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Generelt
Infotainment-systemet giver Infotain‐
ment i din bil ved hjælp af den seneste
teknologi.
Kontakt din forhandler for at få syste‐
met eller softwaren opdateret og op‐
graderet.
Radioen kan let anvendes ved at re‐
gistrere op til 35 FM- eller AM-statio‐
ner med forvalgsknapperne 1 ~ 5 for
hver syv sider.
Infotainment-systemet kan afspille
USB-lagerenheden eller iPod/iP‐
hone-produkter.
Funktionen med Bluetooth-telefontil‐
slutning giver mulighed for brug af
trådløse, håndfri telefonopkald samt
en telefonmusikafspiller.
Tilslut en bærbar musikafspiller til den
eksterne lydindgang og nyd den fyl‐
dige lyd i Infotainment-systemet.

■ Afsnittet "Oversigt" giver en enkel
oversigt over Infotainment-syste‐
mets funktioner og en sammenfat‐
ning af alle reguleringsenheder.
■ Afsnittet "Betjening" forklarer de
grundlæggende betjeningselemen‐
ter i Infotainment-systemet.

Tyverisikring
Infotainment-systemet har et elektro‐
nisk sikkerhedssystem installeret for
at forhindre tyveri.
Infotainment-systemet fungerer kun i
det køretøj, det oprindeligt blev instal‐
leret i og kan ikke anvendes i et andet
køretøj.

Indledning

Oversigt over
betjeningsorganer
Betjeningspanel

Konstruktionstype FM/AM + USB/
1:
iPod + AUX +
Bluetooth +
Billede + Film +
Smartphone-link
Konstruktionstype FM/AM + RDS
2:
+USB/iPod +
AUX + Bluetooth
+ Billede + Film +
Smartphone-link
Bemærkninger
Denne Smartphone-linkfunktion un‐
derstøttes muligvis ikke alt efter om‐
rådet.
1. Visning
Display for afspilnings-/modtagel‐
ses-/menustatus og information.
2. ∧ VOL ∨ knapper (lydstyrke)
Tryk på ∧ for at øge lydstyrken.
Tryk på ∨ for at mindske lydstyr‐
ken.
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3. m knap (strøm)
Tryk og hold denne knap for at
tænde og slukke for strømmen.
4. ; knap (hjem)
Tryk på denne knap for at gå ind i
systemets hjem-menu.
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Indledning

Fjernbetjening fra rattet

1. 7w knap (opkald)
◆ Hvis der ikke er nogen parret
Bluetooth-enhed på infotain‐
mentsystemet: udfører tilslut‐
ning af Bluetooth-enhed.
◆ Hvis der er en parret Bluetoothenhed på Infotainment-syste‐
met: tryk på knappen for at be‐
svare opkaldet eller gå ind i
genkaldsfunktionen.
Hvis kundens tilsluttede telefon
understøtter talegenkendelse,
tryk og hold knappen nede for at

aktivere telefonens SR-funktion
(talegenkendelse).
2. xn knap (lydløs/læg på)
Tryk på denne knap i en vilkårlig
musikafspilningsfunktion for at ak‐
tivere eller deaktivere mute-funk‐
tionen.
Tryk på denne knap for at afvise
indkommende opkald eller for at
afslutte din aktuelle samtale.
3. SRC-knap
Tryk på denne knap for at ændre
en kilde.
R/S knap (søge)
◆ Ved at trykke i FM/AM-funktion:
modtager den foregående eller
den næste forvalgte station.
◆ Ved at trykke i MP3-, USB-funk‐
tion: viser den foregående eller
den næste fil.
◆ Ved at trykke på iPod/iPhonefunktion: viser den foregående
eller den næste sang.
◆ Ved at trykke i Bluetooth-musik‐
funktion: viser den foregående
eller den næste musik.

◆ Ved at trykke på og holde FM/
AM-funktionen inde: bladrer
hurtigt igennem stationerne,
mens der trykkes på knappen.
Når knappen slippes, søges
automatisk efter en udsen‐
delse, som kan modtages.
◆ Ved at trykke på og holde MP3,
USB, ipod/iPhone-funktionen
inde: scanner hurtigt frem eller
tilbage, mens der trykkes på
knappen. Når den slippes, ven‐
des tilbage til normal afspilning.
4. + knapper (lydstyrke)
Tryk på knappen ＋ for at øge lyd‐
styrken.
Tryk på knappen － for at sænke
lydstyrken.

