16/32. Endast enheter med en
tilldelad enhetsstorlek på 512 byte/
sektor eller 2 048 byte/sektor kan
användas. NTFS och andra filsys‐
tem känns inte igen.
■ Den tid det tar att känna igen filerna
kan variera beroende på USB-en‐
hetens typ och kapacitet samt den
sparade filens typ. Det här är inte
ett produktproblem, så vänta på att
filerna bearbetas.
■ Filer på vissa USB-enheter känns
inte igen på grund av kompatibili‐
tetsproblem och anslutning till min‐
nesläsare eller USB-nav stöds inte.
Kontrollera enhetens funktion i
bilen före användning.

Ljudspelare
■ När enheter som MP3-spelare,
mobiltelefon eller digitalkamera an‐
sluts via en bärbar enhet kan det
störa funktionen.
■ Koppla inte från USB-enheten när
den spelas upp. Det kan skada pro‐
dukten eller försämra USB-enhe‐
tens prestanda.
■ Koppla från den anslutna USB-en‐
heten när tändningen slås av. Om
tändningen slås på när USB-en‐
heten ansluts kan USB-enheten
skadas eller inte fungera som den
ska i vissa fall.

Se upp
USB-lagringsenheter kan endast
anslutas till den här produkten för
att spela musikfiler.
Produktens USB-uttag får inte an‐
vändas för att ladda USB-extraut‐
rustning eftersom värmeutveck‐
lingen vid användningen av USButtaget kan leda till kapacitetspro‐
blem eller skador på produkten.

■ När den logiska enheten avskiljes
från en USB-enhet kan endast fil‐
erna från den översta nivåns lo‐
giska enhet spelas för USB-musik‐
filer. Därför ska de musikfiler som
ska spelas upp sparas på enhetens
översta enhet. Musikfiler i vissa
USB-enheter kan ibland inte spelas
upp normalt om en applikation lad‐
das genom att en separat enhet
partitioneras inuti USB-enheten.
■ Musikfiler med DRM (Digital Right
Management) kan inte spelas.
■ Den här produkten kan stöda USBenheter med upp till 16 gigabyte ka‐
pacitet med en gräns på 999 filer,
512 mappar och en mappstruktur i
10 nivåer. Enheter som överskrider
dessa gränser kan inte garanteras
normal funktion.
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Information om användning av USBmusikfiler
■ Skadade musikfiler kan stängas av
under uppspelning eller kanske inte
spelas upp alls.
■ Mappar och musikfiler visas i ord‐
ningen Symbol → Siffra → Språk
■ Maximalt 64 tecken känns igen för
mappar eller filnamn som skrivits i
Joliet-filsystemet.
Om MP3-musikfiler (WMA)
■ Följande MP3-filer kan spelas:
◆ Överföringshastighet: 8 kbit/s ~
320 kbit/s
◆ Samplingsfrekvens:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (för
MPEG-1)
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (för
MPEG-2)
■ Den här produkten visar MP3-filer
(WMA) med filtilläggen .mp3, .wma
(små bokstäver) eller .MP3
eller .WMA (stora bokstäver).
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■ Den här produkten kan visa ID3tagginformation (version 1.0, 1.1,
2.2, 2.3, 2.4) om album, artist etc.
för MP3-filer.
■ De fil-/mappnamn som kan an‐
vändas enligt förvaringstyp är föl‐
jande, inklusive filnamnstillägget på
fyra tecken (.mp3).
◆ ISO 9660 nivå 1: Maximalt 12
tecken
◆ ISO 9660 nivå 2: Maximalt 31
tecken
◆ Joliet: Maximalt 64 tecken
(1 byte)
◆ Windows långt filnamn: Maximalt
28 tecken (1 byte)
■ Den här produkten kan spela upp
MP3-filer som använder VBR. När
en MP3-fil av VBR-typ spelas kan
den visade återstående tiden skilja
sig från den verkliga.
Huvudknappar/kontrollratt
Följande huvudknappar och reglage
används för att spela USB-musikfiler.
(9) Knappen CD/AUX

Tryck flera gånger på knappen när
USB-enheten ansluts för att välja
USB-uppspelningsläge.
(14) MENU-TUNE-knapp med kon‐
trollratt
■ Vrid kontrollratten för att gå till spel‐
listan, menyn eller MP3-spårinfor‐
mationen (WMA).
■ Tryck på knappen för att visa me‐
nyskärmen för det aktuella objektet
eller läget.
(8) d SEEK c-knappar
■ Tryck på de här knapparna för att
spela upp föregående eller nästa
spår.
■ Håll ner de här knapparna för att
snabbt spola tillbaka eller framåt
och släpp sedan för att spela i nor‐
malt tempo.
(7) Knappen INFORMATION [INFO]
Visa information om det spår som
spelas.
(16) Knappen P BACK
Avbryt den inmatade posten eller gå
tillbaka till föregående meny.

Ansluta USB-enheten

Om uttaget ovanför instrument‐
panelen är täckt av en lucka, dra och
öppna luckan för att ansluta USB-lag‐
ringsenheten med de musikfiler du vill
spela till USB-uttaget.

Ljudspelare

■ När produkten slutar att läsa infor‐
mationen på USB-enheten, spelas
den upp automatiskt.
■ Om en icke läsbar USB-enhet an‐
sluts visas ett felmeddelande och
produkten växlar automatiskt till
senast använda funktion eller FMradio.
Om USB-enheten som ska spelas
redan är ansluten, tryck flera gånger
på CD/AUX-knappen för att välja
USB-spelaren.
Den spelas automatiskt upp från fö‐
regående uppspelningspunkt.

Efteråt används funktionerna på
USB-spelaren som CD-MP3-upp‐
spelning.
Avsluta uppspelning av USB-musikfi‐
ler
Tryck på RADIO BAND- eller
CD/AUX-knappen för att välja andra
funktioner.
För att avsluta uppspelningen och ta
bort USB-minnet, använd funktionen
USB-meny → Ta bort USB så att USBminnet kan tas bort på ett säkert sätt.
Använda USB-menyn
Instruktionerna för Blanda låtar/
Upprepa/Mappar/Sök... från USBmeny liknar de som gäller för CD/
MP3-spelarna CD-meny; emdast Ta
bort USB har lagts till. Se CD/MP3spelarfunktionerna i CD-meny.
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USB-meny → Ta bort USB

Tryck på MENU-TUNE-knappen i
uppspelningsläge för att visa USBmeny. Vrid MENU-TUNE-kontrollrat‐
ten för att gå till Ta bort USB och tryck
sedan på MENU-TUNE-knappen för
att visa meddelandet om att det är sä‐
kert att ta bort USB-enheten.
Koppla från USB-enheten från USBanslutningen.
Gå tillbaka till föregående funktion.

iPod-spelare

Begränsas till modeller som stöder
iPod.
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Ljudspelare

Huvudknappar/kontrollratt
Följande huvudknappar och reglage
används för att spela iPod-musikfiler.
(9) Knappen CD/AUX
Tryck flera gånger på knappen när
iPod-enheten ansluts för att välja
iPod-uppspelningsläge.
(14) MENU-TUNE-knapp med kon‐
trollratt
■ Vrid kontrollratten för att flytta och
visa spellistan som spelas.
■ Tryck på knappen för att visa me‐
nyskärmen för det aktuella objektet
eller läget.
(8) d SEEK c-knappar
■ Tryck på de här knapparna för att
spela upp föregående eller nästa
spår.
■ Håll ner de här knapparna för att
snabbt spola tillbaka eller framåt
och släpp sedan för att spela i nor‐
malt tempo.
(7) Knappen INFORMATION [INFO]
Visa information om det spår som
spelas.
(16) Knappen P BACK

Avbryt den föregående posten eller
gå tillbaka till föregående meny.
Ansluta iPod-spelare

Om uttaget ovanför instrument‐
panelen är täckt av en lucka, dra och
öppna luckan för att ansluta din iPod
med de musikfiler du vill spela till
USB-uttaget.
■ Följande iPod-modeller stöds:
◆ iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/
iPod 4G och 5G Nano
◆ iPod 120 GB och 160 GB Classic
◆ iPod 1G, 2G och 3G Touch
◆ iPhone 3G och 3GS

■ Anslut endast en iPod till produkten
med de anslutningskablar som
medföljer iPod-produkten. Andra
anslutningskablar kan inte an‐
vändas.

■ I vissa fall kan iPod-produkten ska‐
das om tändningen vrids av när den
är ansluten till produkten.
När iPod-produkten inte används,
koppla från den från produkten med
bilens tändning avstängd.

Ljudspelare
■ När produkten slutar att läsa infor‐
mationen på iPod-enheten, spelas
den upp automatiskt.
■ Om en icke läsbar iPod ansluts
visas ett felmeddelande och pro‐
dukten växlar automatiskt till senast
använda funktion eller FM-radio.

Om iPod-enheten som ska spelas
redan är ansluten, tryck flera gånger
på CD/AUX-knappen för att välja
iPod-spelaren.
■ Den spelas automatiskt upp från fö‐
regående uppspelningspunkt.

■ Uppspelningsfunktionerna och in‐
formationvisningen från den iPod
som används tillsammans med pro‐
dukten kan skilja sig från iPod:en
vad gäller spelordning, metod och
visad information.
■ Se följande tabell för klassifice‐
ringsobjekt som är kopplade till
iPod-produktens sökfunktion.

Efteråt används funktionerna för att
spela upp iPod:en på liknande sätt
som uppspelning av CD/MP3.

99

Avbryt iPod-uppspelning
Avbryt uppspelning genom att trycka
på RADIO BAND eller CD/AUX-knap‐
pen för att välja andra funktioner.
Använda iPod-menyn
Från iPod-meny liknar instruktionerna
för Blanda låtar/Upprepa/Sök... (inkl.
ljudböcker och kompositörer) de som
gäller för CD/MP3-spelarna CDmeny; endast Ta bort iPod har lagts
till. Se varje post hos CD/MP3 för an‐
vändningsanvisningar.
iPod-meny → Mata ut iPod
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Tryck på MENU-TUNE-knappen i
uppspelningsläge för att visa iPodmeny.
Vrid MENU-TUNE-kontrollratten för
att gå till funktionen Ta bort iPod och
tryck sedan på MENU-TUNE-knap‐
pen för att visa meddelandet om att
det är säkert att ta bort enheten.
Koppla från iPod-enheten från USBanslutningen.
Gå tillbaka till föregående funktion.

Vrid på kontrollratten för att ändra vo‐
lymen.
Ansluta en extern ljudenhet
Anslut den externa ljudkällans ljudut‐
gång till AUX-ingång 1 eller 2.
■ AUX 1: Sitter på infotainmentenhe‐
ten
AUX 2: Inuti handskfacket på
passagerarsidan
Tryck på CD/AUX-knappen för att
växla till externt ljudingångsläge om
det externa ljudsystemet redan har
anslutits.
Vrid på POWER/VOLUME-kontroll‐
ratten för att ändra volymen.

Extern ljudingång (AUX)

Begränsas till modeller som stöder
extern ljudanslutning.
Huvudknappar/reglage
Följande huvudknappar och reglage
används för att styra ljudet från en ex‐
tern ljudenhet som ansluts till infotain‐
mentsystemet.
(9) Knappen CD/AUX
När en extern ljudenhet har anslutits,
tryck flera gånger på knappen för att
välja läget för extern ljudingång
(AUX).
(2) POWER/VOLUME-kontrollratt

■ Infotainmentsystemet växlar auto‐
matiskt till externt ljudingångsläge
(AUX) när en extern ljudkälla an‐
sluts.

Telefon
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Bluetooth®
Huvudknappar/kontrollratt

Bluetooth® ................................. 101
Handsfree-telefon ...................... 106

Följande huvudknapper och reglage
används för att spela upp musikfiler
eller för att använda samtalsfunktio‐
nerna via en Bluetooth-enhet.
(9) Knappen CD/AUX
När en Bluetooth-enhet med musiks‐
pelarfunktion ansluts, tryck fler
gånger på den här knappen för att
välja Bluetooth-ljuduppspelnings‐
läge.
(14) MENU-TUNE-knapp med kon‐
trollratt
■ Tryck på knappen i Bluetooth-tele‐
fonläge för att visa menyskärmen.
■ Vrid kontrollratten för att gå till
menyn eller inställningsvärdet.
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(8) d SEEK c-knappar
■ Tryck på de här knapparna i Blue‐
tooth-ljuduppspelningsläget för att
spela föregående eller nästa spår.
■ Håll ner de här knapparna för att
snabbt spola tillbaka eller framåt
och släpp för att spela i normalt
tempo.

Ansluta Bluetooth
Registrera Bluetooth-enheten
Registrera den Bluetooth-enhet som
ska anslutas till infotainment‐
systemet.
Välj först den Bluetooth-enhet som
ska anslutas på Bluetoothinställningar för att göra det möjligt för
andra enheter att söka efter Blue‐
tooth-enheten.
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Tryck på CONFIG-knappen och an‐
vänd MENU-TUNE-knappen på kon‐
trollratten för att gå till Inställningar →
Bluetooth-inställningar → Bluetooth →
Koppla enhet och tryck sedan på
MENU-TUNE-knappen.
■ Bluetooth-enheter kan inte bara re‐
gistreras med hjälp av CONFIGknappen, utan även med Telefonmeny → Bluetooth-inställningar →
Bluetooth → Lägg till enhet
(Handsfree).

■ Om en Bluetooth-enhet redan är
ansluten till infotainmentsystemet,
visas meddelandet Bluetooth är
upptagen.
■ Anslutning standby visas med ett
meddelande och en säkerhetskod
(Startvärdet är 0000 och kan änd‐
ras från posten Inställningar →
Bluetooth-inställningar → Bluetooth
→ Ändra Bluetooth-kod.)
Infotainmentsystemet kan hittas
genom att söka efter den Bluetoothenhet som ska anslutas.
Ange infotainmentsystemets säker‐
hetskod via Bluetooth-enheten.
Om registreringen av den enhet som
ska anslutas till infotainmentsystemet
lyckas visar skärmen informationen
om Bluetooth-enheten.

■ Infotainmentsystemet kan regi‐
strera upp till fem Bluetooth-en‐
heter.
■ En del Bluetooth-enheter kan
endast användas när en anslut all‐
tid-post är inställd.

Telefon
Ansluta/radera/separera Bluetoothenheter

Tryck på CONFIG-knappen och an‐
vänd MENU-TUNE-knappen tillsam‐
mans med kontrollratten för att gå till
Inställningar → Bluetoothinställningar → Bluetooth →
Enhetslista och tryck sedan på
MENU-TUNE-knappen.

Du kan registrera med MENU-TUNEknappen på kontrollknappen, flytta för
att välja post, flytta för att välja det
som ska raderas och sedan trycka på
MENU-TUNE-knappen.

Se upp
Om en Bluetooth-enhet redan är
ansluten måste den kopplas från
först.
Välj först den Bluetooth-enhet som
ska anslutas på Bluetoothinställningar för att göra det möjligt för
andra enheter att söka efter Blue‐
tooth-enheten.
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Använd MENU-TUNE-knappen på
kontrollratten för att flytta från den re‐
gistrerade Bluetooth-enheten till den
enhet som ska anslutas och tryck på
MENU-TUNE-knappen.
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Koppla från den anslutna Bluetoothenheten: Gå till enhetslistskärmen,
välj den enhet som är ansluten, som
då visar Koppla från, och tryck på
MENU-TUNE-knappen.
Varningar för registrering/anslutning
av Bluetooth
■ När det inte går att ansluta till Blue‐
tooth, radera hela enhetslistan från
den Bluetooth-enhet som ska an‐
slutas och försök igen. Om det inte
går att radera hela enhetslistan,
sätt tillbaka batteriet och anslut
igen.
■ Föreligger något problem efter att
Bluetooth-enheten anslutits, an‐

vänd knappen MENU-TUNE till‐
sammans med kontrollratten för att
utföra Inställningar → Bluetoothinställningar → Återställ fabriksin‐
ställningar.
Initiera enheten med problemet
som orsakats av ett fel vid anslut‐
ningen av Bluetooth-enheten till
infotainmentsystemet.
■ Ibland kan Bluetooth endast anslu‐
tas via handsfree eller till Bluetoothljuduppspelningsfunktionerna trots
att ett stereo-headset är anslutet. I
det här fallet, försök att återansluta
infotainmentsystemet med Blue‐
tooth-enheten.
■ För Bluetooth-enheter som inte
stöder stereo-headset kan inte
Bluetooth-ljuduppspelningsfunktio‐
nen användas.
■ Det går inte att lyssna på ljudet via
Bluetooth-ljudsystemet om en iP‐
hone har anslutits via ett USB-ut‐
tag. Det beror på den enskilda
mobiltelefonens specifikationer.

Bluetooth-ljud
Spela upp Bluetooth-ljud
■ En mobiltelefon eller Bluetooth-en‐
het som stöder A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile) med 1.2
eller senare måste registreras och
anslutas till produkten.
■ Från mobiltelefonen eller Blue‐
tooth-enheten, hitta Bluetooth-en‐
hetens typ för att ställa in/ansluta
objektet som ett stereo-headset.
En ikon med en musiknot [n] visas
nere till höger på skärmen om ste‐
reo-headsetet lyckades anslutas.
■ Anslut inte mobiltelefonen till Blue‐
tooth-anslutningen. Fel kan uppstå
om den ansluts i CD/MP3- och
Bluetooth-ljuduppspelningsläge.

Telefon
Spela upp Bluetooth-ljud

Tryck flera gånger på CD/AUX-knap‐
pen för att välja den anslutna Blue‐
tooth-enhetens ljuduppspelnings‐
läge.
Om Bluetooth-enheten inte är an‐
sluten kan den här funktionen inte an‐
vändas.
Om mobiltelefonen eller Bluetoothenheten aktiveras spelas musikfi‐
lerna upp.

■ Det ljud som spelas upp av Blue‐
tooth-enheten levereras genom
infotainmentsystemet.
■ För att Bluetooth-ljud ska spelas
upp måste musiken spelas upp
minst en gång i mobiltelefonens
eller Bluetooth-enhetens musiks‐
pelarläge efter att ha anslutits som
stereo-headset. När det har spelats
minst en gång börjar musikspela‐
ren automatiskt spela vid start av
ljudläge och den slutar spela när
musikspelarläget avslutas. Om
mobiltelefonen eller Bluetooth-en‐
heten inte är i vänteskärmläge kan
vissa enheter inte spelas upp auto‐
matiskt i Bluetooth-ljuduppspel‐
ningsläge.
Tryck på d SEEK c-knapparna för att
gå till föregående eller nästa spår
eller håll ner knapparna för att
snabbspola framåt eller baklåt.
■ Den här funktionen fungerar bara
med Bluetooth-enheter som stöder
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile) version 1.0 eller se‐
nare. (Beroende på Bluetooth-en‐
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heten alternativ kan vissa enheter
visa att AVRCP ansluts för den för‐
sta anslutningen.)
■ Information om spelat spår och
spårposition visas inte på infotain‐
mentsystemets skärm.
Information om att spela upp
Bluetooth-ljud
■ Byt inte spår för snabbt när du spe‐
lar upp Bluetooth-ljud.
Det tar tid att överföra data från
mobiltelefonen till infotainment‐
systemet.
■ Infotainmentsystemet överför be‐
gäran att spela upp ljudet från
mobiltelefonen i Bluetooth-ljudupp‐
spelningsläge. Om det görs i ett an‐
nat läge överför enheten ordern att
stanna.
Beroende på mobiltelefonalternativ
kan ordern att spela upp/stoppa ta
en stund att utföra.
■ Om mobiltelefonen eller Bluetoothenheten inte är i vänteskärmsläge
kanske den inte spelas upp auto‐
matiskt trots att ordern utförts i
Bluetooth-ljuduppspelningsläge.
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Om Bluetooth-ljuduppspelning inte
fungerar, kontrollera för att se om
mobiltelefonen är i vänteskärms‐
läge.
■ Ibland stängs ljud av under Blue‐
tooth-ljuduppspelning. Infotain‐
mentsystemet spelar upp ljudet
från mobiltelefonen eller Blue‐
tooth.-enheten som det överförs.

■ Telefonbok ej tillgänglig
Det här meddelandet visas om
mobiltelefonen inte stöder överför‐
ing av kontakter. Om det här med‐
delandet visas efter flera försök
stöder enheten inte överföring av
kontakter.

Bluetooth-felmeddelanden och
åtgärder
■ Bluetooth Av
Kontrollera om Bluetooth-aktiver‐
ing är på. Bluetooth-funktionen kan
användas när Bluetooth-aktiver‐
ingen slås på.
■ Bluetooth är upptagen
Kontrollera om några andra Blue‐
tooth-enheter är anslutna. Om du
vill ansluta en annan enhet., koppla
först från eventuella andra anslutna
enheter först och återanslut.
■ Enhetslistan är full
Kontrollera om det finns färre än 5
registrerade enheter. Högst 5 en‐
heter kan registreras.

Meddelandet visas när överfö‐
rande av kontakter stöds medan
information om ett enhetsfel också
skickas. Uppdatera enheten igen
om det händer.

Handsfree-telefon
Ta emot samtal

Se upp

■ Telefonboken är tom
Det här meddelandet visas om inga
telefonnummer är sparade i mobil‐
telefonen. Detta visas också om te‐
lefonloggöverföring stöds, men på
ett sätt som inte stöds av infotain‐
mentsystemet.

När ett samtal kommer via den an‐
slutna Bluetooth-mobilen stängs det
uppspelade spåret av och telefonen
ringer med relevant information visad.

Se upp
Det kan gå att överföra din rings‐
ignal beroende på typ av mobil‐
telefon. Ändra mobiltelefonens
ringvolym om volymen är för låg.

Telefon
Tala i telefonen genom att trycka på
uppringningsknappen på rattens fjärr‐
kontroll eller vrida kontrollratten
MENU-TUNE för att gå till svarafunk‐
tionen och tryck sedan på knappen
MENU-TUNE.

■ Under samtal kan man stänga av
det sända ljudet genom att välja
Stäng mikrofon med knappen
MENU-TUNE tillsammans med
kontrollratten.
■ Tryck på Stäng mikrofon/Lägg påknappen på rattens fjärrkontroll för
att avvisa ett samtal eller använd
knappen MENU-TUNE tillsam‐
mans med kontrollratten och välj
Neka.
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■ Under samtal håller du in samtals‐
knappen på rattfjärrkontrollen för
att ändra till privatsamtalsläge
(vissa telefoner stöder inte privat‐
samtalsläge beroende på telefonal‐
ternativ).
■ När ett samtal tas emot med info‐
tainmentsystemet och Bluetooth
används finns det vissa mobiltele‐
foner som inte automatiskt ändrar
till privatsamtalsläge. Detta beror
på mobilteleonens originalspecifi‐
kationer.
■ När det går att används tjänster
kopplade till samtal med tredje part
som stöds av kommunikationstjän‐
steleverantören via en applikation
går det att ringa under samtal via
infotainmentsystemet.
■ Vid samtal med tre eller fler parter
kan visat innehåll skilja sig från
praktisk information.
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Avsluta ett samtal

Avsluta samtalet genom att trycka på
knappen Stäng mikrofon/Lägg på på
rattens fjärrkontroll eller vrida på
MENU-TUNE-knappen för att gå till
Lägg på och tryck sedan på
MENU-TUNE-knappen.

Återuppringning

Tryck på samtalsknappen på rattreg‐
laget för att visa återuppringnings‐
skärmen eller håll in knappen för att
visa samtalsloggskärmen.
Vrid på MENU-TUNE-kontrollratten
för att välja Ja eller kontakter och
tryck på MENU-TUNE-knappen eller
samtalsknappen för att ringa ett sam‐
tal.

■ Om mobiltelefonen inte är i vänte‐
läge kanske inte telefonen stöder
återuppringningsfunktionen. Detta
beror på mobiltelefonens alternativ.
■ När du ringer ett nummer med åter‐
uppringning visas inte det anslutna
numret.
■ Beroende på mobiltelefon finns det
vissa fall där samtalet görs via sam‐
talshistoriken över mottagna eller
missade samtal istället för återupp‐
ringningsläge. Detta beror på
mobiltelefonens alternativ.

Telefon
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Ringa genom att slå nummer

Tryck på MENU-TUNE-knappen när
telefonen är ansluten för att visa an‐
slutningsfunktioner enligt ovan.
Använd MENU-TUNE-knappen med
kontrollratten för att använda funktio‐
nerna i menyn som visas.
Under samtal håller du in samtals‐
knappen på rattens fjärrkontroll för att
växla till privatläge.

För att ringa genom att slå ett num‐
mer, tryck på MENU-TUNE-knappen
och vrid på kontrollratten för att välja
Ange nummer och tryck sedan på
MENU-TUNE-knappen.

Vrid MENU-TUNE-kontrollratten för
att välja önskade bokstäver och tryck
på MENU-TUNE-knappen för att
ange nummer.
■ Upprepa för att ange alla telefon‐
nummer.
■ Tryck på P BACK-knappen för att
radera bokstäver en efter en eller
håll nere knappen för att radera allt
innehåll som har matats in.
■ Se följande innehåll för att redigera
inmatat innehåll.
1. Flytta: Flytta inmatningsposition
2. Radera: Radera inmatat tecken
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3. Telefonbok: Sök i kontakter (kan
användas efter att ha uppdaterat
telefonnummer)
4. Ring: Börja slå nummer

När telefonnumret är inmatat, vrid på
MENU-TUNE-kontrollratten för att
börja ringa [y] och tryck sedan på
knappen/kontrollratten för att ringa ett
samtal.
Avsluta ett samtal genom att vrida
MENU-TUNE-ratten för att välja av‐
sluta samtal och tryck på
MENU-TUNE-knappen.

Använda telefonmenyn
Telefonmeny → Telefonbok → Sök

Tryck på knappen MENU-TUNE, vrid
MENU-TUNE-kontrollratten för att
välja Telefonbok och tryck på
MENU-TUNE-knappen.
Ett meddelande visas på skärmen,
utan några kontakter att använda och
du kommer tillbaka till föregående
meny.
Vrid på MENU-TUNE-kontrollratten
för att välja Sök och tryck på
MENU-TUNE-knappen.

Vrid på MENU-TUNE-kontrollratten
för att välja Förnamn eller Efternamn
och tryck på MENU-TUNE-knappen.

Vrid MENU-TUNE-kontrollratten för
att välja sökord/omfattning och tryck
på MENU-TUNE-knappen.

Telefon
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Ring aktuellt nummer med
MENU-TUNE-knappen.
Mer information finns i avsnittet om att
ringa samtal.
Telefonmeny → Telefonbok →
Uppdatera

Vrid MENU-TUNE-kontrollratten på
sökresultatskärmen för att välja post
och tryck på MENU-TUNE-knappen
för att visa information om posten.

Uppdatera den anslutna telefonbio‐
kens kontakter till systemets kontak‐
ter.
Använd knappen MENU-TUNE till‐
sammans med kontrollratten för att
välja Telefon-meny → Telefonbok →
uppdatering och tryck sedan på knap‐
pen MENU-TUNE.

Vrid på MENU-TUNE-kontrollratten
för att välja Ja eller Nej och tryck
sedan på MENU-TUNE-knappen för
att aktivera eller avbryta uppdater‐
ingen.
Anmärkning om att uppdatera kon‐
takter
■ Den här funktionen kan användas
på mobiltelefoner som stöder upp‐
datering av kontakter och överför‐
ing av samtalshistorik. (Om produk‐
ten är ansluten till en mobiltelefon
som inte stöder dessa funktioner
kan samtalshistoriken visas via
infotainmentsystemet.)
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■ Det går att uppdatera högst 1000
kontaktnummer.
■ Tänk på att handsfree- och Blue‐
tooth-ljuduppspelning stängs av
under uppdatering av kontakter
(övriga funktioner utom handsfreeoch Bluetooth-ljuduppspelning kan
användas).
■ För att uppdatera kontakter kan
man begära överföringscertifiering
för kontakter. Om vänteskärmen
inte ändras under en lång stund kan
du kontrollera om mobiltelefonen
begär certifiering. När mobilen be‐
gär certifiering stängs alla Blue‐
tooth-anslutningtar av om den inte
godtas och därefter återansluts en‐
heten.
■ När samtalshistoriken tas emot kan
man begära överföringscertifiering
för samtalshistoriken från mobil‐
telefonen. Om vänteskärmen inte
ändras under en lång stund, kon‐
trollera om mobiltelefonen begär
certifiering.
När mobilen begär certifiering
stängs alla Bluetooth-anslutningtar

■
■
■

■

■

av om den inte godtas och därefter
återansluts enheten.
Om det finns fel i den sparade in‐
formationen på mobiltelefonen kan‐
ske inte kontakterna uppdateras.
Infotainmentsystemet använder
endast information som är kodad i
UTF-8-format.
Om andra åtgärder (spel, kartsök‐
ning, navigering etc.) aktiveras
under kontaktuppdateringen eller
pågående samtalshistoriköverför‐
ing kan det hända att uppdater‐
ings-/överföringsprocessen inte
fungerar.
Det beror på att andra åtgärder som
körs på mobiltelefonen påverkar
dataöverföringen.
När kontaktuppdateringen eller
samtalshistoriköverföringen slut‐
förs kopplas alla handsfree- och
Bluetooth-ljuduppspelningsfunktio‐
ner från och återansluts sedan.
Om infotainmentsystemet stängs
av när du talar i telefonen överförs
samtalet till mobiltelefonen. På
vissa telefoner kan man behöva

■

■

■

■

■

ställa in en samtalsöverföringsfunk‐
tion i förhand, beroende på telefon‐
typ.
Om användaren kopplar från an‐
slutnigen direkt (med infotainment‐
systemet eller mobiltelefonen) sker
inte autoanslutningsfunktionen.
Autoanslutning: Den här funktionen
hittar automatiskt och ansluter den
enhet som senast var ansluten.
Kontakterna visar inte alltid alla lis‐
tor på telefonen när de har valts.
Infotainmentsystemet visar bara
vad som har överförts från mobil‐
telefonen.
Kontaktuppdateringen kan bara ta
emot fyra nummer per kontaktkata‐
log (mobiltelefon, kontor, hem och
övrigt).
Om språkinställningen ändras
under uppdateringen av kontak‐
terna raderas alla tidigare uppda‐
teringar.
Om mobiltelefonen inte är inställd
med en vänteskärm kanske inte
samtal kan ringas till det här Info‐
tainmentsystemet.

Telefon
■ Om mobiltelefonens operativsys‐
tem uppdateras kan det ändra hur
telefonens Bluetoth-funktion fung‐
erar.
■ Specialtecken och språk som inte
stöds visas som ____.
■ Samtal som registreras i kontak‐
terna utan namn visas som Inget
nummer i kontakt.
■ Infotainmentsystemet visar kontak‐
ter, samtalshistorik och återupp‐
ringningsinformation när den över‐
förs från mobiltelefonen.

Alla telefonnummer som har sparats i
systemets kontakter raderas.
Använd knappen MENU-TUNE till‐
sammans med kontrollratten för att
välja Telefon-meny → Telefonbok →
Radera alla och tryck sedan på knap‐
pen MENU-TUNE.
Vrid på MENU-TUNE-kontrollratten
för att välja Ja eller Nej och tryck på
MENU-TUNE-knappen för att radera
alla kontakter eller avbryta.
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Använd knappen MENU-TUNE till‐
sammans med kontrollratten för att
välja Telefon-meny → Samtalslistor →
och tryck sedan på knappen
MENU-TUNE.
Använd MENU-TUNE-knappen med
kontrollratten för att välja detaljerad
samtalshistorik och tryck på
MENU-TUNE-knappen.

Telefonmeny → Samtalslistor

Telefonmeny → Telefonbok → Radera
alla

Kontrollera, använd eller radera kon‐
takter.

Vrid MENU-TUNE-kontrollratten för
att kontrollera samtalshistoriken och
ringa samtal.
Tryck på MENU-TUNE-knappen för
att ringa det valda numret i samtals‐
historiken.
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■ Om Var god vänta fortsätter att
visas under lång tid efter att sam‐
talsloggen har valts, kontrollera om
mobiltelefonen begär verifiering av
överföringen av samtalsnummer.
När mobiltelefonens verifierings‐
procedurer är slutförda överförs
kontakterna och samtalsloggen till
infotainmentsystemet.
■ Samtalsloggen från mobiltelefonen
och loggen som visas i infotain‐
mentsystemet kan skilja sig från
varandra. Infotainmentsystemet vi‐
sar den information som överförts
från mobiltelefonen som den är.

Telefonmeny → Bluetoothinställningar

Ställ in Bluetooth-funktionen.
Använd knappen MENU-TUNE till‐
sammans med kontrollratten för att
välja Telefon-meny → Bluetoothinställningar och tryck sedan på knap‐
pen MENU-TUNE.
Aktivera Bluetooth-funktionen genom
att registrera/ansluta/radera Blue‐
tooth-enheten eller ändra Bluetoothkoden, välj Bluetooth genom att an‐
vända MENU-TUNE-knappen på
kontrollratten och använd sedan
MENU-TUNE-knappen på kontroll‐
ratten för att ställa in önskad post.

Ställ in ringsignal och volym för Blue‐
tooth-funktionen med MENU-TUNEknappen tillsammans med kontrollrat‐
ten genom att välja Ljud & signaler
och sedan ställa in önskade alternativ
med MENU-TUNE-knappen.
■ Det kan hända att de ringsignaler
du redan har, har överförts till info‐
tainmentsystemet beroende på
mobiltelefon. På sådana mobiltele‐
foner går det inte att använda den
valda ringsignalen.
■ På mobiltelefoner som överför
ringsignaler baseras ringsignalens
volym på den volym som överförs

Telefon
från mobiltelefonen. Ändra ringsig‐
nalens volym på mobiltelefonen om
volymen är för låg.

Återställ Bluetooth-inställningar till
standardvärdena med MENU-TUNEknappen tillsammans med kontrollrat‐
ten genom att välja återställning och
sedan välja Ja med MENU-TUNEknappen.
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Introduktion

Alla namn, logotyper, emblem, slo‐
gans, bilmodellnamn och karossut‐
formningar som förekommer i den här
bruksanvisningen, inklusive men inte
begränsat till GM, GM-logotypen,
CHEVROLET, CHEVROLET-emble‐
met, CRUZE och CRUZE-logotypen
är varumärken och/eller servicemär‐
ken som tillhör General Motors LLC,
dess dotterbolag, filialer eller licens‐
givare.
Informationen i denna handbok kom‐
pletterar instruktionsboken.
Denna handbok beskriver funktioner
som kan eller inte kan finnas i din spe‐
ciella bil antingen på grund av att de
är tillval som du inte har köpt eller på
grund av som har gjorts efter att
denna instruktionsbok har gått i tryck.

Se efter i köpekontrakten som berör
din speciella bil för att fastställa vilka
funktioner som finns i din bil.
Förvara denna handbok tillsammans
med instruktionsboken i bilen så att
den finns på plats när den behövs.
Om bilen säljs vidare, lämna denna
handbok kvar i bilen.

Allmän information
Läs följande sidor för att bekanta dig
med infotainmentsystemets funk‐
tioner.
Infotainmentsystemet har inbyggda
funktioner som är avsedda att hjälpa
till med detta genom att vissa funk‐
tioner inaktiveras under körning. En
gråfärgad funktion är låst när bilen är
i rörelse.
Alla funktioner är tillgängliga när bilen
står parkerad. Före körning:
■ Bekanta dig med infotainmentsys‐
temets användning, knappar på
frontpanelen och de tryckkänsliga
skärmknapparna.

Inledning
■ Ställ in ljudet genom att förinställa
favoritstationer, toninställningen
och högtalarnas inställning.
■ Ställ in telefonnummer i förväg så
att de enkelt kan ringas upp med ett
enkelt knapptryck eller ett enda
röstkommando på fordon försedda
med telefonmöjlighet.

9 Varning
Om du tar blicken från vägen för
länge eller för ofta när du använ‐
der infotainment- eller naviga‐
tionssystemet kan det leda till att
du krockar. Du eller andra kan
skadas eller dödas. Ägna inte
dessa funktioner för mycket upp‐
märksamhet när du kör. Titta inte
för mycket på bilens displayer utan
fokusera din uppmärksamhet på
körningen. Använd alltid röstkom‐
mandon när detta är möjligt.
I denna bil kan du använda bibehållet
radioläge. Med bibehållet radioläge
kan ljudanläggningen användas även
när tändningen är avslagen.

Rengöring av glansiga ytor samt
fordonsinformations- och
radiodisplayen

I bilar med högglansiga ytor eller for‐
donsdisplayer bör du använda en
mikrofiberduk för att torka av ytorna.
Innan du torkar av ytan med en mik‐
rofiberduk kan du använda en mjuk
borste för att ta bort smuts som kan
repa ytan. Rengör sedan med mikro‐
fiberduken genom att gnugga den för‐
siktigt. Använd aldrig fönsterputsme‐
del eller lösningsmedel. Handtvätta
mikrofiberduken separat med ett milt
tvättmedel. Använd inte blekmedel
eller mjukmedel. Skölj noggrant och
lufttorka före nästa användning.

Se upp
Fäst inte en enhet på skärmen
med en sugkopp. Detta kan or‐
saka skador som inte omfattas av
fordonsgarantin.
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Programvaruuppdateringar

Kontakta din återförsäljare för even‐
tuella framtida programvaruuppdater‐
ingar.

Översikt
Infotainmentsystemet kan styras med
hjälp knapparna, pekskärmen, ratt‐
reglagen och röstigenkänningen.
Röstigenkänning 3 169.
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Översikt över kontrollelementen
MyLink, ikonbaserad med eller utan navigation

Inledning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Förvalsknappar (1-6)
DEST (destination)
NAV (navigation)
Väljarknapp med åtta pilar
(för navigering på kartor)
CONFIG (konfigurera)
RPT NAV (upprepa navigering)
CLOCK
INFO (information)
TONE
AS (autospara)
m (ström/volym)
t(föregående/bakåt)
HOME (startsida)
r (spela/paus)
SRCE (källa)
y/@ telefon/
ljudavstängning (mute)
v (nästa/snabbspola framåt)
FAV (favoritsidor 1–6)
BACK
d (mata ut)
MENU/SEL (meny/välj)

Användning
Infotainment reglageknappar

Knapparna på frontplattan används
för att starta primärfunktioner när info‐
tainmentsystemet används.
m (ström/volym):
1. Tryck för slå på och av systemet.
2. Vrid för att justera volymen.
r (spela/paus): Tryck på r för
att starta, pausa eller fortsätta upp‐
spelningen.
Spela en ljud-CD 3 135
SRCE (source): Tryck här för att
ändra ljudkälla, t.ex. AM/FM-radio,
DAB, CD och AUX.
TONE: Tryck här för att öppna ljud‐
menyskärmen där du kan justera bas,
mellanregister och diskant.
Ljudinställningar 3 128
INFO (information): Tryck för att
bläddra på en ljud- eller navigations‐
informationsskärm.
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CONFIG (konfigurera): Tryck för att
ändra funktionerna för radio, naviga‐
tion, display, telefon, bil och tid. Kon‐
figurationsmenyn 3 164
HOME Startsida 3 123
MENU/SEL (meny/välj): Vrid på rat‐
ten för att markera en funktion. Tryck
för att aktivera den markerade funk‐
tionen.
y/@ (telefon/ljudavstängning): Blue‐
tooth-reglage 3 175
NAV (navigation):
1. Tryck för att visa bilens aktuella
position på kartskärmen.
2. Fortsätt att trycka för att bläddra
genom full kartskärm eller delad
skärm.
RPT NAV (upprepa navigation):
Tryck för att upprepa det senaste
röstguidningsmeddelandet.
DEST (destination): Tryck för att upp‐
repa det senaste röstguidningsmed‐
delandet.
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■ Tryck för att ange en destination.
■ Om en destination redan har ang‐
etts kan du trycka här för att komma
till destinationsmenyn.
Destination 3 155
BACK : Tryck här för att återgå till fö‐
regående skärm i en meny.
På en sida som öppnas direkt med en
knapp på frontpanelen eller startsidan
kan du trycka på BACK (Tillbaka) för
att gå tillbaka till startsidan.
FAV (favoritsidor 1–6): Tryck här för
att visa aktuellt sidnummer ovanför
de förinställda knapparna. De lagrade
stationerna för varje lista visas på de
beröringskänsliga förinställnings‐
knapparna längst ner på skärmen.
Antalet förinställda FAV-listor kan
ändras i konfigurationsmenyn.
v (nästa/snabbspola framåt):
1. Tryck för att söka till nästa spår.
2. Tryck och håll fast för snabb fram‐
spolning genom ett spår.
3. Släpp knappen för att återgå till
uppspelningshastighet.