Indledning

Betjening
System til/fra

■ Tryk og hold m på styrepanelet for
at slå strømmen til. Den seneste
lydfil eller film vil blive afspillet.
■ Tryk og hold m på styrepanelet for
at slå strømmen fra. Tiden, datoen
og temperaturen vises på skær‐
men.

Automatisk tænding/slukning

Når tændingskontakten (bilens tæn‐
dingsnøgle) er i ACC eller ON-posi‐
tion, tændes Infotainment-systemet
automatisk.
Når tændingskontakten (bilens tæn‐
dingsnøgle) er i OFF-position, sluk‐
kes Infotainment-systemet automa‐
tisk.
Bemærkninger
Hvis brugeren trykker og holder m på
kontrolpanelet, mens tændingskon‐
takten er i positionen OFF (bilens
tændingsnøgle), tændes Infotain‐
ment-systemet. Men Infotainmentsystemet slås automatisk fra efter
ca. 10 minutter.

Regulering af lydstyrke

Tryk på ∧ VOL ∨ på betjeningspanelet
for at regulere lydstyrken. Den ak‐
tuelle lydstyrke vises.
Bemærkninger
Temperaturen vises, når tændings‐
kontakten (bilens tændingsnøgle) er
i positionen ON.
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■ Brug ratfjernbetjeningen ved at
trykke på + til at regulere lyd‐
styrken.
■ Når der tændes for strømmen til In‐
fotainment-systemet, indstilles lyd‐
styrkeniveauet på foregående valg
(når det er lavere end den maksi‐
male startlydstyrke).
■ Hvis lydniveauet er højere end den
maksimale startlydstyrke, når Info‐
tainment-systemet tændes, juste‐
res Infotainment-systemet automa‐
tisk til det maksimale startlydstyr‐
keniveau.
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Indledning

LYDLØS FUNKTION

Brug af menuen hjem

Tryk på ∧ VOL ∨ på betjeningspanelet
og tryk på p for at slå mute-funktionen
(lydløs) til og fra.

1. Tryk på ; på betjeningspanelet.

(Kun for Type 1-model)

Automatisk regulering af
lydstyrke

Når den hastighedskompenserende
lydstyrkeopsætning starter, reguleres
lydstyrken automatisk alt efter bilens
hastighed for at modvirke støjen fra
motoren og dækkene.
1. Tryk på ; på betjeningspanelet.
2. Tryk på indstillinger >
radioindstillinger > autolydstyrke.

(Kun for Type 2-model)
3. Indstil Fra/Lav/Mellem/Høj ved at
trykke på < eller >.

2. Tryk på den ønskede menu.
◆ Tryk på lyd for at vælge FM/AM,
USB/iPod/Bluetooth musikaf‐
spilning eller ekstern lydind‐
gang (AUX).
◆ Tryk på billed og film for at se
input for billed-, film- eller eks‐
tern video (AUX).
◆ Tryk på telefon for at aktivere
telefonfunktionen (hvis tilslut‐
tet).

Indledning
◆ Tryk på smartphone-link for at
aktivere et program via din til‐
sluttede smartphone. Denne
funktion understøttes muligvis
ikke alt efter region. Det under‐
støttende program kan varieres
alt efter regionen.
◆ Tryk indstillinger for at gå ind i
systemets opsætningsmenu.

(Kun for Type 1-model)

Valg af funktion
Audio
1. Tryk på ; på betjeningspanelet.
2. Tryk på lyd på hjem-menuen.
Tryk på Kilde S på skærmen.

(Kun for Type 2-model)
◆ Tryk på AM for at vælge AM-ra‐
dio.
◆ Tryk på FM for at vælge FM-ra‐
dio.
◆ Tryk på DAB for at vælge DABradio (kun for Type 2-model).
◆ Tryk på USB for at vælge USB.
◆ Tryk på iPod for at vælge iPod/
iPhone.
◆ Tryk på AUX for at vælge eks‐
tern lyd (AUX) indgang.
◆ Tryk på Bluetooth for at afspille
Bluetooth-musik.
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Bemærkninger
Tryk på q for at vende tilbage til
hjem-menuen.
Hvis afspilningskilden (USB/iPod/
AUX/Bluetooth) ikke er tilsluttet til In‐
fotainment-systemet, er denne funk‐
tion ikke tilgængelig.
Billede og film
1. Tryk på ; på betjeningspanelet.
2. Tryk på Billede & film på hjemmenuen.
3. Tryk på Kilde S på skærmen.
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Indledning
◆ Tryk på USB (billede) for at se
billedfiler indeholdt i USB-lager‐
enheden.
◆ Tryk på USB (film) for at se film‐
filer indeholdt i USB-lagerenhe‐
den.
◆ Tryk på AUX (film) for at se film‐
filer tilsluttet til den eksterne vi‐
deo-enhed (AUX).