Spela en ljud-CD 3 135
4. För AM, FM och DAB kan du
trycka här för att söka efter nästa
station med bra mottagning.
t (föregående/bakåt):
1. Tryck för att söka till början på ak‐
tuellt eller föregående spår. Om
spåret har spelats i mindre än fem
sekunder, söker den föregående
spår. Om längre än fem sekunder
startar det aktuella spåret från
början.
2. Tryck och håll fast för snabb re‐
turspolning genom ett spår. Släpp
knappen för att återgå till uppspel‐
ningshastighet.
Spela en ljud-CD 3 135
3. För AM, FM och DAB kan du
trycka här för att söka efter före‐
gående station med bra mottag‐
ning.
Förvalsknappar (1-6): Förvalsknap‐
parna numrerade 1 till 6 kan an‐
vändas för att välja sparade AM-, FMeller DAB-stationer.
Väljarknapp med åtta pilar: Tryck på
pilarna för att navigera på kartan.

CLOCK: Tryck här för att ställa in ti‐
den.
d (mata ut): Tryck här för att mata ut
en skiva från CD-spelaren.

Skärmknappar

Skärmknapparna syns på skärmen
och är markerade när en funktion kan
användas. Vissa växlingsskärmknap‐
par markeras när de är aktiva och är
grå när de är inaktiva.

Fjärrkontroll på ratten

I förekommande fall kan vissa ljud‐
funktioner styras via rattreglagen.

Inledning
q/w (tryck för att prata): Tryck här för
att besvara ett inkommande samtal
eller interagera med Bluetooth eller
röstigenkänning.
x/n (ljudavstängning/avsluta
samtal): Tryck här för att avvisa ett in‐
kommande samtal eller avsluta ett
pågående samtal. Tryck här för att in‐
aktivera bilens högtalare medan du
använder infotainmentsystemet.
Tryck igen för att koppla in ljudet.
Tryck för att stänga av röstigenkän‐
ningen.
d SRC c (tumhjulsreglage): Tryck för
att välja en ljudkälla.
Använd tumhjulet för att välja nästa
eller föregående favoritradiostation,
CD, MP3-spår, USB och Bluetoothljud.
Använd dSRC för att hoppa till nästa
låt eller program med hjälp av Stit‐
cher.
+X− (Volym): Tryck på + för att öka
volymen. Tryck på − för att minska
ljudet.

Funktion
Du styr infotainmentsystemet genom
att trycka på skärmen och använda
rattarna och andra knappar.
Röstigenkänning via rattreglagen kan
användas för att styra Infotainment‐
systemets funktioner.
Tryck på q/w på rattreglagen för att
aktivera röstigenkänningen.
Röstigenkänning 3 169
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Hem: Tryck här för att gå tillbaka till
startsidan.
Fav: Tryck här för att visa en sida med
sparade AM-, FM-, eller DAB-sta‐
tioner (favoriter). Håll ner Fav för att
bläddra genom favoritsidorna.
Mer l: Tryck här för att gå till nästa
sida.
Anpassa startsidan

Startsidan

Skärmknappar
Från startsidan kan du komma åt
många av funktionerna.
Tillbaka: Tryck här för att gå tillbaka
till föregående sida.

Den första startsidan kan anpassas.
Så här lägger du till skärmknappar:
1. Tryck på Menu.
2. Tryck på Anpassa startsida.
3. Tryck på en skärmknapp för att
lägga till eller ta bort den från den
första startsidan. Ett H indikerar
att den kommer att visas på

124

Inledning

startsidan. Det maximala antalet
knappar på den första startsidan
är åtta.
4. Tryck på Klar.
Så här flyttar du skärmknappar:
1. Tryck på Sortera ikoner.
2. Tryck på en ikon för att byta ut den
mot en annan ikon.
3. Välj vilken ikon du vill byta med.
4. Tryck på Klar.
Så här återställer du standardinställ‐
ningarna för startsida 1:
1. Tryck på Meny.
2. Tryck på Återställ startsidans
inställningar.
3. Tryck på Ja eller Avbryt.
Funktioner på startsidan
Skärmknapparna markeras när mot‐
svarande funktion är tillgänglig.
Flera funktioner är inaktiverade när
bilen är i rörelse.

Tryck på skärmknappen Ljud för att
visa sidan med aktiv källa. De källor
som finns tillgängliga är AM, FM, DAB
CD, USB/iPod, Stitcher och AUX.
AM-FM-radio 3 130, CD-spelare
3 134, Stitcher internetradio 3 146,
Externa enheter 3 136

Tryck på skärmknappen Resmål för
att visa startsidan för att ange desti‐
nation eller destinationsmenyn. Med
hjälp av de tillgängliga skärmknap‐
parna kan du ange en destination på
en mängd olika sätt.
Destination 3 155

Tryck på skärmknappen Navigering
för att visa en karta över bilens
aktuella position.
Använda navigationssystemet
3 149, Kartor 3 151, Navigations‐
symboler 3 153, Konfigurationsme‐
nyn 3 164

Tryck på skärmknappen Telefon för
att visa huvudsidan för telefonen.
Telefon 3 175

Inledning

Tryck på skärmknappen Inställningar
för att visa huvudsidan för konfigura‐
tion. På den här skärmen kan du
ställa in funktioner som tid och datum,
radio, telefon, navigation, fordon och
visning.
Konfigurationsmenyn 3 164

Tryck på skärmknappen Ljud för att
visa huvudsidan för ton. Ställ in ton
och högtalare genom att trycka på
skärmknapparna för att ändra ljudni‐
våerna för diskant, mellanregister,
bas, fader och balans.
Ljudinställningar 3 128
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Tryck på skärmknappen Bilder för att
visa bilder som finns på din USB-en‐
het eller ditt SD-kort. Bilder som finns
på SD-kortet kan endast visas med
hjälp av en USB-adapter.
Bilder 3 139

Tryck på FM-skärmknappen för att
visa huvudsidan för FM-radio och
spela den aktuella eller senast in‐
ställda FM-stationen.
AM/FM-radio 3 130

Tryck på AM-skärmknappen för att
visa huvudsidan för AM-radio och
spela den aktuella eller senast in‐
ställda AM-stationen.
AM/FM-radio 3 130

Tryck på DAB-skärmknappen för att
visa huvudsidan för DAB-radio och
spela den aktuella eller senast in‐
ställda DAB-stationen.
Digital Audio Broadcasting (DAB)
3 132
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Tryck på skärmknappen S Bluetooth
för att visa huvudsidan för Bluetoothljud och spela upp musik via en Blue‐
tooth-enhet.
Bluetooth-musik 3 142

Tryck på skärmknappen Stitcher för
att visa Stitchers startsida och
strömma nyhets-, sport- och under‐
hållningsprogram via ljudsystemet.
Stitcher internetradio 3 146

Tryck på skärmknappen AUX för att
använda en ansluten tillbehörsenhet.
Enheter som är anslutna till AUXingången 3 136
Tryck på iPod-skärmknappen för att
visa huvudsidan för iPod och spela
det aktuella eller senast valda spåret.
Externa enheter 3 144

Tryck på CD-skärmknappen för att
visa huvudsidan för CD och spela det
aktuella eller senast valda CD-spåret.
CD-spelare 3 134
Tryck på USB-skärmknappen för att
visa huvudsidan för USB och spela
det aktuella eller senast valda spåret.
USB-port 3 137

Tryck på skärmknappen Snabbinfo
för att få information om ljuduppspel‐
ningen.
Snabbinfo 3 130
Tryck på skärmknappen Messages (i
förekommande fall) för att visa inkor‐
gen för textmeddelanden.
Textmeddelanden 3 181

Inledning

Om denna funktion är tillgänglig kan
den nås via ikonen Appar-knapp på
radions startsida. För att kunna
hämta och använda program måste
du ha en trådlös internetanslutning
via en smarttelefon eller annan mobil
internetanslutning. På de flesta
smarttelefoner kan anslutningen
aktiveras via inställningsmenyn under
mobil nätverksdelning, personlig
hotpsot, mobil hotpsot, Wi-Fi-hotspot,
eller liknande. När telefonens tråd‐
lösa nätverk har aktiverats trycker du
på ikonen Appar-knapp på radions
startsida. Följ anvisningarna för att
konfigurera internetanslutningen och
skapa ett konto.

127

128

Grundfunktioner

Grundfunktioner

Grundfunktioner

Grundfunktioner ......................... 128
Ljudinställningar ......................... 128

m (ström/volym):
■ Tryck för att slå på eller av radion.
■ Vrid för att öka eller minska voly‐
men för den aktiva källan.
Volymen kan också regleras med ratt‐
reglagen.
Rattreglage 3 121

Spela radion

Radio operation

Radion fungerar när tändningen är i
läget ON/RUN eller ACC/ACCES‐
SORY. När tändningsnyckeln vrids
från läget ON/RUN till LOCK/OFF
fortsätter radion att fungera i 10 min‐
uter eller tills förardörren öppnas.
Du kan slå på radion genom att trycka
på m, radion kommer då att vara på i
10 minuter. Radion stängs inte av om
förardörren öppnas.
Du kan stänga av radion när som
helst genom att trycka på strömbryta‐
ren.

Ljudkälla

Tryck på SRCE eller SRC på rattreg‐
lagen för att visa och bläddra genom
de tillgängliga källorna AM, FM, DAB,
Stitcher (i förekommande fall), CD,
USB, AUX och Bluetooth-ljud.

Ljudinställningar
För att komma åt ljudinställningarna
trycker du på TONE eller på knappen
Ljud på startsidan. Ljudinställning‐
arna är specifika för varje källa.
Så här ändrar du inställningarna:
■ Bas: Tryck på + eller − för att ändra
nivån.
■ Mid (Mellanregister): Tryck på +
eller − för att ändra nivån.
■ Diskant: Tryck på + eller − för att
ändra nivån.
EQ: Tryck eller vrid på ratten
MENU/SEL för att bläddra igenom
de förinställda EQ-alternativen.

Grundfunktioner
■ Fade: Tryck på knappen F eller R
om du vill ha mer ljud från de främre
eller bakre högtalarna. Mittpositio‐
nen balanserar ljudet mellan de
främre och bakre högtalarna.
■ Balans: Tryck på knappen L eller
R om du vill ha mer ljud från de
vänstra eller högra högtalarna. Mitt‐
positionen balanserar ljudet mellan
de vänstra och högra högtalarna.
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Radio

Radio

Allmän information
Snabbinfo

Allmän information ..................... 130
Stationssökning ......................... 130
Favoritlistor ................................ 131
Radio Data System (RDS) ......... 132
Digital Audio Broadcasting ........ 132
Radiomottagning ....................... 133

Vrid på ratten MENU/SEL för att söka
en radiostation. För att välja en förin‐
ställd station trycker du på FAV för att
bläddra igenom favoritsidorna och
sedan på en förvalsknapp på radion
eller på skärmknappen.

Söka en station

Tryck på t eller v för att söka en
station.

Med snabbinfo får du snabb informa‐
tion om ett objekt.
För att komma åt denna funktion
trycker du på Snabbinfo på startsidan
eller knappen INFO på frontpanelen.
Beroende på systemet och den
aktuella regionen kan vissa alternativ
vara nedtonade. Till exempel visar
ljudinfo information om det spår som
spelas för närvarande.

Stationssökning
Tryck på SRCE eller SRC på rattreg‐
lagen för att välja AM, FM eller DAB.

AM
1. Tryck på AM-skärmknappen på
startsidan, välj AM genom att
trycka på SRCE eller SRC på ratt‐
reglagen eller använd röstigen‐
känningen genom att säga "AMradio" eller "AM" (i förekommande
fall).

Radio
2. Tryck på skärmknappen Meny för
att visa AM-stationerna eller kate‐
gorierna.
3. Tryck för att välja ett alternativ.
För att uppdatera kanallistan
trycker du på Uppdatera.

2. Tryck på skärmknappen Meny för
att visa FM-stationerna eller kate‐
gorierna.
3. Tryck för att välja ett alternativ.
För att uppdatera kanallistan
trycker du på Uppdatera.

Favoritlistor
Lagra förinställda radiostationer

FM
1. Tryck på FM-skärmknappen på
startsidan, välj FM genom att
trycka på SRCE eller SRC på ratt‐
reglagen eller använd röstigen‐
känningen genom att säga "FMradio" eller "FM" (i förekommande
fall).

Upp till 36 förinställda stationer kan
lagras. AM, FM och DAB kan blan‐
das.
1. Gå till huvudsidan för AM, FM eller
DAB och och håll in någon av
knapparna 1−6 eller någon av de
förinställda skärmknapparna
längst ner på skärmen. Efter
några sekunder hörs ett pip och
den nya förinställningsinformatio‐
nen visas på den skärmknappen.
2. Upprepa detta för varje förinställ‐
ning.

Förinställningar blandade band

På varje favoritsida kan sex sparade
stationer lagras. Förinställningarna
på en sida kan gälla olika radioband.
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Om du vill bläddra genom sidorna
trycker du på FAV eller på skärm‐
knappen Fav på den övre listen. Ak‐
tuellt sidonummer visas ovanför de
förinställda knapparna. De lagrade
stationerna för varje favoritsida visas
på förvalsknapparna.
Så här ändrar du antalet visade favo‐
ritsidor:
1. Tryck på Inställningar på startsi‐
dan.
2. Tryck på Radioinställningar.
3. Tryck på Antal favoritsidor.

Hämta en förinställd station

Om du vill hämta en förinställd station
från en favoritsida kan du göra något
av följande:
■ Tryck på skärmknappen Fav på
den övre listen för att visa förvals‐
fönstret. Tryck på en av förvals‐
skärmknapparna för att gå till den
valda förinställda stationen.
■ Gå till huvudsidan för AM, FM, eller
DAB och tryck på en av förvals‐
skärmknapparna för att gå till den
valda förinställda stationen.
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Radio Data System (RDS)
RDS-funktioner kan endast användas
för FM-stationer som sänder RDS-in‐
formation. Med RDS kan radion visa
meddelanden från radiostationer.
Detta system är baserat på att ta emot
specifik information från dessa sta‐
tioner och fungerar endast när infor‐
mationen är tillgänglig.
När information sänds från den
aktuella FM-stationen visas statio‐
nens namn eller anropssignal på
skärmen.

Digital Audio Broadcasting
DAB-funktioner kan endast användas
för FM-stationer som sänder DAB-in‐
formation. Med DAB kan radion:
■ Söka upp stationer som sänder
vald programtyp.
■ Ta emot meddelanden som berör
lokala och nationella nödlägen.
■ Visa meddelande från radiostatio‐
ner.

DAB-stationer visas med program‐
namnet istället för sändningsfrekven‐
sen.
Detta system är baserat på att ta emot
specifik information från dessa sta‐
tioner och fungerar endast när infor‐
mationen är tillgänglig. I sällsynta fall
kan en radiostation sända felaktig in‐
formation som får till följd att radio‐
funktionen inte arbetar korrekt. Om
detta skulle hända, kontakta radiosta‐
tionen.
DAB-systemet är alltid på.
När information sänds från den
aktuella FM-stationen, visas stations‐
namnet eller identifieringskoden på
ljudskärmen. DAB kan tillhandahålla
en programtyp (PTY) för aktuell pro‐
grammering och namnet på det pro‐
gram som sänds.

Allmän information

■ Med DAB går det att sända flera ra‐
dioprogram (tjänster) på en enda
frekvens.
■ Förutom digital ljudkvalitet av hög
klass kan DAB även sända pro‐
gramrelaterad information och

■

■

■
■

■

många andra typer av information
inklusive rese- och trafikinforma‐
tion.
Så länge som en DAB-mottagare
kan ta emot signalen som skickas
ut av en radiostation (även om sig‐
nalen är mycket svag) kan ljud åter‐
ges.
Det finns ingen fading (försvagning
av ljudet) som är typiskt för AMeller FM-mottagning; DAB-signalen
återges med konstant volym.
Om DAB-signalen är för svag för att
kunna tolkas av mottagaren avbryts
mottagningen helt.
Med DAB slipper man störningar
som orsakas av stationer som lig‐
ger på närliggande frekvenser
(vanligt vid AM- och FM-mottag‐
ning).
Om DAB-signalen studsar mot
naturliga hinder eller byggnader
ökas mottagningskvaliteten för

Radio
DAB, till skillnad från AM- och FMbandet där mottagningen försäm‐
ras betydligt i sådana fall.
■ När DAB-mottagning är aktiverad
förblir infotainmentsystemets FMmottagare aktiv i bakgrunden och
söker ständigt efter de FM-stationer
som har bäst mottagning. Om TP
3 132 är aktiverat kommer trafik‐
meddelanden från den FM-station
som för närvarande har bäst mot‐
tagning att läsas upp. Avaktivera
TP om du inte vill att DAB-mottag‐
ningen ska avbrytas av FM-trafik‐
meddelanden.

DAB-meddelanden

Utöver sina musikprogram sänder
många DAB-stationer olika medde‐
landekategorier. Radio eller CD /
MP3-spelning avbryts när
meddelanden är förestående.
Välj flera meddelandekategorier sam‐
tidigt så här:
1. Välj DAB-meddelanden.
2. Aktivera de önskade meddelan‐
dekategorierna.

Radiomottagning
Frekvensstörningar och brus kan
uppträda under normal radiomottag‐
ning om enheter som mobiltelefon‐
laddare, komforttillbehör i bilen och
externa elektronikenheter ansluts till
tillbehörsuttaget. Om frekvensstör‐
ningar och brus uppträder, koppla
bort enheten från tillbehörsuttaget.

FM

FM-signaler har endast en räckvidd
av 16 till 65 km (10 till 40 miles). Trots
att radion har en inbyggd elektronisk
krets som automatiskt strävar efter att
minska störningar, kan något brus
uppstå speciellt i närheten av höga
byggnader eller kullar, vilket får ljudet
att komma och gå.
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AM

Räckvidden för de flesta AM-stationer
är större än för FM-stationer, speciellt
nattetid. Den längre räckvidden kan
ge upphov till att stationsfrekvenser
stör varandra. Brus kan uppstå när
väderfenomen som stormar eller
kraftledningar stör radiomottag‐
ningen. När detta förekommer, försök
att minska diskanten på radion.

Mobiltelefonanvändning

Mobiltelefonanvändning, t.ex. att
ringa eller ta emot telefonsamtal,
ladda, eller bara ha på telefonen kan
orsaka statisk interferens med radion.
Koppla ur eller stäng av telefonen om
detta inträffar.
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CD-spelare

CD-spelare
Allmän information ..................... 134
Spela en ljud-CD ........................ 135

Allmän information
CD-spelaren kan spela upp:
■ De flesta ljud-cd-skivor
■ CD-R
■ CD-RW
■ MP3-filer, oskyddade WMA-filer
och AAC-filer
Vid uppspelning av kompatibla in‐
spelningsbara skivor kan ljudkvalite‐
ten försämras på grund av skivans
kvalitet, inspelningsmetoden, kvalite‐
ten på den inspelade musiken eller
det sätt på vilket skivan har hanterats.
Det kan leda till att spår hoppas över,
att inspelade spår kan bli svåra att
läsa eller hitta och/eller att skivan ma‐
tas in och ut. Om dessa problem upp‐
träder, kontrollera om skivan är ska‐
dad eller försök med en skiva som du
vet är bra.
För att undvika skador på CD-spel‐
aren:
■ Använd inte repade eller skadade
skivor.
■ Klistra inte fast etiketter på skivan.
Etiketter kan fastna i spelaren.

■ Skjut endast in en skiva i taget.
■ Håll öppningen fri från främmande
material, vätskor och skräp.
■ Använd en filtpenna för att markera
skivans ovansida.

Skjuta in och mata ut skivor

Så skjuts skivan in:
1. Starta bilen.
2. Sätt i en skiva i öppningen med
rätt sida uppåt. Spelaren dra in
den resten av vägen. Om skivan
är skadad eller felaktigt laddad,
uppstår ett fel och skivan matas
ut.
När skivan väl har laddats spelas den
upp automatiskt.
Tryck på d för att mata ut en skiva
från CD-spelaren. Om skivan inte tas
bort inom en kort tidsperiod dras den
automatiskt tillbaka in i spelaren.

CD-spelare

Spela en ljud-CD

1. Tryck på skärmknappen CD på
startsidan eller välj CD i källfönst‐
ret för att visa CD-huvudsidan.
2. Tryck på knappen Meny för att
visa menyalternativen.
3. Tryck för att välja alternativet.
På CD-spelarens huvudsida visas
spårnummer samt låt, artist och al‐
bum när denna information är till‐
gänglig.
Använd följande radioreglage för att
spela upp skivan:
r (spela/paus): Använd för att
pausa eller fortsätta uppspelningen.

t (föregående/bakåt):
■ Tryck för att söka till början på ak‐
tuellt eller föregående spår. Om
spåret har spelats i mindre än fem
sekunder, söker den föregående
spår. Om längre än fem sekunder
startar det aktuella spåret från bör‐
jan.
■ Tryck och håll fast för snabb returs‐
polning genom ett spår. Släpp
knappen för att återgå till uppspel‐
ningshastighet. Använd tid visas.
v (nästa/snabbspola framåt):
■ Tryck för att söka till nästa spår.
■ Tryck och håll fast för snabb fram‐
spolning genom ett spår. Släpp
knappen för att återgå till uppspel‐
ningshastighet. Använd tid visas.
MENU/SEL-ratten: Vrid åt höger eller
vänster för att välja nästa eller före‐
gående spår. Tryck på denna ratt för
att välja från listan. Om ett spår väljs
i menyn spelar systemet upp spåret
och återgår till CD-skärmen.

Felmeddelanden
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Om Fel på skivan visas och/eller om
skivan kommer ut kan orsaken vara
någon av följande:
■ Skivans format är ogiltigt eller
okänt.
■ Skivan är mycket varm. Försök ski‐
van igen när temperaturen blivit
normal.
■ Vägen är mycket ojämn. Försök
skivan igen när vägen är jämnare.
■ Skivan är smutsig, repad, våt eller
vänd upp och ned.
■ Luften är mycket fuktig. Försök ski‐
van senare igen.
■ Det har uppstått ett problem när ski‐
van brändes.
■ Etiketten har fastnat i cd-spelaren.
Om CD-skivan inte spelas upp korrekt
kan du försöka med en CD-skiva som
brukar fungera.
Om något av felen fortsätter, kontakta
din återförsäljare.
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AUX-ingång

AUX-ingång
Allmän information ..................... 136
Ansluta tillbehörsutrustning ....... 136

Allmän information
Bilen är försedd med en AUX-ingång
i mittkonsolen. Möjliga extra ljudkällor
omfattar:
■ bärbar dator
■ mp3-spelare
■ bandspelare
Detta jack är inte en ljudutgång. An‐
slut inte hörlurar till det extra ingångs‐
jacket. Anslut enheten till AUXingången när bilen är i P-läget (par‐
kering).

Ansluta tillbehörsutrust‐
ning
Anslut en 3,5mm (1/8 tum) kabel från
den externa enheten till det extra in‐
gångsjacket. När en enheten är an‐
sluten börjar systemet automatiskt att
spela ljud från enheten över bilens
högtalare.

Om den externa enheten redan är an‐
sluten men en annan källa är aktiv
kan du göra något av följande:
■ Tryck på SRCE eller SRC på ratt‐
reglagen för att bläddra bland alla
tillgängliga ljudkällor tills AUX är
markerat.
■ Säg "Spela upp främre AUX" för att
spela upp från den externa en‐
heten.
Röstigenkänning 3 169

USB-port

USB-port
Allmän information ..................... 137
Ansluta USB-enheter ................. 139
Uppspelning av sparade ljudfiler 139

Allmän information
USB-asnlutna mp3-spelare och
USB-minnen

■ USB-anslutna MP3-spelare och
USB-minnen måste uppfylla speci‐
fikationen för USB-masslagring
(USB MSC).
■ Hårddiskar stöds inte.
■ Radion kan inte spela upp skriv‐
skyddad musik.
■ Filsystem som stöds: FAT32,
NTFS, Linux och HFS+.
■ Följande restriktioner gäller för data
lagrade på USB MP3-spelare eller
USB-minnen:
◆ Maximalt strukturdjup för en
mapp: åtta nivåer.
◆ Maximalt antal MP3/WMA-filer
som kan visas: 10 000.
◆ Inmatningarna i spellistorna
måste vara utformade som rela‐
tiva vägar.
◆ Systemattributet för mappar/filer
som innehåller ljuddata behöver
inte ställas in.
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Det går att ansluta en mobiltelefon
som USB-enhet om telefonen stöder
USB-masslagring eller har aktiverat
stöd för USB-skivenhet.

USB-medieformat

USB-uttaget har stöd för följande me‐
dieformat:
■ MP3
■ Oskyddade WMA-filer
■ Oskyddade AAC-filer
Andra format kan stödjas.

Gracenote®

Den inbyggda Gracenote-tekniken
hjälper dig att hantera och navigera
bland USB-enhetens musikfiler. När
en USB-enhet är ansluten till radion
kan Gracenote identifiera musikfi‐
lerna och visa rätt album, artist,
genre, och skivomslag på skärmen.
Om någon information saknas
kommer Gracenote att fylla i den.
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Söka i musikbiblioteket med hjälp av
röstigenkänning (om sådan finns)
Röstigenkänning: Gracenote gör det
lättare att söka efter musik genom att
identifiera namn på band, artist och
album som kan vara svåra att uttala,
oregelbundna stavningar och smek‐
namn. Till exempel hjälper Gracenote
systemet att förstå artistnamn som
"INXS" eller "Mötley Crüe".Gracenote
gör också att det går att använda
namn som: "The Boss", "G.N.R", "The
Fab Four" och tusentals andra smek‐
namn på berömda artister som röst‐
kommandon för att spela upp musik.
Röstigenkänning 3 169
Normalisering: Normalisering hjälper
till att förbättra röstigenkänningens
noggrannhet när det gäller titlar som
låter likadant. Normaliseringen hjäl‐
per också till att gruppera långa listor
av genrer till 10 vanliga genrer. Till
exempel kan det finnas flera olika
rockgenrer i mediebiblioteket men
normaliseringen grupperar dem till en
enda övergripande genre. Normali‐
seringen är inaktiverad som standard.

finns någon omslagsbild använder
Gracenote generiska genrebilder
eller bilder av artisterna.

Så här aktiverar du normaliseringen:
1. Tryck på CONFIG eller
Inställningar på startsidan.
2. Tryck på Radioinställningar, tryck
sedan på Gracenoteinställningar.
3. Tryck på Normalisering för att slå
på eller av radion.
Skivomslag: Gracenotes databas
innehåller information om omslags‐
bild eller skivomslag till musiken på
USB-enheten. Om Gracenote känner
igen musiken och det finns ett ski‐
vomslag som är förknippat med den
använder Gracenote motsvarande
bild i databasen och visar denna på
radion. Om användaren har angivit ett
särskilt skivomslag kommer detta all‐
tid att visas i första hand. Om det inte

Flera liknande
Gracenote-databasen innehåller at‐
tribut som är förknippade med musi‐
ken, såsom genre, musikera, region,
artist typ, humör etc. Du kan använda
detta för att skapa en spellista med
upp till 30 låtar som liknar den låt som
spelas för närvarande. Denna spel‐
lista sparas i spellistemenyn när en‐
heten ansluts igen. Om låtar tas bort
från enheten hoppar systemet helt
enkelt över dessa låtar och spelar
nästa tillgängliga låt.
Använd pekskärmen eller röstigen‐
känningen för att skapa en spellista
med "fler liknande".
Kommandon för röstigenkänning
3 169
Gracenote-indexering
Medan Gracenote indexerar är Info‐
tainmentsystemets funktioner till‐
gängliga (det går även att välja musik
från menyn). Musik kan inte spelas
upp via röstigenkänning förrän radion

USB-port
har slutfört indexeringen av enheten.
Enheter med mer musik kan ta längre
tid att indexera. Enheten kommer att
indexeras när den ansluts till radion
för första gången. När meddelandet
"Indexerar" försvinner från skärmen
går det att söka musik på radion.
Nästa gång enheten ansluts eller vid
nästa tändcykel visas meddelandet
"Indexerar" en kort stund på skärmen.
Radion söker efter ändringar i en‐
heten och förbereder musiklistan. Om
inga förändringar hittas blir musiksök‐
ningen via röstigenkänning tillgänglig.
Radion kan indexera och spara två
enheter med upp till 10 000 låtar på
varje enhet.

USB-felsökning

Om enheten inte känns igen eller om
ingen information om musiken visas
på skärmen kan du återställa radions
standardinställningar:
1. Tryck på CONFIG.
2. Tryck på Fordonsinställningar.
3. Tryck på Återställ fabriksinställ‐
ningar.
4. Tryck på Ja.

Ansluta USB-enheter
En enhet för USB-masslagring eller
certifierad Windows Vista®/Media
Transfer Protocol (MTP)-enhet kan
anslutas till USB-uttaget.
USB-uttaget sitter i mittkonsolen.
USB-ikonen visas när USB-enheten
är ansluten.

Uppspelning av sparade
ljudfiler
Om du vill spela upp en USB-enhet,
gör något av följande:
■ Uppspelningen börjar automatiskt
när du ansluter USB-enheten.
■ Tryck på skärmknappen Ljud på
startsidan.
■ Tryck på SRCE eller SRC på ratt‐
reglagen för att bläddra tills USB är
tillgängligt.
■ Tryck på q/w på rattreglagen för att
spela upp CD, artist, album, låttitel
eller genre.
Röstigenkänning 3 169
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Följande format för spellistor stöds:
■ M3U (standard och utökad)
■ iTunes
■ PLS (standard)
■ WAX
■ ASX
■ RMP
Medan USB-källan är aktiv använder
du följande knapper och reglage för
att styra USB-funktionen på följande
sätt:
MENU/SEL: Vrid på ratten för att
bläddra igenom listan. Vrid snabbt för
att bläddra alfabetiskt genom stora
listor.
r (spela/paus): Tryck för att starta,
pausa eller fortsätta spelning av nu‐
varande mediekälla.
t (föregående/bakåt):
■ Tryck för att söka till början på ak‐
tuellt eller föregående spår. Om
spåret har spelats i mindre än fem
sekunder spelas föregående spår.
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USB-port

Om det har spelats längre än fem
sekunder startar det aktuella spåret
på nytt.
■ Tryck och håll in för att snabbspola
bakåt vid uppspelning. Släpp för att
återgå till uppspelningshastighet.
Använd tid visas.
v (nästa/snabbspola framåt):
■ Tryck för att söka till nästa spår.
■ Tryck och håll in för att snabbspola
framåt vid uppspelning. Släpp för
att återgå till uppspelningshastig‐
het. Använd tid visas.

USB-menyn

Följande funktioner är tillgängliga via
USB-menyn:
Slumpvis uppspelning: Tryck för att
spela spåren i slumpvis ordning.
Tryck igen för att stoppa blandningen.
Spela upp fler som denna:
1. Tryck för att automatiskt skapa en
spellista med låtar som liknar den
låt som spelas.
2. Radion visar meddelandet Playlist
Creation Succeeded (Spellistan

har skapats) och fortsätter att
spela upp den aktuella låten.
Meddelandet Skapandet av
spellista misslyckades kan visas
om en låt inte hittas i Gracenotedatabasen.
Radera automatisk spellista: Tryck
här för att ta bort en spellista av typen
Fler liknande.
Mappar: Tryck för att öppna en mapp‐
lista för att komma åt filerna i mapp‐
strukturen.
Spellistor:
1. Tryck för att visa spellistorna på
USB-enheten.
2. Välj en spellista för att visa en lista
med alla låtar i denna spellista.
3. Välj en låt i listan för att börja upp‐
spelningen.
Artister:
1. Tryck för att visa listan med artis‐
ter på USB-enheten.
2. Välj ett artistnamn för att visa en
lista med alla album av artisten.

3. Välj ett album.
4. Välj en låt i listan för att börja upp‐
spelningen.
Album:
1. Tryck för att visa alla album på
USB-enheten.
2. Välj albumet för att visa en lista
med alla låtar i detta album.
3. Välj en låt i listan för att börja upp‐
spelningen.
Genrer:
1. Tryck för att visa alla genrer på
USB-enheten.
2. Välj en genre för att visa en lista
med alla låtar i denna genre.
3. Välj en låt i listan för att börja upp‐
spelningen.
Låttitlar:
1. Tryck för att visa en lista med alla
låtar på USB-enheten.
2. Välj en genre för att visa en lista
med alla låtar i denna genre.
3. Låtarna visas i den ordning de har
sparats på enheten. Välj en låt i
listan för att börja uppspelningen.

USB-port
Filsystem och namngivning

Information om låt, artist, album och
genre hämtas från filens låtinforma‐
tion och visas endast om informa‐
tionen finns. Radion visar endast fil‐
namnet om det inte finns någon infor‐
mation om låten.

Bilder

Bilder kan bara visas från USB-en‐
heter. Om du har bilder sparade på ett
SD-kort måste du först överföra dem
till en USB-enhet eller använda en
USB-SD-adapter. Det kan hända att
bilder som är över cirka fyra megapi‐
xel inte kan visas. Endast filer av for‐
maten jpeg, bmp, gif, och png stöds.
1. Tryck på skärmknappen Bilder på
startsidan.
2. Systemet utför då en sökning efter
bildmappar. Meddelandet Vänta
visas tills sökningen är klar.

3. En lista visas. Välj en bild som du
vill visa.

4. När en bild visas är följande alter‐
nativ tillgängliga:
Info: Tryck för att visa eller dölja fil‐
namnet.
N: Tryck för att visa föregående bild
om du inte är i bildspelsläget.
l: Tryck för att växla mellan bild‐
spelsläget och manuellt läge.
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O: Tryck för att visa nästa bild om du
inte är i bildspelsläget.
v: Tryck för att rotera en bild manuellt
90 grader motsols.
Meny: Tryck för att öppna bildvisa‐
rens inställningsskärm. Bildvisare
huvudsida, Bildvisningstimer och
Blanda bilder visas som alternativ för
konfiguration av visningen av de bil‐
der som har sparats i systemet.
Om skärmen för bilden som visas inte
används inom sex sekunder försvin‐
ner alternativen på den övre och
nedre listen. Peka på skärmen för att
visa den övre och nedre listen igen.
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Allmän information

Användning

Om du har en länkad Bluetooth-enhet
kan du spela upp musik från denna.
Länka en Bluetooth-telefon/enhet
3 175

Musiken kan styras antingen via Info‐
tainment-reglagen eller reglagen på
enheten.
När en telefon är ansluten till sys‐
temet via Bluetooth-ljud kan det
hända att meddelanden och ljud inte
hörs på telefonen förrän Bluetooth
kopplas ur. Funktioner för
meddelanden kan variera beroende
på telefontypen. Kontrollera telefon‐
tillverkarens information om du ville
veta om telefonen stöder
meddelanden.

Bluetooth-musikinställning
Så här spelar du upp musik via en
Bluetooth-enhet:
1. Slå på enheten, länka den och an‐
slut den sedan.
Länka en Bluetooth-telefon/enhet
3 175
2. Spela upp musiken genom att
göra något av följande:
◆ Tryck på skärmknappen
Bluetooth på startsidan.
◆ Tryck på SRCE tills Bluetoothljud är markerat.
◆ Tryck på SRC-knappen på ratt‐
reglagen tills Bluetooth-ljud är
markerat.
Rattreglage 3 121
◆ Använd röstigenkänningen.
Röstigenkänning 3 169

Bluetooth-ljudmeny

Tryck på skärmknappen Meny så
visas följande:
Slumpvis uppspelning: Tryck på rat‐
ten MENU/SEL för att aktivera och in‐
aktivera blandning. Alla enheter
stöder inte blandningsfunktionen.
När du väljer Bluetooth-ljud kan det
hända att Bluetooth-enhetens interna
musikspelare inte öppnas beroende
på enhetens status. Alla enheter star‐
tar och spelar upp ljud på olika sätt.
Kontrollera att rätt ljudkälla spelas på

Bluetooth-musik
enheten om du vill spela upp Blue‐
tooth-ljud på radion. När bilen inte är
i rörelse kan du använda enheten för
att starta uppspelningen.
När du väljer Bluetooth-ljud som källa
kan det hända att radion visar
skärmen för pausat Bluetooth-ljud
utan att något ljud hörs. Tryck på play
på enheten eller tryck på r för att
starta uppspelningen. Detta kan in‐
träffa beroende på hur enheten kom‐
municerar via Bluetooth.
Vissa telefoner kan skicka informa‐
tion om Bluetooth-musik som visas på
radion. När radion tar emot denna in‐
formation kontrollerar den om det
finns något skivomslag och visar i så
fall detta.
När du vill spela musik på radion från
en Bluetooth-enhet måste du se till att
Bluetooth-enheten är upplåst och att
det avsedda musikprogrammet visas
på startskärmen.
På iPhone/iPod touch- och iPad-en‐
heter fungerar inte Bluetooth-ljud om
enheten är ansluten via USB och
Bluetooth på samma gång.
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Spela ljud
Spela från en iPod®

Spela ljud ................................... 144
Använda smartphoneapplikationer .............................. 146

Denna funktion stöder följande iPodmodeller:
■ iPod classic® (6:e generationen)
■ iPod nano® (3G, 4G, 5G, och 6G)
■ iPod touch® (1G, 2G, 3G, och 4G)
I följande situationer kan det hända
att funktionen påverkas negativt:
■ Vid anslutning av en iPod på vilken
en mer aktuell firmware har instal‐
lerats än vad som finns i den firm‐
wareversion som stöds av infotain‐
mentsystemet.
■ Vid anslutning av en iPod, på vilken
firmware från tredje part har instal‐
lerats.
Så här ansluter du en iPod:
1. Anslut ena änden av iPod-enhe‐
tens vanliga USB-kabel till iPodenhetens dockningskontakt.
2. Anslut den andra änden till USBporten i mittkonsolen.

iPod musikinformation visas på ra‐
dions display och börjar spela genom
bilens ljudsystem.
Batteriet i din iPod laddas automatiskt
när fordonet är på. iPod-enheten
stängs av och slutar ladda när motorn
slås av.
Om din iPod är en modell som inte
stöds, kan den fortfarande användas
för avlyssning i bilen genom att den
ansluts till det extra ingångsjacket
med en standard 3,5 mm (1/8 tum)
stereokabel.
iPod-meny

Använd iPod-menyn för att välja:
Slumpvis uppspelning: Tryck för att
spela spåren i slumpvis ordning.
Tryck igen för att stoppa blandningen.