Bemærkninger
Tryk på q for at vende tilbage til
hjem-menuen.
Hvis afspilningskilden (USB
(billede)/USB (film)/AUX (film)) ikke
er tilsluttet til Infotainment-systemet,
er denne funktion ikke tilgængelig.
Bluetooth håndfri telefonenhed
Tilslut Bluetooth-telefonen til Infotain‐
ment-systemet for at aktivere den
håndfri Bluetooth-funktion.
1. Tryk på ; på betjeningspanelet.
2. Tryk på telefon på hjem-menuen.

fotainment-systemet via USB-porten
eller den trådløse Bluetooth-tekno‐
logi.
■ iPhone: USB-tilslutning
■ Android-telefon: Trådløs Bluetoothteknologi
1. Tryk på ; på betjeningspanelet.
2. Tryk på smartphone-link på hjemmenuen.
Bemærkninger
Tryk på q for at vende tilbage til
hjem-menuen.
Hvis din telefonbog ikke er forbundet
med Infotainment-systemet, er
denne funktion ikke tilgængelig. For
detaljer se "Parring og tilslutning af
Bluetooth" 3 45.
Smartphone-link
Bemærkninger
Denne funktion understøttes mulig‐
vis ikke alt efter området.
Installér programmet på din smartp‐
hone for at aktivere denne funktion og
tilslut dernæst din Smartphone og In‐

Bemærkninger
Tryk på q for at vende tilbage til
hjem-menuen.
Indstillinger
1. Tryk på ; på betjeningspanelet.

Indledning
2. Tryk på Indstillinger på hjem-me‐
nuen.

Individuelle indstillinger
Generel betjening af
indstillingsmenuen

Infotainment-systemet kan tilpasses
individuelt for at gøre det lettere for
dig at bruge.
1. Tryk på ; på betjeningspanelet.
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2. Tryk indstillinger.

3. Vælg den ønskede indstillings‐
værdi.
Bemærkninger
Indstillingsmenuer og funktioner kan
variere alt efter dit bilvalg.

Tid- & datoindstillinger
1. Tryk på ; på betjeningspanelet.
2. Tryk på indstillinger > tid- &
datoindstillinger.

◆ indstil tidsformat: Vælg 12- eller
24-timers display.
◆ indstil datoformat: Indstil dato‐
displayformat.
- [YYYY/MM/DD]: 2012/01/31
- [DD/MM/YYYY]: 31/01/2012
- [MM/DD/YYYY]: 01/31/2012
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Indledning
◆ indstil tid & dato: Indsæt gæl‐
dende timer, minutter og år/må‐
ned/dato ved at trykke på ∧ og
∨ og dernæst trykke på OK.
◆ automatisk ursynkron: Tryk på
Til for at vise uret ved hjælp af
RDS Tid & Dato og GPS Tid &
Dato. Tryk på Fra for at vise uret
ved hjælp af GPS Tid & Dato.

Bemærkninger
Indstil tiden først for at vise den tid,
der er indstillet af brugeren.

Radioindstillinger
1. Tryk på ; på betjeningspanelet.
2. Tryk på indstillinger >
radioindstillinger.

◆ auto volume (automatisk regu‐
lering af lydstyrke): Regulerer
lydstyrken automatisk efter kø‐
retøjets hastighed. Indstil Fra/
Lav/ Middel/Høj.
◆ Radioindstillingsbjælke: For at
vise stationsindstillingsbjælken
for valg af en station, vælg Til
eller Fra.
◆ RDS-valg: Går til RDS-valg‐
menuen.
- RDS: Indstil RDS til Til eller
Fra.
- regional: Indstil regional
(REG) til Til eller Fra.