Externa enheter
Spela upp fler som denna: Med
denna funktion kan radion skapa
spellistor med låtar/spår som liknar
det du lyssnade på. Radion skapar en
spellista med upp till 30 liknande låtar.
Spellistan visas i menyns spellisteka‐
tegori för framtida lyssning.
1. Tryck för att automatiskt skapa en
spellista med låtar som liknar den
låt som spelas.
2. Radion visar meddelandet Playlist
Creation Succeeded (Spellistan
har skapats) och fortsätter att
spela upp den aktuella låten.
Radera automatisk spellista: Tryck
här för att ta bort en spellista av typen
Fler liknande.
Spellistor:
1. Tryck för att visa spellistorna på
iPod-enheten.
2. Välj namnet på en spellista för att
visa en lista med alla låtar i denna
spellista.
3. Välj en låt i listan för att börja upp‐
spelningen.

Artister:
1. Tryck för att visa artisterna på
iPod-enheten.
2. Välj ett artistnamn för att visa en
lista med alla album av artisten.
3. Välj ett album.
4. Välj en låt i listan för att börja upp‐
spelningen.
Album:
1. Tryck för att visa alla album på
iPod-enheten.
2. Välj albumet för att visa en lista
med alla låtar i detta album.
3. Välj en låt i listan för att börja upp‐
spelningen.
Genrer:
1. Tryck för att visa alla genrer på
iPod-enheten.
2. Välj ett genrenamn för att visa en
lista med alla artister i denna
genre.
3. Välj en artist för att visa album
eller All Albums (Alla album) för att
visa alla album i den genren.
4. Välj en artist för att visa album.
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5. Välj ett album för att visa låtar.
6. Välj en låt i listan för att börja upp‐
spelningen.
Låttitlar:
1. Tryck för att visa en lista med alla
låtar på iPod-enheten.
2. Välj en låt i listan för att börja upp‐
spelningen.
Poddsändning:
1. Tryck för att visa alla poddradio‐
program på iPod-enheten.
2. Välj ett namn på ett poddradiopro‐
gram för att starta uppspelningen.
Kompositörer:
1. Tryck för att visa alla låtskrivare
på iPod-enheten.
2. Välj en låtskrivare för att visa en
lista med alla låtar av denna låtsk‐
rivare.
3. Välj en låt i listan för att börja upp‐
spelningen.
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Ljudböcker:
1. Tryck för att visa alla ljudböcker
på iPod-enheten.
2. Välj en ljudbok i listan för att börja
uppspelningen.
3. Välj en låt i listan för att börja upp‐
spelningen.

Spela upp från en iPhone eller
iPad

Den här funktionen stöder följande iP‐
hone- eller iPad-modeller:
■ iPhone® (2G, 3G, 3GS, 4, 4S, och
5)
■ iPad® (1G, 2G)
Gör på samma sätt som med en iPod
enligt instruktionerna ovan. Om du vill
använda röstigenkänning för att spela
upp musik säger du "Spela upp USB",
"Spela upp artist", "Spela upp album",
"Spela upp låt", eller "Spela upp
genre".
Röstigenkänning 3 169

Felsökning för iPhone, iPod
Touch och iPad

Om en iPhone, iPod touch eller iPad
är ansluten via USB och Bluetooth
kan det hända att ljudet inte hörs när
iPod väljs som källa på radion. Om ett
telefonsamtal tas emot medan du
lyssnar via din iPod och det inte hörs
något ljud från iPod-källan bör du gå
till airplay-ikonen på enheten och
välja dockningskontakten eller koppla
ur och koppla in dockningskontakten
igen på enheten.
Vissa funktioner kan variera be‐
roende på vilken version av operativ‐
systemet som finns på enheten.

Använda smartphoneapplikationer
Stitcher Internetradio

Stitcher Smartradio™ är en internet‐
radio som strömmar nyhets-, sportoch underhållningsprogram via ljud‐
systemet. Skapa dina egna på-begä‐
ran-stationer eller upptäck nya pro‐
gram med hjällp av Stitchers förin‐
ställda stationer. För att ställa in ett

konto måste du först hämta applika‐
tionen från Android Market eller iTu‐
nes Store, eller gå till www.stit‐
cher.com.
En telefon eller pekdator med inter‐
netanslutning krävs för denna appli‐
kation. Ditt eget mobiltelefonabonne‐
mang används. Kontrollera att den
senaste versionen är installerad på
enheten och att volymen på enheten
är uppskruvad.
BlackBerry-telefoner har inte stöd för
denna applikation.
Så här installerar du Stitcher:
■ På en Android-telefon eller pekda‐
tor med internetuppkoppling går du
till Android Play Store, söker efter
Stitcher och installerar applikatio‐
nen på telefonen (inte på SDkortet).
■ På en iPhone, iPad eller iPod touch
går du till iTunes Store och söker
efter Stitcher.
Så här startar du Stitcher
Anslut din iPhone, iPad eller iPod
touch till en USB-port, eller anslut An‐
droid-enheten via Bluetooth.

Externa enheter
USB-port 3 139
Bluetooth 3 175
Om du använder applikationen första
gången ställer du in stationerna innan
du ansluter enheten till bilen.
Stitcher-ikonen visas nu på startsidan
och ett källfönster visas om den se‐
naste applikationen är installerad på
enheten.
Använda iPhone, iPod Touch eller
iPad
1. Anslut enheten till USB-porten.
Telefonens skärm måste vara
upplåst.
2. Gör något av följande för att starta
applikationen:
◆ Tryck på applikationen på en‐
heten.
◆ Tryck på Stitcher på startsidan.
◆ Tryck på q/w och säg "Stitcher"
eller "Stitcher-radio"
◆ Acceptera alla meddelanden på
enhetens skärm.
3. Om Stitcher inte börjar spela väl‐
jer du en kategori och sedan en
station.

När Stitcher har startats trycker du på
SRCE eller SRC på rattreglagen för
att använda Stitchers funktioner.
Om inget händer när du trycker på
skärmknappen Stitcher bör du hämta
den senaste Stitcher-applikationen
och försöka igen.
Stitcher kommer alltid att vara marke‐
rat på startsidan när en iPhone, iPad
eller iPod touch är ansluten via USBporten. För att använda applikationen
måste du först logga in på ditt konto.
Om meddelandet Se enhet visas kan
det hända att inloggningsskärmen
visas på enheten.
Om meddelandet Lås upp telefonen
eller starta om appen och försök
igen visas kan telefonen vara låst.
Lås upp telefonen, stäng appen,
starta om den och se till att startsidan
visas på telefonen/enheten.
Använda en Android-telefon
1. Länka Android-telefonen via Blue‐
tooth.
2. Använd något av följande alterna‐
tiv för att starta applikationen:
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◆ Tryck på applikationen på en‐
heten.
◆ Välj Stitcher på startsidan.
◆ Tryck på q/w och säg "Stitcher"
eller "Stitcher-radio"
3. Om Stitcher inte börjar spela väl‐
jer du en kategori och sedan en
station.
När Stitcher har startats trycker du på
SRCE eller SRC på rattreglagen för
att använda Stitchers funktioner.
Om inget händer när du trycker på
skärmknappen Stitcher bör du hämta
den senaste Stitcher-applikationen
och försöka igen.
Om meddelandet Se enhet visas kan
det hända att inloggningsskärmen
visas på enheten.
Om meddelandet Lås upp telefonen
eller starta om appen och försök
igen visas kan telefonen vara låst.
Lås upp telefonen, stäng appen och
starta om den för att säkerställa kor‐
rekt kommunikation.
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Stitcher-felsökning
Det går inte att ansluta enheten till
fordonet
Om det inte går att ansluta enheten till
USB-porten eller via Bluetooth gäller
följande:
1. Stäng av fordonet.
2. Öppna och stäng förardörren,
vänta ca 30 sekunder och försök
ansluta enheten igen.
Telefonens batterisparfunktion och
aktivitetshanterare kan göra att Stit‐
cher inte fungerar som det ska. Ta
bort dessa appar från telefonen eller
ta bort Stitcher och Bluetooth från ak‐
tivitetslistan.
Det går inte att starta Stitcher
Om enheten inte kan starta Stitcher:
■ Kontrollera att den senaste versio‐
nen av Stitcher är installerad.
■ Kontrollera att du är inloggad på ett
aktivt Stitcher-konto.

■ För Android-enheter: Kontrollera
att enheten är länkad med bilen och
att Bluetooth-ikonen på skärmen är
markerad.
■ För iPhone, iPod touch eller iPadenheter: Kontrollera att USB-ka‐
beln är ansluten till USB-porten, att
skärmen är upplåst och att startsi‐
dan visas.
Stäng Stitcher på enheten och
starta om det. På enheter som tillå‐
ter multitasking kan det krävas ett
extra steg för att avsluta Stitcherapplikationen. Se mobiltelefonens
bruksanvisning.
Inget ljud
Om det inte kommer något ljud från
Stitcher kan det bero på följande:
■ Svag eller förlorad dataanslutning.
■ Enheten behöver laddas.
■ Applikationen behöver startas om.
■ Anslutningen mellan telefonen och
radion har förlorats.
■ Om en iPhone, iPod touch eller
iPad är ansluten via Bluetooth och
dockningskontakten, gå till airplay-

ikonen på enheten och välj dock‐
ningskontakten eller koppla ur och
koppla in dockningskontakten igen
på enheten.
■ Volymen är för låg. Vrid upp voly‐
men på enheten.
Om anslutningen mellan applikatio‐
nen och enheten förloras visas ett
meddelande Lås upp telefonen eller
starta om appen och försök igen.
Tryck på OK för att försöka igen.
Ansluta USB-enheter 3 139
Länka Bluetooth-enheter 3 175
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Användning
Använd NAV-knappen på frontpane‐
len eller startsidan för att komma till
navigeringskartan.
Tryck på NAV-knappen igen för att
växla mellan normal, delad och full‐
ständig kartvy.
Färdriktningsindikator

Med skärmknappen Meny längst ned
till vänster på skärmen når du navi‐
gationsmenyn.

Skärmknappar

Följande skärmknappar är tillgäng‐
liga:
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Tryck på Riktningsindikator för att
visa kartvyn. Det finns tre indikatorin‐
ställningar:
■ 2D Norr uppåt: Visar Norr upptill på
kartskärmen oberoende av i vilken
riktning bilen körs.
■ 2D Riktning uppåt: Visar den rikt‐
ning som bilen kör i. Den skuggade
triangeln pekar norrut.
■ 3D Riktning uppåt: Samma som
Färdriktning upp i 2D men kartan är
i 3D.
Kartlägen

vyer att välja mellan. Vissa vyer kan
bara väljas när ruttnavigeringen är
aktiv.

Intressanta platser längs vägen
Tryck här för att visa en söklista över
intressanta platser som ligger längs
eller i närheten av den aktuella rutten.
Välj önskad plats.
Visa intressanta platser på kartan

Ett annat sätt att ändra kartvyn är att
trycka på ikonen för kartläge.
Intressanta platser i närheten

Tryck här för att välja vilka huvudka‐
tegorier av intressanta platser som
ska visas på kartan.

Tryck här för att ändra kartvyn när du
använder navigeringsfunktionen. Det
finns ett antal fullständiga och delade

Tryck här för att visa en söklista över
intressanta platser i närheten. Välj
önskad plats.

Växla mellan ruttid och destination
Tryck här för att anpassa den infor‐
mation om ankomst-/restid och väg‐
punkt/destination som visas på hu‐
vudkartbilden.

Navigation
Aktuell lägesinformation
Tryck här för att visa en delad skärm
som visar detaljerad information om
bilens position. Du kan också komma
åt denna funktion genom att trycka på
fliken Fordonsinformation längst ner i
mitten på skärmen. Du kan spara
platsen i adressboken genom att
trycka på Spara på den delade
skärmen.
Destinationsinformation
Tryck här för att visa en delad kart‐
skärm som visar nästa vägpunkt/des‐
tination. Du kan spara platsen i
adressboken genom att trycka på
Spara på den delade skärmen.

Alfanumeriskt tangentbord

Bokstäver i alfabetet, symboler, skil‐
jetecken och siffror visas på naviga‐
tionsskärmen som tangentbord med
bokstäver eller siffror. Bokstavstang‐
entbordet visas när data ska matas in.
QWERTY or ABCDEF: Tryck här för
att växla mellan tangentbordslayou‐
terna QWERTY och ABCDEF.
Symboler: Tryck här för att välja sym‐
boler.

Mellanslag: Används för att ange ett
mellanrum mellan tecken eller orden
i ett namn.
Ta bort: Tryck här för att radera ett
felaktigt valt tecken.

Kartor
Detta avsnitt omfattar grundläggande
information om kartans databas.
Data lagras i det interna flashminne
som används av navigationssys‐
temet.
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Detaljerade områden

Kartdatabasen innehåller vägnätsatt‐
ribut för detaljerade områden. Attribu‐
ten omfattar information såsom gatu‐
namn, gatuadresser och korsningar
där det är förbjudet att svänga åt ett
visst håll. Ett detaljerat område om‐
fattar alla stora motorvägar, tillfarts‐
vägar och vägar i bostadsområden.
De detaljerade områdena innehåller
information om intressanta platser,
t.ex. restauranger, flygplatser, ban‐
ker, sjukhus, polisstationer, bensin‐
stationer, sevärdheter och historiska
monument. Det kan hända att kartda‐
tabasen inte innehåller information
om nybyggda områden eller korriger‐
ingar av kartdatabasen. I navigations‐
systemet får du fullständig ruttnavi‐
gering i de detaljerade kartområdena.

Kartinställningar

Du kan justera skalan på kartvyn. När
du kör rullar kartan automatiskt åt
samma håll som färdriktningen.
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Kartans skalor

Kartskalan kan ställas in på två olika
sätt:
■ Vrid knappen MENU/SEL medurs
eller moturs för att zooma ut eller in.
■ Tryck på knapparna för kartans
skala + eller − längst ner i hörnen
på kartskärmen för att ändra zoom‐
nivå.
Kartans skallinje göms om inte
zoomnivån ändras inom några få
sekunder.
Skalan kan ställas in på engelska
eller metriska enheter. För att ändra
från engelska till metriska måttenhe‐
ter, se "Förarinformationscentral
(DIC)" i bilens instruktionsbok.

Rullningsfunktioner

■ För att bläddra i kartan, tryck nå‐
gonstans på kartskärmen varefter
bläddringssymbolerna visas.
■ Tryck lätt på kartan för att centrera
denna punkt på skärmen.
■ Tryck och håll kvar fingret på
skärmen i valfri riktning utanför rull‐
ningssymbolen för att rulla kartan i
den riktningen.
■ Bläddringshastigheten ökar om
fingret pressas närmare skärmens
kant.
■ Tryck på NAV på frontpanelen för
att avbryta rullningen av kartan och
återgå till bilens aktuella plats på
kartan.

Tryck på bläddringspilarna överst på
kartskärmen för att växla mellan den
vanliga övre listen (start och favoriter)
och ljudinformationslisten.

Uppdateringar av kartdata

Den kartinformation som finns i bilen
är den mest aktuella information som
fanns att tillgå när bilen tillverkades.
Kartdata uppdateras från tid till annan
förutsatt att kartinformationen har
ändrats.
Om du har frågor om navigeringssys‐
temets användning eller uppdater‐
ingsprocessen kan du kontakta din
återförsäljare.

Navigation
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Förklaringar till databasens
täckning

Täckta områden kan variera be‐
roende på i vilken grad som kartde‐
taljer är tillgängliga för ett visst om‐
råde. Vissa områden erbjuder fler de‐
taljer än andra. Om detta inträffar in‐
nebär det inte att ett problem har upp‐
stått med systemet. När kartdata upp‐
dateras kan fler detaljer bli tillgängliga
i områden där informationen tidigare
inte var så detaljerad.

Målsymbolen markar slutmålet när en
rutt har planerats.

Om vägpunkter har lagts in i den
aktuella rutten visas uppskattad tid
och avstånd till varje vägpunkt.

Symbolöversikt
Följande symboler är de vanligaste
som visas på en kartskärm.

Bilsymbolen indikerar den aktuella
positionen och bilens körriktning på
kartan.

Vägpunktssymbolen markerar en
eller flera inställda vägpunkter.
Ett delmål är en målpunkt med mel‐
lanstopp som lagts in den planerade
rutten.
Den uppskattade tiden och avståndet
till destinationen visas.

Denna symbol indikerar att kartvyn är
Norr upp: Vid Norr upp visas Norr
upptill på kartskärmen oberoende av
i vilken riktning bilen körs.
Välj denna skärmsymbol för att ändra
vyn till Körriktning upp eller 3D.

154

Navigation
Körning längs en rutt
Manöveravisering
Systemet aviserar att du snart måste
göra en manöver.

Denna symbol indikerar att kartvyn är
Körriktning upp.
Vyn med Körriktning upp visar rikt‐
ningen i vilken bilen körs upptill på
kartskärmen. Den skuggade triangeln
indikerar norr.
Tryck på denna skärmsymbol för att
ändra till 3D-läge.
3D-symbolen är den samma som
Körriktning-upp-symbolen, men kar‐
tan är i 3D.

Symbolen Ingen GPS visas när ingen
GPS satellitsignal tas emot.

Denna symbol längst ner på en kart‐
skärm ändrar den aktuella kartläges‐
skärmen.

Körning på landsväg.
Denna symbol på kartskärmen visar
hastighetsbegränsningen på en rutt.
Det kan hända att hastighetsbegräns‐
ningen inte stämmer på grund av för‐
ändringar som har gjorts av trafikmyn‐
digheterna, kommunen eller på grund
av föråldrade kartdata. Följ alltid has‐
tighetsbegränsningen enligt vägskyl‐
tarna.

Körning på väg inom bostadsområde.

Navigation

Mål

Om ruttnavigeringen inte är aktiv kan
du trycka på skärmknappen Resmål
på startsidan för att öppna skärmen
där du kan ange din destination. Flera
alternativ kan väljas för att planera en
rutt genom att mål matas in. Vissa al‐
ternativ som t.ex. Senaste resmål,
Adressbok och Hem kan vara nedto‐
nade om ingen destination har angi‐
vits eller sparats tidigare.

Tryck på skärmknappen
Adr.inmatning för att visa skärmen
där du kan ange en adress. Bestäm
en rutt genom att mata in landets
namn, stadens namn, gatunamn,
husnummer och vägkorsning.
Om inget land har angivits är fältet
Stad inte tillgängligt. Tryck på skärm‐
knappen till höger om stadens namn
för att välja ett land.
Om landet har ställts in tidigare kan
du trycka på skärmknappen till höger
om stadens namn för att ändra land.
För att göra namnval enklare marke‐
rar systemet endast tecken som är
tillgängliga efter senaste teckenin‐
matningen.

Adresspost

Land: Ange landets namn.
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Ort: Ange stadens namn.
Gata: Ange ett gatunamn.
Husnummer: Ange ett giltigt adress‐
nummer.
Korsning: Ange ett gatunamn som
korsar den valda gatan.
Mata först in stadens namn:
1. Ange stadens namn.
2. Ange gatunamnet. Radera fel‐
aktigt inmatade tecken med
skärmknappen Ta bort.
En lista visas om sex namn eller
färre är tillgängliga. Om det finns
flera än sex namn finns en urvals‐
sida med ett antal tillgängliga ga‐
tor. Tryck på skärmknappen
Lista för att betrakta listan och
välja gatan.
3. Ange husnumret.
4. Du kan trycka på skärmknappen
Klar när som helst så försöker
systemet hitta en destination som
överensstämmer med de uppgif‐
ter du har angivit och visar dessa
på skärmen.
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4. Välj önskat land.
5. Ange land.
Landet för en destination kan också
ändras med hjälp av röstigenkänning.
Röstigenkänning 3 169

Du kan söka i listan över intressanta
platser baserat på kategori, namn
eller telefonnummer.
Ange ett namn:

Intressanta platser
5. Tryck på skärmknappen
Startguidning så beräknas rutten.
Ange en destination i andra länder
Om destinationen ligger i ett annat
land måste du först ändra land i
navigationssystemet.
Så här ändrar du land:
1. Tryck på skärmknappen Resmål
på startsidan.
2. Tryck på skärmknappen Adress
för att visa skärmen där du kan
ange en adress.
3. Gå till alternativet för landsrad och
välj detta. Skärmen där du kan
ange land visas. Välj alternativet
landsrad. Listan över tillgängliga
länder visas.

Tryck på skärmknappen Intressepunkter på sidan där du kan ange ett
mål. Flera alternativ kan väljas för att
planera en rutt.

1. Välj Namn.
2. Kontrollera att landet och staden
stämmer och välj sedan Sök.
3. Ange namnet på den intressanta
platsen.
4. Skriv in några bokstäver eller hela
namnet med hjälp av tangentbor‐
det.
5. Tryck på skärmknappen List
(lista) (om listan har sex eller färre
objekt visas den omedelbart).
6. Välj önskad plats.

Navigation
Adressbok

7. Tryck på skärmknappen
Startguidning så beräknas rutten.

Senaste resmål

Välj en destination från listan över tid‐
igare destinationer. Upp till 15 platser
som tidigare har angetts kan hämtas.
Om listan är full, raderas automatiskt
de äldsta målen när de nya läggs till.

Om ingen destination har sparats i
adressboken kan du göra det nu:
1. Tryck på Resmål på startsidan.
2. Ange en adress med någon av
metoderna för att ange destina‐
tion (adress, intressant plats,
etc.).
3. På skärmen för att bekräfta
destinationen väljer du Spara.
4. Systemet visar alternativen
Namn, Nummer, Ikon och Klar.
Tryck på Klar för att spara destina‐
tionen.
5. Välj Namn, Nummer eller Ikon för
att anpassa adressboksposten.
Om en destination redan har sparats
i adressboken trycker du på Resmål
på startsidan för att visa skärmknap‐
pen Adressbok.
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Välj ett mål genom att ange en adress
som finns lagrad i adressboken.
1. Tryck på skärmknappen
Adressbok. En lista visar posterna
i adressboken.
2. Välj målet ur listan.
3. Tryck på skärmknappen
Startguidning så beräknas rutten.
Så här redigerar du poster i adress‐
boken:
1. Välj en post i adressboken.
2. På skärmen för att bekräfta
destinationen väljer du Redigera.
3. Systemet visar alternativen
Namn, Nummer, Ikon och Ta
bort. Tryck på Ta bort för att ta bort
destinationen från adressboken.
4. Välj Namn, Nummer eller Ikon för
att anpassa adressboksposten.
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Koordinater för latitud och
longitud

Välj en destination baserat på koordi‐
naterna för latitud och longitud.

Så här anger du platsens koordinater
för latitud och longitud:
1. Tryck på Resmål på startsidan.
Tryck på knappen Latitud
Longitud för att visa skärmen
ovan.

2. Välj Latitud eller Longitud för att
ändra. Ange koordinaterna i
grader, minuter och sekunder.
Tryck sedan på Klar för att spara
och avsluta.
3. Tryck på skärmknappen Sök om
informationen stämmer.
4. Tryck på skärmknappen
Startguidning. Rutten beräknas.

Favoritrutter

Så här lägger du till en favoritrutt:
1. Tryck på knappen Resmål för att
visa skärmknappen Favoritrutter.
2. Tryck på knappen Favoritrutt för
att visa Ny favoritrutt.
3. Välj Ny favoritrutt och ange ett fa‐
voritruttnamn.

4. Tryck på OK så visas listan över
favoritrutter på displayen.
5. Välj favoritrutten och lägg till en
vägpunkt med hjälp av någon av
metoderna för att ange destina‐
tion (adress, intressant plats,
etc.).
Så här väljer du till en favoritrutt:
1. Tryck på knappen Resmål för att
visa skärmknappen Favoritrutter.
2. Tryck på skärmknappen
Favoritrutter för att visa en lista
över tillgängliga favoritrutter.
3. Rulla ner och välj en favoritrutt.
4. Tryck på skärmknappen
Startguidning. Rutten beräknas.
Så här tar du bort en favoritrutt:
1. Tryck på knappen Resmål för att
visa skärmknappen Favoritrutter.
Tryck på den här knappen för att
visa listan över tillgängliga favori‐
trutter.
2. Rulla ner och markera den rutt
som ska tas bort.
3. Tryck på Redigera.
4. Tryck på Radera favoritrutt.
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Så här ändrar du ruttens namn:
1. Tryck på knappen Resmål för att
visa skärmknappen Favoritrutter.
Tryck på den här knappen för att
visa listan över tillgängliga favori‐
trutter.
2. Tryck på skärmknappen
Redigera.
3. Välj Redigera namn.
4. Använd tangentbordet för att
mata in namnet.
5. Tryck på skärmknappen Klar. Det
nya namnet visas nu i favoritrutts‐
menyn.

Mitt hem

Om ingen hemdestination har angi‐
vits kan du spara en destination
genom att trycka på knappen
Resmål på startsidan. Använd någon
av metoderna för att ange destination

(adress, intressant plats, etc.). Välj
Save as Home (Spara som hem) från
skärmen för att bekräfta destination.
Om en hemdestination redan har
sparats trycker du på knappen
Resmål på startsidan för att visa
skärmknappen Hem. Tryck på denna
knapp för att starta ruttnavigeringen.
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■ Tryck på knappen Kör längst ned
på skärmen för att visa skärmen för
att bekräfta destinationen.
■ Tryck på skärmknappen
Startguidning. Rutten beräknas.

Resguide

Välj från karta

■ Tryck på knappen Resmål för att
visa skärmknappen Välj på karta.
Tryck på den här knappen för att
visa kartbilden med en rullnings‐
symbol mitt på kartan.
■ Tryck på knappen Zooma +/Zooma
- på skärmen och tryck på kartan för
att hitta den destination du vill välja.
Tryck och håll kvar fingret på kartan
för att aktivera snabb bläddring.

Tryck på skärmknappen Reseguide
på sidan där du kan ange ett mål.
Flera alternativ kan väljas för att pla‐
nera en rutt.
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Du kan söka i listan över intressanta
platser baserat på kategori eller
namn.

6. Välj Sorteringsmetod för att
öppna menyn sökordning. Välj ett
av de två alternativen. Dessa al‐
ternativ utgörs av Efter avstånd
eller Efter namn.
7. Välj Sök.
8. Välj önskad plats.

Söka efter kategori

3. Välj något av alternativen, t.ex.
Nära.
4. Välj kategoriraden för att öppna
listan över POI-kategorier.
1. Välj Kategori från listan över in‐
tressanta platser för att öppna
skärmen där du kan välja POI.
2. Ange nödvändig information
genom att först välja platsraden
för att öppna platsmenyn.
5. Välj något av alternativen, t.ex.
Alla POI.

Ange ett namn:

1. Välj Namn.
2. Kontrollera att landet, delstaten/
provinsen och staden stämmer
och välj sedan Sök.
3. Ange namnet på den intressanta
platsen.
4. Skriv in några bokstäver eller hela
namnet med hjälp av tangentbor‐
det.
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5. Välj skärmknappen Klar eller om
listan har sex eller färre objekt
visas den omedelbart.
6. Välj önskad plats.

Listan över intressanta platser inne‐
håller en del detaljerad information
om de val du har gjort. Denna infor‐
mation kan omfatta:
■ kort beskrivning
■ adress
■ nummer
■ öppettider
■ pris
■ hemsida.
Bilder kanske inte är tillgängliga för
vissa platser eller länder.

Bekräfta destination

Det finns flera tillgängliga alternativ
på skärmen för att bekräfta destina‐
tion:
Startguidning: Tryck här för att starta
en ruttberäkning till den visade
destinationen.
Visa på kartan: Tryck här för att växla
till kartbilden med den visade destina‐
tionen mitt på kartan.
Ruttalternativ: Tryck här för att ändra
ruttalternativ. Mer information om rut‐
talternativ finns nedan.
Ring: Tryck för att ringa upp det tele‐
fonnummer som visas om telefonka‐
pacitet finns.
Spara som Hem: Tryck för att spara
den visade destinationen som din
hemdestination. Hemdestinationen
sparas överst i listan över destinatio‐
ner i adressboken.
Spara / Redigera: Tryck här för att
spara den visade destinationen i
adressboken. Om den visade
destinationen redan har sparats i
adressboken kommer menyalter‐
nativet Redigera att visas.
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Ruttalternativ

Tryck här för att visa olika ruttalterna‐
tiv.
Alternativa rutter: Om detta alternativ
är aktiverat visas en extra skärm efter
att Startguidning har valts. Välj de be‐
räknade rutterna Snabbaste,
Kortaste eller Eco innan du väljer Kör.
Snabbaste: Med detta alternativ be‐
räknas den snabbaste vägen.
Kortaste: Med detta alternativ beräk‐
nas den kortaste vägen.
Eco: Med detta alternativ beräknas
den mest bränsleeffektiva vägen ba‐
serat på hastighet och avstånd.
Under menyn ruttalternativ finns rutt‐
preferenser som alla är aktiverade
som standard.
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För att indikera detta markeras kryss‐
rutan bredvid varje preferens. Alla
dessa preferenser används vid be‐
räkningen av rutten. Om någon eller
några av dessa preferenser är omar‐
kerade beräknas rutten utan hänsyn
till dessa preferenser.
Använd landsvägar: Avmarkera för
att undvika större vägar.
Använd tullbelagda vägar: Avmar‐
kera för att undvika betalvägar.
Använd färjor: Avmarkera för att und‐
vika färjor.
Använd tunnlar: Avmarkera för att
undvika tunnlar.
Använd begränsad tid: Avmarkera för
att undvika vägar som endast är till‐
gängliga vissa tider.
Använd biltåg: Avmarkera för att und‐
vika biltåg.

Meny med ruttnavigering aktiv

Destinationslista

Flera funktioner kan utföras sedan ett
mål har matats in. Tryck på skärm‐
knappen Resmål för att öppna me‐
nyskärmen.

Välj Destinationslista för att visa alter‐
nativ för att organisera vägpunkter.
Svänglista

Avbryt ruttnavigering
Tryck på Avbryt vägledning för att av‐
bryta aktuell rutt.

Välj Svänglista för att visa en lista
över manövrer för hela rutten. Tryck
på skärmknappen Undvik bredvid en
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av svängarna för att undvika ett väg‐
avsnitt. Maximalt åtta avsnitt får und‐
vikas.
Lista över vägavsnitt som ska
undvikas
Välj Undviklista för att visa en lista
över vägavsnitt som ska undvikas
med en möjlighet att ta bort dessa av‐
snitt från listan.
Röstprompt
Välj Röstfunktioner för att visa alter‐
nativ för att stänga av eller hantera
navigeringsröstmeddelanden.
Avstickare
Tryck på Omväg för att visa alternativ
för avstickare. Välj om du vill göra en
avstickare från hela rutten eller från
en del av den.
Ruttalternativ
Denna funktion kan nås från menyn
för att bekräfta destinationen och
menyn med aktiv ruttnavigering. Se
Bekräfta destination tidigare i detta
avsnitt.

Delmål
Upp till tre vägpunkter kan läggas till
för den aktuella rutten. Vägpunkterna
kan sorteras (flyttas) eller tas bort.

Att lägga till ett delmål:
1. Från vägpunktslistan trycker du
på Lägg t vägpunkt.
2. Mata in delmålet med någon av
metoderna för att lägga till mål.
Systemet beräknar och markerar
rutten och denna kan startas.
3. För att lägga till fler vägpunkter
trycker du på Lägg t vägpunkt för
att lägga till vägpunkten i önskad
ordning.
Att ta bort ett delmål:
1. Tryck på Destinationslista på rutt‐
menyn.
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2. Tryck på Radera vägpunkt.

3. Markera de vägpunkter som ska
tas bort. Tryck på skärmknappen
Ta bort.
Med funktionen för att flytta vägpunk‐
ter kan du ändra i destinationslistan.
Så här flyttar du på en vägpunkt:
1. Tryck på Destinationslista på rutt‐
menyn.
2. Tryck på Sortera waypoints.
3. Markera den vägpunkt som du vill
flytta.
4. Markera den plats som du vill
flytta vägpunkten till.
I stället för att radera enstaka väg‐
punkter kan du välja Radera alla
vägpunkt för att ta bort alla vägpunk‐
ter samtidigt.
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Om du vill spara en destinationslista
som en favoritrutt väljer du Spara.

Konfigurera meny
Konfigurationsmenyn används för att
justera funktioner och inställningar,
t.ex. ljud, radio, nav (navigering), dis‐
playvisning eller tidsinställningar.

1. Tryck på skärmknappen
Inställningar på startsidan eller
knappen CONFIG på frontpane‐
len.

2. Tryck på rullningslisten tills önskat
alternativ visas. Välj de inställ‐
ningar du vill ändra. Se instruk‐
tionsboken för information om hur
du ändrar de flesta fordonsinställ‐
ningarna.

Språk

Tryck på Inställningar-knappen på
startsidan eller CONFIG-knappen på
frontpanelen för att öppna menyalter‐
nativen. Vrid på MENU/SEL-knappen
eller peka och dra bläddringslisten för
att bläddra mellan alternativen. Tryck
på ratten MENU/SEL eller tryck på
Språk (Languages) för att visa olika
språk. Välj önskat språk.

Tids- och datuminställningar

Tryck på skärmknappen Tid och
datum för att visa tid- och datumme‐
nyn.
Automatisk uppdatering klocka: När
funktionen är aktiverad ställer denna
funktion automatiskt in klockan.
Ställ in tid: Tryck på + eller − för att
öka eller minska timmar och minuter
på klockan.
Ställ in datum: Tryck på + eller − för
att öka eller minska datumsiffran.
Ställ in tidsformat: Tryck på 12
timmar-skärmknappen för 12-timmar‐
sklocka och skärmknappen 24
timmar för 24-timmarsklocka.
Tryck på skärmknappen Tillbaka för
att spara ändringarna.

Radioinställningar

Tryck på Inställningar-knappen på
startsidan eller CONFIG-knappen på
frontpanelen för att öppna menyalter‐
nativen. Vrid MENU/SEL ratten eller
tryck på rullningslisten för att bläddra
igenom de tillgängliga alternativen.
Tryck på knappen MENU/SEL eller
tryck på Radioinställningar för att visa
radioinställningsmenyn. Med den här
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funktionen kan du ändra vilken radio‐
information som visas samt ställa in
förvalssidor och automatisk volym‐
reglering.
Följande radioinställningar finns:
Automatisk volymjustering: Välj Av,
Låg, Mellan eller Hög känslighet för
att automatiskt ställa in volymen för
att minimera effekterna av oönskat
bakgrundsljud som kan uppstå
genom förändring av vägbeläggning,
hastigheter eller öppna fönster.
Denna funktion arbetar bäst på lägre
volyminställningar där bakgrundslju‐
det normalt sett är högre än ljudsys‐
temets volym.
Gracenote-alternativ: Tryck här för att
aktivera/inaktivera normalisering för
att förbättra funktionen för röstigen‐
känning och mediegrupperingar.
CD-spelare 3 134, USB 3 137, Till‐
behörsutrustning 3 136, Bluetoothmusik 3 142
startvolym: Tryck för att ställa in den
maximala volymnivån som ska an‐
vändas vid start även om en högre
volym var inställd när radion stängdes
av.

Antal favoritsidor: Tryck här för att
ange antal FAV-sidor som ska visas.
Programversionsinformation: Tryck
här för att visa information om sys‐
temet och uppdatera programvaran
om det finns en tillgänglig uppdater‐
ing.

165

Röstprompt

Telefoninställningar
Telefon 3 175

Navigeringsinställningar (i
förekommande fall)

Olika inställningar för navigeringssys‐
temet kan nås via konfigurationsme‐
nyn. Vissa alternativ är endast tilläng‐
liga sedan en rutt har planerats.

I röstmeddelandemenyn kan du göra
ändringar i röstmeddelandefunktio‐
nerna.
Navigationsröstmeddelanden: Mar‐
kera för att aktivera navigationsröst‐
meddelanden. Markera för att inaktiv‐
era navigationsröstmeddelanden när
du kör enligt en planerad rutt.
Navigationsvolym: Välj detta alterna‐
tiv för att ändra volymen på naviga‐
tionsröstmeddelandena.
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Radera sparade destinationer

Guidningsvarningar

Visningsinställningar

Tryck här för att radera alla sparade
destinationer. Undermenyn Radera
sparade destinationer visas. Markera
önskade alternativ för radering och
tryck på Delete (radera) längst ner för
att fortsätta. En skärmbild för bekräf‐
telse visas där du ombeds att radera
eller avbryta.

Tryck här om du vill att varningsmed‐
delanden om guidning ska kunna
visas på kartan eller på de viktigaste
skärmarna som ljud, telefon, etc. En
bock visas för att indikera att läget för
guidningsvarningar är aktiverat.

Följande alternativ kan visas:
Startsida meny: Tryck här för att an‐
passa startsidans första sida.
Alternativ för backkamera: Tryck här
för att justera alternativen för backka‐
meran.
Skärm AV: Tryck här för att stänga av
skärmen. Displayen tänds igen när du
trycker på någon av radioknapparna
eller på skärmen (i förekommande
fall).
Kartinställningar: Tryck här för att
öppna undermenyn för att ändra
automatisk zoomning, aktivera vis‐
ning av hastighetsbegränsningar på
kartan och ändra inställningar för vis‐
ning av kartan.

Fordonsinställningar

Se "Personliga inställningar" i instruk‐
tionsboken.
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Kartvisning: Tryck för att ändra
skärmbakgrunden.
■ Den automatiska inställningen ju‐
sterar skärmens bakgrund auto‐
matiskt beroende på det om‐
givande ljuset.
■ Daginställningen gör att kartans
bakgrund blir ljusare.
■ Nattinställningen gör att kartans
bakgrund blir mörkare.
För att ändra displayens övergri‐
pande ljusstyrka kan du använda
instrumentpanelens belysningsreg‐
lering.

Global Positioning System
Bilens position bestäms av satellitsig‐
naler, diverse bilsignaler och kart‐
data.
Ibland kan andra störningar som sa‐
tellitens tillstånd, vägens utseende,
bilens tillstånd och/eller andra fakto‐
rer påverka navigeringssystemets
förmåga att bestämma bilens exakta
position.

GPS-systemet visar bilens nuva‐
rande position med hjälp av de signa‐
ler som sänds av GPS-satelliterna.
Om bilen inte tar emot signaler från
satelliterna visas en symbol på karts‐
kärmen.
Navigationssymboler 3 153
Systemet fungerar kanske inte eller
också kan störningar uppträda om
något av följande gäller:
■ Signalerna hindras av höga bygg‐
nader, träd, stora lastbilar eller en
tunnel.
■ Satelliter repareras eller förbättras.
För mer information om GPS inte
fungerar korrekt:
Problem med ruttnavigering 3 168
Service av navigationssystemet
3 168
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Fordonspositionering
Ibland kan bilens position på kartan
vara mindre exakt på grund av en
eller flera av följande orsaker:
■ Vägsystemet har ändrats.
■ Bilen körs på halt underlag som
sand, grus eller snö.
■ Bilen körs på kurviga vägar eller
långa raksträckor.
■ Bilen närmar sig en hög byggnad
eller ett stort fordon.
■ Vägen löper parallellt till en motor‐
väg.
■ Bilen har förflyttats med biltåg eller
färja.
■ Nuvarande positionskalibreringen
är felaktigt inställd.
■ Bilen körs med hög hastighet.
■ Bilen ändrar riktning mer än en
gång eller vrids på en vändskiva i
ett parkeringhus.
■ Bilen körs in i eller lämnar ett par‐
keringhus, garage eller en över‐
täckt plats.
■ GPS-signalen tas inte emot.
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■
■
■
■
■

En takbox är monterad på bilen.
Snökedjor är monterade.
Däcken har bytts ut eller är slitna.
Däcktrycket är felaktigt.
Det är första gången som naviga‐
tionen används efter att kartdata
har uppdaterats.
■ 12 V batteriet har varit frånkopplat
under flera dagar.
■ Bilen körs i tät trafik med låg hastig‐
het och bilen stoppas och startas
upprepade gånger.

Problem med ruttguidning
Felaktig ruttguidning kan inträffa vid
ett eller flera av följande förhållanden:
■ Avsvängningen gjordes inte på an‐
given väg.
■ Ruttguidningen är eventuellt inte
tillgänglig vid automatisk omdiriger‐
ing för nästa sväng åt vänster eller
höger.
■ Rutten kanske inte ändras när
automatisk omdirigering används.

■ Det finns ingen ruttguidning vid
sväng i en vägkorsning.
■ Flera namn på platser kan annon‐
seras i undantagsfall.
■ Det kan ta lång tid att genomföra
automatisk omdirigering vid kör‐
ning med hög hastighet.
■ Automatisk omdirigering kan visa
en rutt som återgår till det inställda
delmålet vid körning mot ett mål
utan att ett inställt delmål passeras.
■ Vägen är spärrad för motorfordon
på grund av en temporär åtgärd
eller säsongsreglering eller någon
annan åtgärd.
■ Några rutter kanske inte söks.
■ Rutten till målet kanske inte visas
om det finns nya vägar, om vägarna
nyligen har ändrats eller om vissa
vägar inte finns medtagna i kart‐
data.
Kartor 3 151
För att omkalibrera bilens position på
kartan, parkera bilen med motorn
igång i två till fem minuter, tills bilens
position har uppdaterats. Se till att
bilen är parkerad på en plats som är

säker, där sikten mot himlen är fri och
där det inte finns några stora hinder i
närheten.

Service på
navigeringssystemet
Om navigeringssystemet behöver
service, och åtgärderna som finns
upptagna här har följts utan att pro‐
blemen har lösts, kontakta din åter‐
försäljare för hjälp.

Röstigenkänning

Röstigenkänning
Röstigenkänning ........................ 169
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Röstigenkänning

Tryck två gånger på q/w på ratten för
att hoppa över röstmeddelandena.

Röstigenkänningen gör det möjligt att
använda infotainmentsystemets
funktioner utan att använda hän‐
derna.
Röstigenkänningen kan användas
när radion är på eller så länge bibe‐
hållet radioläge är aktiverat. Se "Bi‐
behållet radioläge" i instruktionsbo‐
ken. Systemet bibehåller en minsta
ljudnivå.

Stänga av röstigenkänningen

Använda röstigenkänning
1. Tryck på q/w på ratten. Ljudet
stängs av. Röstmeddelandet
"Säg ett kommando" hörs."Vänta
tills signalen hörs innan du talar.
Om du inte hör någon signal bör
du kontrollera att volymen är upp‐
skruvad.
När röstigenkänningen är aktive‐
rad visas symbolen w i skärmens
övre högra hörn.
2. Säg tydligt ett av kommandona
som finns angivna senare i detta
avsnitt.

1. Tryck och släpp x/n på rattreg‐
lagen eller säg "Hej då" eller "Av‐
bryt" för att avbryta ett kommando
om systemets svar inte överens‐
stämmer med röstkommandot.
2. Systemet svarar "Hej då"

Bra tips för att ge kommandon

■ Om du kan välja mellan flera kom‐
mandon väljer du det kommando
som fungerar bäst för dig.
■ Ord inom parentes är inte obligato‐
riska. För till exempel kommandot
"FM-radio (frekvens)", är både "FMradio 87,7" och "FM-radio" giltiga
kommandon.
■ Om kommandot känns igen
kommer systemet antingen att ut‐
föra kommandot eller begära att du
ska bekräfta valet.
■ Om systemet inte känner igen kom‐
mandot säger systemet "Jag förstår
inte".
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■ Om du har problem med att sys‐
temet inte känner igen ett kom‐
mando, bekräfta att kommandot är
korrekt. Försök att säga kom‐
mandot tydligt eller vänta en kort
stund efter ljudsignalen.
■ Bakgrundsljus som klimatanlägg‐
ningsfläktar på hög hastighet,
öppna fönster och högt buller utom‐
hus, även när fönstren är stängda,
kan göra att röstkommandon miss‐
förstås.
■ Systemet känner igen kommandon
på olika språk, till exempel engel‐
ska, kanadensisk franska och
spanska. Systemet känner bara
igen kommandon på det valda
språket.
■ För att höja eller sänka ljudvolymen
under en röstigenkänningssession
kan du vrida på radions volymratt
eller trycka på rattreglagens volym‐
knappar. Om volymen ändras
under en röstigenkänningssession
visas en volymlist som visar ljud‐
volymen i takt med att den justeras.
Detta ändrar också volymen på
promptar vid guidning.

■ När du använder navigeringskom‐
mandon bör du först lära dig adres‐
sen ordentligt. Om du tar långa
pauser när du läser upp adressen
kan det hända att systemet inte
känner igen adressen eller vägle‐
der dig till fel plats.
■ När du läser upp husnumret känner
systemet igen både siffror och nu‐
merisk text. Du kan till exempel
säga "3-0-0-0-1" eller "trettiotuse‐
nett."
■ Om systemet flera gånger i rad
anger en destination som ligger i ett
annat land kan du säga kom‐
mandot "Byt land" och säga det
aktuella landet. Om du vill ange en
destination i ett annat land måste
du först ändra land i systemet.

Kommandon för
röstigenkänning

I följande lista anges de röstkomman‐
don som kan användas i infotain‐
mentsystemet och en kort beskriv‐
ning av varje röstkommando. Kom‐
mandona anges med ord som inte är
obligatoriska inom parentes. Se tidig‐
are instruktioner för information om
hur du använder röstkommandona.
Radiokommandon
Ställ in AM, Ställ in FM, Fininställning,
Stitcher: Instruerar systemet att gå till
angivet band och den senast spelade
stationen.
Ställ in AM … (frekvens), Ställ in FM
… (frekvens): Instruerar systemet att
gå till den specifika stationen.
Tumme upp: Instruerar systemet att
ge aktuell låt eller station en tumme
upp i Stitcher.
Tumme ner: Instruerar systemet att
ge aktuell låt eller station en tumme
ner i Stitcher.

Röstigenkänning
Mina mediekommandon
CD, AUX, USB eller Bluetooth: Instru‐
erar systemet att byta källa.
[Spela] C D: Instruerar systemet att
spela upp en CD-skiva. Till exempel
kan du säga "Spela upp CD".
Följande kommandon gäller endast
USB-, iPod- och iPhone-källor. De är
tillgängliga efter att enheten har inde‐
xerats.
Spela (artist | artisten) (artistens
namn): Instruerar systemet att spela
upp låtar av en viss artist. Du kan till
exempel säga "Spela upp artist <ar‐
tistnamn>".
Spela album (allbumtitel): Instruerar
systemet att spela upp ett visst al‐
bum.
Spela låt (låttitel): Instruerar systemet
att spela upp en viss låt.
Spela (genre | genren) (genrenamn):
Instruerar systemet att spela upp låtar
av en viss genre.

Sök artist … (artistnamn): Instruerar
systemet att visa en lista över alla lå‐
tar av en viss artist. Du kan till exem‐
pel säga "Sök efter artist <artist‐
namn>".
Sök kompositör … (kompositörens
namn): Instruerar systemet att visa en
lista över alla låtar av en viss kompo‐
sitör. Du kan till exempel säga "Sök
efter låtskrivare <låtskrivarens
namn>".
Sök album … (albumnamn): Instrue‐
rar systemet att visa en lista över alla
låtar i ett visst album. Du kan till ex‐
empel säga "Sök album <album‐
namn>".
Sök genre … (genrenamn): Instruerar
systemet att visa en lista över alla lå‐
tar i en viss genre. Du kan till exempel
säga "Sök genre <genrenamn>".
Sök mapp … (mappnamn): Instruerar
systemet att visa en lista över alla lå‐
tar i en viss mapp. Du kan till exempel
säga "Sök mapp <mappnamn>".
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Sök spellista … (spellistans nanm):
Instruerar systemet att visa en lista
över alla låtar i en viss spellista. Du
kan till exempel säga "Sök spellista
<spellistans namn>".
Sök ljudbok … (ljudbokens namn): In‐
struerar systemet att visa en lista över
alla spår i en viss ljudbok. Du kan till
exempel säga "Sök ljudbok <ljudbo‐
kens namn>".
Sök podcast … (poddradioprogram‐
mets namn): Instruerar systemet att
visa en lista över alla spår i ett visst
poddradioprogram. Du kan till exem‐
pel säga "Sök poddradio <poddradio‐
programmets namn>".
Spela upp fler som denna...: Instrue‐
rar systemet att skapa en spellista
med låtar som liknar den låt som spe‐
las just nu.
Navigeringskommandon (i
förekommande fall)
Så här aktiverar du röstigenkänning
för navigering:
1. Tryck på q/w på ratten. Ljudet
stängs av. Röstmeddelandet
"Säg ett kommando" hörs. Vänta
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tills ljudsignalen hörs innan du ta‐
lar.
Om du inte hör någon signal bör
du kontrollera att volymen är upp‐
skruvad.
När röstigenkänningen är aktive‐
rad visas symbolen w i skärmens
övre högra hörn.
2. Säg tydligt kommandot "Naviga‐
tion".
3. Säg tydligt ett av de kommandon
som finns angivna i detta avsnitt.
Följande kommandon kan inte an‐
vändas förrän navigeringskomman‐
dot har getts.
Ändra land: Ändrar land så att du kan
ange en destination från detta land.
Navi | Navigation | Destination: An‐
vänds om du vill ange en fullständig
adress utan att göra uppehåll. Sys‐
temet känner igen adressen om den
anges utan uppehåll eller nämner ett
centrum i en stad.
Guidad adress: Används för att ange
en adress i flera steg. Adressen
anges enligt följande mönster: land,
stad, gata och sedan husnummer.

Vägkorsning: Används för att ange en
vägkorsning som destination. Adres‐
sen anges enligt följande mönster:
land, stad, gata och sedan vägkors‐
ning.
Telefonbok: Om du har länkat en tele‐
fon till systemet som innehåller kon‐
takter med tillhörande adressinforma‐
tion kan adressen till den angivna
kontakten bli en rutt. Om systemet
inte förstår adressen visas ett felmed‐
delande.
Hem: Instruerar systemet att starta
guidningen till den adress som har
sparats som hemadress.
P A I | Plats av intresse: Gör det möj‐
ligt att ange en intressepunkt som
mål. Bekanta dig med POI-kategori‐
erna och deras underkategorier i sys‐
temet genom att trycka på Resmål på
startsidan eller DEST på frontpanelen
och sedan välja Intresse- punkter.
Kommandon för att visa intressanta
platser längs vägen och i närheten av
destinationen kommer att vara till‐
gängliga om ruttnavigering är aktive‐
rad.

Lägg t vägpunkt: Används för att
lägga till enskilda vägpunkter eller
slutdestinationen. Systemet frågar
dig om vilken metod du vill använda
för att lägga till platsen. Du kan till ex‐
empel säga, "Intressanta platser
längs vägen" eller "korsning".
Radera vägpunkt: När ruttnavigering
är aktiverad kan detta kommando an‐
vändas för att ta bort enstaka väg‐
punkter eller slutdestinationen. Om
ruttnavigering inte är aktiverat med‐
delar systemet att destinationslistan
är tom.
Var är jag | Min nuvarande position |
Var befinner jag mig: Instruerar sys‐
temet att ange bilens aktuella posit‐
ion.
Hjälp: Systemet läser upp mer speci‐
fika hjälpkommandon som är förknip‐
pade med navigationsfunktionen eller
dess underfunktioner.
Avbryt vägledning: Instruerar sys‐
temet att avbryta ruttnavigeringen.
Ange en destination i andra länder

Röstigenkänning
För att röstigenkänningen ska kunna
känna igen en lokal adress måste det
aktuella landet först anges i naviga‐
tionssystemet.
Landet kan också anges med hjälp av
röstkommandon. När motorn stängs
av återställs landinställningen till
standardlandet.
1. Tryck på q/w på ratten.
2. Säg "Navigation".
3. Säg "Byt land".
4. Säg landets namn.
Telefonkommandon
(Ring | Slå) | Ring upp | Slå nummer
(telefonnummer eller kontakt): Instru‐
erar systemet att ringa upp ett tele‐
fonsamtal. Du kan till exempel säga
"Ring 1 248 123 4567". Om du vill
ringa upp en kontakt i telefonboken
säger du "Ring upp" följt av namn och
plats, avsluta sedan med "Ring
upp".Du kan till exempel säga "Ring
upp John hemma" eller "Ring upp
John på jobbet". Om ett nummer inte
känns igen ringer systemet upp det
översta numret i listan.

(Para ihop | Anslut | Koppla ihop)
enhet: Instruerar systemet att börja
länka en enhet.
Sifferuppringning | Slå (nummer |
siffror): Instruerar systemet att ringa
ett telefonnummer genom att du
anger en siffra i taget. När du har sagt
siffrorna avslutar du med "Ring".
(Återuppringning | Återuppring) | Ring
[upp] senaste numret | (Ring | Slå)
senast slagna nummer | Ring upp
senast slagna nummer: Instruerar
systemet att ringa upp det senast
uppringda numret.
(Välj | Byt | Ändra) enhet | (Byt | Välj |
Ändra) telefon: Instruerar systemet
att byta till en annan länkad enhet.
Enheten måste väljas från skärmen
eller med hjälp av ratten MENU/SEL.
(Radera | Ta bort) enhet | Ta bort
(enhet | telefon) | Radera telefon | (Ta
bort | Radera) telefon: Instruerar sys‐
temet att ta bort en länkad enhet.
Läs S M (S | S-meddelanden) | Läs
(textmeddelanden | meddelanden):
Instruerar systemet att börja läsa text‐
meddelanden från den länkade en‐
heten.
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Inte alla enheter stöder textmedde‐
landen. Tillämplig i förekommande
fall.
Voice Pass-thru
Voice Pass-thru ger tillgång till mobil‐
telefonens röststyrningskommandon,
t.ex. Siri eller röstkommando. I mobil‐
telefonens instruktionsbok kan du få
reda på om mobiltelefonen har stöd
för denna funktion.
För att aktivera telefonens röstigen‐
känningssystem håller du in q/w på
ratten i cirka två sekunder.
Inställningskommandon
Utförliga instruktioner på | (Verbose |
Beskrivande läge | Mångordighet) på
| Sätt på utförliga instruktioner,
Utförliga instruktioner av | (Verbose |
Beskrivande läge | Mångordighet) av
| Stäng av utförliga instruktioner: In‐
struerar systemet att slå på eller av
röstmarkörer.
[Ställ in] Språk …: Instruerar systemet
att ställa in språket.
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Lista enhet | Lägg till enhet på listan:
Instruerar systemet att visa en lista
över vilka enheter som kan an‐
vändas.

Föregående sida | (Sida | Scrolla)
upp: Instruerar systemet att gå till fö‐
regående sida i en lista.

Övriga kommandon
(Hejdå | Avslutar | Adjö | Farväl): In‐
struerar systemet att avsluta ett sam‐
tal eller röstigenkänning.
(Avbryt | Stopp): Instruerar systemet
att avbryta en åtgärd.
(Gå tillbaka | Föregående | Bakåt |
Tillbaka | Förra): Instruerar systemet
att gå tillbaka till en tidigare meny.
Huvudmeny: Instruerar systemet att
gå till huvudmenyn.
(Ja | Riktigt | OK | Javisst | Jadå | Okej
| Korrekt | Jajemen | Japp | Rätt | Just
det | Yes | Det stämmer | Visst): Allt
detta kan användas för att säga "ja".
(No | Nope | Na | No Way | Wrong |
Incorrect | Negative | Not Really | No
I said | No I did not | No I do not): Allt
detta kan användas för att säga "nej".
Nästa sida | (Sida | Scrolla) ner: In‐
struerar systemet att gå till nästa sida
i en lista.

För att komma till uppspelningsses‐
sionen för hjälp, säg ett av hjälpkom‐
mandona tydligt.
Hjälp: Systemet läser upp mer speci‐
fika hjälpkommandon, t.ex. radioin‐
ställningar som användaren kan välja
mellan.
Radio: Använd detta kommando för
att lära dig mer om hur du väljer band
(AM eller FM) och hur du byter radio‐
stationer genom att säga sändnings‐
frekvensen.
[Min] Media: Använd detta kom‐
mando för att lära dig hur du spelar
upp enskilda låtar, artister, album, en‐
heter som är anslutna till USB-porten
eller hur du byter källa.
Telefon: Använd detta kommando för
att lära dig hur du ringer ett samtal,
länkar en enhet eller tar bort en enhet.

Röstigenkänningshjälp

Inställningar: Använd detta kom‐
mando för att lära dig hur du aktiverar
eller inaktiverar röstmeddelanden
eller ställer in språket.

Telefon

Telefon

Bluetooth®
Översikt

Bluetooth® ................................. 175
Användning ................................ 178
Textmeddelanden ...................... 181
Handsfree-telefon ...................... 183

Om systemet har Bluetooth kan det
interagera med många typer av
mobiltelefoner och enheter för att:
■ Ringa och ta emot handsfree-sam‐
tal.
■ Dela mobiltelefonens adressbok
eller kontaktlista med bilen. Tele‐
fonboken visas endast när den
aktuella telefonen är ansluten.
■ Ringa utgående samtal med hjälp
av röstigenkänning.
Systemet kan användas när tänd‐
ningen är i läget ON/RUN, ACC/AC‐
CESSORY eller i bibehållet radio‐
läge. Bluetooth-systemets räckvidd
är upp till 9,1 m (30 fot).
Radion kan anslutas till de flesta
Bluetooth-aktiverade telefoner. Vilka
egenskaper och funktioner som är till‐
gängliga beror på enheten.
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På skärmen för ett pågående telefon‐
samtal kan en bild av kontakten från
telefonens kontaktlista visas. Inte alla
telefoner har stöd för den här funk‐
tionen.

Bluetooth-reglage

Använd knapparna på infotainment‐
systemet och ratten för att styra Blue‐
tooth-systemet.
Fjärrkontroll på ratten
q/w (tryck för att prata): Tryck för att
besvara inkommande samtal och
starta röstigenkänning.
x/n (ljudavstängning/avsluta
samtal): Tryck för att avsluta ett sam‐
tal, avvisa ett inkommande samtal,
eller avbryta röstigenkänning.
+ X − (volym): Tryck på + eller − för att
öka eller minska volymen.
Infotainmentsystemets reglage
För information om hur du navigerar i
menysystemet med hjälp av infotain‐
mentreglagen, se reglageöversikten
3 120.
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y/@ (ljudavstängning/avsluta
samtal): Tryck för att komma till hu‐
vudmenyn för Telefon.
Röstigenkänning
Röstigenkänningen använder kom‐
mandon för att styra systemet och
välja telefonnummer.
När du använder röstigenkänning:
■ Systemet kan eventuellt inte identi‐
fiera röstkommandon om bak‐
grundsljudet är för högt.
■ En ton avges för att indikera att sys‐
temet är klart för ett röstkommando.
Vänta på tonen och tala sedan.
■ Tala tydligt med en lugn och natur‐
lig stämma.
Röstigenkänning 3 169

Ljudsystem

Ljudet kommer genom bilens främre
högtalare och åsidosätter ljudsyste‐
met. Använd knappen m under sam‐
talet för att reglera ljudnivån. Den
ändrade ljudnivån ligger kvar i minnet
för senare samtal. Systemet bibehål‐
ler en minsta ljudnivå.

Röstigenkänning 3 169
Bluetooth-ljud
Bluetooth-musik 3 142

Länkning med Infotainmentreglage

En Bluetooth-aktiverad mobiltelefon
måste först länkas och sedan anslu‐
tas till bilen innan den kan användas.
Se mobiltelefontillverkarens anvis‐
ningar för Bluetooth-funktionerna in‐
nan du länkar mobiltelefonen.
Parningsinformation
■ En Bluetooth-aktiverad telefon och
en ljuduppspelningsenhet kan län‐
kas till systemet samtidigt.
■ Upp till fem enheter kan länkas med
Bluetooth-systemet.
■ Parningsprocessen är inaktiverad
när bilen är i rörelse.
■ Länkningen behöver bara göras en
gång, såvida inte länkningsinfor‐
mationen på mobiltelefonen för‐
ändras eller mobiltelefonen raderas
från systemet.

■ Endast en länkad mobiltelefon i ta‐
get kan vara ansluten till Bluetoothsystemet.
■ Om flera länkade mobiltelefoner
befinner sig inom systemets räck‐
vidd kommer radion först att ansluta
till den första telefonen på listan
eller till den telefon som var an‐
sluten senast.
Länka en telefon/enhet
1. Tryck på knappen CONFIG eller
y/@.
2. Välj Telefoninställningar.
3. Välj Lägg till enhet (Handsfree).
Radion visar Sök efter bluetoothenheter på din telefon, välj ditt
fordon, bekräfta, eller ange PINnumret som visas på skärmen. :
Om systemet har stöd för ett fyr‐
siffrigt personligt identifierings‐
nummer (PIN-kod) visas det
(den). PIN-koden används i steg
5.
4. Starta länkningsprocessen på
den mobiltelefon som ska länkas
med bilen. Se mobiltelefonens
bruksanvisning.
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5. Leta upp och välj den enhet som
är uppkallad efter fordonets
märke och modell i listan på mo‐
bilen. Följ instruktionerna på mo‐
bilen för att ange PIN-koden som
visades i steg 4 eller för att be‐
kräfta att de sexsiffriga koderna
matchar. Systemet känner igen
den nya anslutna telefonen när
länkningen är klar.
6. Om du uppmanas att acceptera
anslutningen eller tillåta hämtning
av telefonboken väljer du alltid att
acceptera och tillåta. Om du inte
accepterar kanske inte telefon‐
boken är tillgänglig. På vissa tele‐
foner visas begäran om anslut‐
ning eller hämtning av telefon‐
boken i aktivitetsfältet högst upp
på skärmen. Dra ner aktivitetsfäl‐
tet, leta efter begäran om anslut‐
ning/telefonbok och acceptera.
7. Upprepa detta för att länka fler
telefoner.

Lista alla länkade och ansluta
telefoner/enheter
1. Tryck på CONFIG.
2. Välj Telefoninställningar.
3. Välj Enhetslista.
Ta bort en länkad telefon/enhet
1. Tryck på CONFIG.
2. Välj Telefoninställningar.
3. Välj Enhetslista.
4. Välj den telefon som ska tas bort
och följ instruktionerna på
skärmen.
Ansluta till en annan telefon
Om du vill ansluta en annan telefon
måste den nya telefonen finnas i bilen
och vara tillgänglig för anslutning till
Bluetooth-systemet innan processen
startas.
1. Tryck på CONFIG.
2. Välj Telefoninställningar.
3. Välj Enhetslista.
4. Välj den nya telefon som du vill
ansluta och följ instruktionerna på
skärmen.
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En Bluetooth-aktiverad mobiltelefon
måste först länkas och sedan anslu‐
tas till bilen innan den kan användas.
Se mobiltelefontillverkarens anvis‐
ningar för Bluetooth-funktionerna in‐
nan du länkar mobiltelefonen.
Parning av en telefon
1. Tryck på q/w. Systemet svarar
"Säg ett kommando", följt av en
ton.
2. Säg "Länka" så svarar systemet
med "Sök efter Bluetooth-enheter
på din telefon. Bekräfta eller ange
numret."
3. Starta länkningsprocessen på
den telefon som ska länkas.
4. Leta upp och välj den enhet som
är uppkallad efter fordonets
märke och modell i listan på mo‐
bilen. Följ instruktionerna på mo‐
bilen för att ange PIN-koden eller
för att bekräfta att de sexsiffriga
koderna matchar. Systemet sva‐
rar "Länkningen klar".
5. Upprepa steg 1–4 för att länka fler
telefoner.
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Lista alla länkade och ansluta
telefoner
Systemet kan lista alla mobiltelefoner
som är länkade till det. Om en länkad
mobiltelefon också är ansluten till
bilen svarar systemet med "redan an‐
sluten" efter telefonnamnet.
1. Tryck på q/w. Systemet svarar
"Säg ett kommando", följt av en
ton.
2. Säg "Enhetslista".
Ta bort en parad telefon
1. Tryck på q/w. Systemet svarar
"Säg ett kommando", följt av en
ton.
2. Säg "Enhetslista".
3. Säg "Ta Bort enhet".
4. Systemet svarar med: "Peka på
enhetens namn på skärmen för att
ta bort enheten." Välj den enhet
du vill ta bort på skärmen så tas
den bort.
För att avbryta kommandot trycker du
på x / n på rattreglagen eller på
BACK-knappen på radions frontpa‐
nel.

Ansluta till en annan telefon eller
enhet
För att ansluta till en annan mobiltele‐
fon letar systemet efter nästa tillgäng‐
liga mobiltelefon. Beroende på vilken
mobiltelefon som ska anslutas kan
detta kommando behöva upprepas.
1. Tryck på q/w. Systemet svarar
"Säg ett kommando", följt av en
ton.
2. Säg "Byt telefon".
◆ För att välja en enhet, trycker du
på dess namn på displayen.
◆ Om ingen annan mobiltelefon
hittas fortsätter den ursprung‐
liga telefonen att vara ansluten.

Användning
Ringa upp ett samtal med hjälp
av telefonbok och
infotainmentreglage

För mobiltelefoner som stöder tele‐
fonboksfunktionen kan Bluetoothsystemet använda de kontakter som
har sparats på mobilen för att ringa
samtal. Se mobiltelefonens bruksan‐

visning eller kontakta leverantören av
den trådlösa uppkopplingen för att ta
reda på om denna funktion stöds.
Om en mobiltelefon stöder telefon‐
boksfunktionen är menyerna Telefon‐
bok och Samtalslistor automatiskt till‐
gängliga.
Via menyn Telefonbok kan du komma
åt den telefonbok som är lagrad i din
mobiltelefon för att ringa upp ett sam‐
tal.
Via menyn Samtalslistor kan du
komma åt telefonnumren i menyerna
Inkommande samtal, Utgående sam‐
tal och Missade samtal på din mobil‐
telefon och använda dem för att ringa
ett samtal.
Radion visar de första 1 000 kontak‐
terna och telefonnumren för varje
kontakt, inklusive hemnummner,
jobbnummer, mobilnummer och
övriga nummer.
Så här ringer du ett samtal med hjälp
av telefonboksmenyn:
1. Tryck på y/@ en gång på radion
eller på skärmknappen Telefon.
2. Välj Telefonbok.
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3. Markera bokstavsgruppen i tele‐
fonboken för att bläddra igenom
listan med namn och nummer.
4. Välj ett namn.
5. Välj det nummer du vill ringa.
Så här ringer du ett samtal med hjälp
av menyn Samtalslistor:
1. Tryck på y/@ en gång på radion
eller på skärmknappen Telefon.
2. Välj Samtalslista.
3. Välj listan över inkommande sam‐
tal, utgående samtal eller mis‐
sade samtal.
4. Välj det namn eller det nummer
som du vill ringa upp.

Så här ringer du ett samtal med
hjälp av Infotainment-reglagen

För att ringa ett samtal:
1. Tryck på y/@ en gång på radion
eller på skärmknappen Telefon.
2. Tryck på Ange nummer.
3. Ange telefonnumret.
4. Välj OK för att slå numret.
5. Välj Ring för att ringa samtalet.

Så här ringer du ett samtal med hjälp
av röstigenkänning 3 169

Acceptera eller avvisa ett samtal

När ett inkommande samtal tas emot
tystnar infotainmentsystemet och en
rington hörs i bilen.
Användning av infotainmentreglagen
Vrid ratten MENU/SEL till Svara eller
Neka och tryck på ratten MENU/SEL
eller tryck på Svara eller Neka på
skärmen.
Så här använder du rattreglagen
Tryck på q/w för att svara eller x/
n för att avvisa samtalet.

Samtal väntar med hjälp av
Infotainment-reglagen

Funktionen Samtal väntar måste
stödjas av Bluetooth-telefonen och
vara aktiverad av nätoperatören för
att fungera.
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Växla mellan samtal (endast vid
samtal väntar)
Så här växlar du mellan två samtal:
Vrid och tryck på MENU/SEL-ratten
och välj Växla samtal eller välj Växla
samtal på skärmen.

Samtal väntar med hjälp av
rattreglagen

Funktionen Samtal väntar måste
stödjas av mobiltelefonen och vara
aktiverad av nätoperatören.
■ Tryck på q/w för att svara på ett
inkommande samtal när ett annat
samtal är aktivt. Det första samtalet
placeras i vänteläge.
■ Tryck på q/w igen för att återgå till
det första samtalet.
■ För att avvisa ett inkommande sam‐
tal trycker du på Neka på skärmen
eller låter bli att göra något.
■ Tryck på x/n för att koppla från
det pågående samtalet och växla
till det parkerade samtalet.
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Konferenssamtal med hjälp av
Infotainment-reglagen

Funktionen Konferenssamtal och
Trepartssamtal måste stödjas av
Bluetooth-telefonen och vara aktive‐
rad av nätoperatören för att fungera.
Den här funktionen kan endast an‐
vändas när bilen inte är i rörelse.
Så här startar du ett konferenssamtal
när du har ett pågående samtal:
1. Vrid och tryck på ratten
MENU/SEL och välj Ange
nummer.
2. Ange telefonnumret och välj
sedan OK.
3. När samtalet har förbundits vrider
du ratten MENU/SEL och väljer
Koppla ihop samtal.
4. För att lägga till flera deltagare i
konferenssamtalet kan du upp‐
repa steg 1–3. Antalet deltagare
som kan läggas till begränsas av
din nätoperatör.

Avsluta ett samtal
Användning av infotainmentreglagen
Vrid och tryck på ratten MENU/SEL
och välj Lägg på eller tryck på Lägg
på på skärmen.
Så här använder du rattreglagen
Tryck på x / n.

Stänga av mikrofonen

Under ett samtal kan mikrofonen
stängas av så att den andra samtals‐
parten inte kan höra ljuden inne i
bilen.
Användning av infotainmentreglagen
Vrid och tryck på ratten MENU/SEL
och välj Mikrofon Av. Tryck igen för att
slå på mikrofonen igen.

Överföra ett samtal

Ljudet kan överföras mellan Blue‐
tooth-systemet och mobiltelefonen.
Mobiltelefonen måste vara länkad
och ansluten till Bluetooth-systemet
innan ett samtal kan överföras.

Så här överför du ljud från Bluetoothsystemet till en mobiltelefon
Under ett samtal via bilens ljudsystem
trycker du på knappen Flytta över
samtal på skärmen eller håller ner
knappen q/w på ratten.
Så här överför du ljud till Bluetoothsystemet från en mobiltelefon
Använd mobiltelefonens ljudöverfö‐
ringsfunktion. Se mobiltelefonens
bruksanvisning för mer information.
Tryck på knappen Flytta över samtal
på skärmen eller tryck på knappen q/
w på ratten och håll den intryckt.

Tonvalstoner (DTMF)

Bilens Bluetooth-system kan skicka
siffror under pågående samtal. Detta
används vid uppringning av ett me‐
nydrivet telefonsystem.
Användning av infotainmentreglagen
■ Vrid och tryck på ratten
MENU/SEL och välj Ange nummer.
Ange sedan telefonnumret.
■ Välj Ange nummer på skärmen,
mata in siffrorna och tryck sedan på
OK.
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Textmeddelanden
I bilar som är utrustade med Blue‐
tooth kan systemet visa textmedde‐
landen, spela upp ett meddelande via
ljudsystemet och skicka ett fördefinie‐
rat meddelande. Alla telefoner stöder
inte alla funktioner och en del tele‐
foner fungerar inte med Bluetooth.
Radion stöder endast mottagande av
SMS. Det kan hända att en begäran
behöver accepteras på telefonen eller
att vissa telefoninställningar behöver
ändras för att SMS ska fungera. Se
mobiltelefonens bruksanvisning.
SMS-funktionen kan också initieras
via röstigenkänning.

1. Tryck på knappen Messages på
startsidan eller välj SMS från tele‐
fonens huvudskärm. Tills alla text‐
meddelanden har hämtats
kommer hemsidans ikon att vara
nedtonad och alternativet telefon‐
ens huvudskärm visas inte.
Denna funktion inaktiveras om
den länkade Bluetooth-enheten
inte stöder SMS.

Använda textmeddelanden
2. När alla meddelanden har häm‐
tats visas inkorgen för SMS. Välj
ett meddelande som du vill visa.
Meddelanden kan endast visas
när bilen inte befinner sig i rörelse.
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3. Visa meddelandet eller välj
Lyssna för att få meddelandet
uppläst. Skärmen för att visa
meddelanden är låst så länge
bilen är i rörelse.
■ Välj Ring för att ringa den kontakt
eller det nummer som är förknippat
med texten. Om telefonen inte kan
ringa upp avsändaren av ett med‐
delande går det inte att välja Ring.
■ Välj Svara för att svara på ett SMS
som har tagits emot. Alla telefoner
tillåter inte sändning av
meddelanden.
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■ Markera önskat meddelande från
listan över fördefinierade
meddelanden för att skicka detta
som svarsmeddelande.

■ Välj Skicka för att skicka meddel‐
andet.
■ Välj Tillbaka för att avbryta och gå
tillbaka till föregående skärm.

Inkommande SMS

SMS-inställningar

Ett pop-up-fönster visas när du får ett
SMS. Fönstret finns kvar på skärmen
tills du väljer Förkasta.
■ Välj Lyssna för att få meddelandet
uppläst.
■ Välj Titta för att visa meddelandet.
Meddelanden kan inte visas när
bilen befinner sig i rörelse.
■ Välj Svara för att svara på meddel‐
andet med ett fördefinierat medde‐
lande.
■ Välj Ring för att ringa den kontakt
eller det nummer som är förknippat
med texten.
■ Välj Förkasta för att stänga pop-upfönstret för inkommande
meddelanden.

SMS-inställningarna kan nås via
SMS-inkorgen.

■ Välj Hantera mallmeddelanden för
att skapa ett eget meddelande som
du kan använda senare för att
svara på SMS.
■ Välj Textvarningar för att ange hur
inkommande SMS ska aviseras:

Telefon
◆ Text alert with tone (SMS-aviser‐
ing med ljudsignal)
◆ Tone only (Endast ljudsignal)
◆ Av

Handsfree-telefon
Använda röstigenkänning via
Bluetooth

För att använda röstigenkänningen
trycker du på q/w-knappen på ratten.
Använd kommandona nedan för de
olika röstfunktionerna. Om du vill ha
mer information kan du säga "Hjälp"
när du är i en röstigenkänningsmeny.
Ringa upp ett samtal
Samtal kan ringas med hjälp av föl‐
jande kommandon.
Ring eller Ring: Båda dessa kom‐
mandon kan användas för att ringa ett
telefonnummer.
Sifferuppringning | Slå (nummer |
siffror): Med detta kommando kan du
ringa ett telefonnummer genom att
ange en siffra i taget.

(Återuppringning | Återuppring) | Ring
[upp] senaste numret | (Ring | Slå)
senast slagna nummer | Ring upp
senast slagna nummer: Detta kom‐
mando ringer upp det senast an‐
vända numret på mobiltelefonen.
Så här använder du kommandot Ring
eller Ring upp
Om du vill ringa ett nummer:
1. Tryck på q/w. Systemet svarar
"Säg ett kommando", följt av en
ton.
2. Säg "Ring" eller "Ring upp".
3. Säg hela numret utan uppehåll
och avsluta med "Ring".
När samtalet har kopplats fram hörs
den andra samtalsparten genom hög‐
talarsystemet.
Om du vill ringa genom att ange namn
och plats:
1. Tryck på q/w. Systemet svarar
"Säg ett kommando", följt av en
ton.
2. Säg "Ring" eller "Ring upp" och
säg sedan namn och plats. Till ex‐
empel: "Ring John på jobbet".
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När samtalet har kopplats fram hörs
den andra samtalsparten genom hög‐
talarsystemet.
Använda kommandot Ring upp
nummer
Med detta kommando kan du ringa ett
telefonnummer genom att ange en
siffra i taget.
1. Tryck på q/w. Systemet svarar
"Säg ett kommando", följt av en
ton.
2. Säg "Ring upp nummer".
3. Säg en siffra i taget i det nummer
som du vill ringa upp. Efter att
varje siffra har angivits upprepar
systemet siffran följt av en ton.
När du har sagt den sista siffran
avslutar du med att säga "Ring".
Om systemet upprepar fel siffra säger
du "Ta bort" för att ta bort den sista
siffran.
När samtalet har kopplats fram hörs
den andra samtalsparten genom hög‐
talarsystemet.
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Använda kommandot
Återuppringning
1. Tryck på q/w. Systemet svarar
"Säg ett kommando", följt av en
ton.
2. Säg "Återuppringning" efter to‐
nen. Systemet ringer det senast
slagna numret från den anslutna
mobiltelefonen.
När samtalet har kopplats fram hörs
den andra samtalsparten genom hög‐
talarsystemet.

Rensa systemet

Om inte informationen raderas från
bilens Bluetooth-system kommer den
att behållas. Detta inkluderar informa‐
tion om telefonlänkning.
Ta bort en länkad telefon/enhet
3 175
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