- radiotekst: For at vise udsendt
radiotekst, vælg Til eller Fra.
- PSN-rulningsfrysning: Vælg
Til eller Fra.
- TP-lydstyrke: Vælg fra -12 dB
til 12 dB.
- TA: Vælg Til eller Fra.
◆ DAB-valg: Går til menuen DABvalg (kun for Type 2-model).
- DAB-kategoriindstillinger:
Vælg den ønskede kategori.
Indstil Alt/pop/musik/klassisk.
- service-linkning af DAB: Vælg
Til eller Fra.
- dynamisk områdestyr: Vælg
Til eller Fra.
- frekvensbånd: Vælg Bånd III
alene/Begge/L-Bånd alene.
- radiotekst: For at vise den ud‐
sendte radiotekst, vælg Til eller
Fra.
- Dias-show: Vælg Til eller Fra.
◆ fabriksindstillinger for radio: Før
de oprindelige opsætningsvær‐
dier tilbage til fabriksindstillin‐
gerne.

Indledning
Tilslutningsindstillinger
1. Tryk på ; på betjeningspanelet.
2. Tryk på indstillinger >
tilslutningsindstillinger.

◆ Ændre ringetone: Vælg den øn‐
skede ringetone.
◆ ringetonens lydstyrke: Ændre
ringetonens lydstyrke.
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3. Tryk på S.
4. Vælg Til eller Fra.

Sprog
1. Tryk på ; på betjeningspanelet.
2. Tryk på indstillinger > sprog.
3. Vælg et sprog, der vises på Info‐
tainment-systemet.

◆ Bluetooth-indstillinger: Flytter til
menuen Bluetooth-indstillinger.
- par enhed: Vælg ønsket en‐
hed og tilslut/adskil eller slet.
- ændre PIN-kode: Skift/indstil
PIN-koden manuelt.
- synlig: For at oprette Blue‐
tooth-forbindelse fra din Blue‐
tooth-telefon, vælg Til eller Fra.
- enhedsinfo: Kontrollér infor‐
mationerne om enheden.

◆ Til: Hvis lang tekst vises på lyd‐
skærmen, rulles i teksten.
◆ Slukket: Teksten rulles en gang
og vises i afkortet form.

Lydstyrke for berøringsbip

Tekstrulning
1. Tryk på ; på betjeningspanelet.
2. Tryk indstillinger.

1. Tryk på ; på betjeningspanelet.
2. Tryk indstillinger.
3. Tryk på S.
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Indledning

4. Vælg Til eller Fra.

◆ Til: Afspiller en biplyd, når bru‐
geren trykker på skærmen.
◆ Slukket: Annullerer biplydfunk‐
tionen.

Maksimal startlydstyrke

Lydniveauet bestemmes af den lyd‐
værdi, som brugeren indstiller, når In‐
fotainment-systemet tændes.
Før tændingen slås fra, betjenes In‐
fotainment-systemet kun, når den lyd‐
styrke, brugeren har indstillet, er hø‐
jere end indstillingsværdien for maks.
startlydstyrke.
1. Tryk på ; på betjeningspanelet.

2. Tryk indstillinger.
3. Tryk på S.
4. Vælg 9 ~ 21.

5. Kontrollér systemversionen.

DivX(R) VOD
Systemversion
1.
2.
3.
4.

Tryk på ; på betjeningspanelet.
Tryk indstillinger.
Tryk på S.
Vælg systemversion.

1.
2.
3.
4.

Tryk på ; på betjeningspanelet.
Tryk indstillinger.
Tryk på S.
Vælg DivX(R) VOD.

Indledning
vod.divx.com for yderligere informa‐
tion om, hvordan du fuldfører din re‐
gistrering.

Om DivX video: DivX® er et digitalt
videoformat, skabt af DivX, LLC, et
datterselskab i Rovi Corporation.
Dette er en officiel DivX Certificeret®
enhed, som afspiller DivX video. Be‐
søg divx.com for yderligere informa‐
tion og software-værktøjer, som kan
ændre dine filer til DivX videoer.
Om DivX video-on demand: Denne
DivX Certificerede® enhed skal være
registreret for at afspille købte DivX
Video-on-Demand (VOD) film. For at
finde din registreringskode, skal du
finde DivX VOD afsnittet i enhedsop‐
sætningsmenuen. Gå til
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Brug

3. Tryk på Kilde S på skærmen.

Konstruktionstype FM/AM + USB/
1
iPod + AUX +
Bluetooth +
Billede + Film +
Smartphone-link
Konstruktionstype FM/AM + DAB
2
+USB/iPod +
AUX + Bluetooth
+ Billede + Film +
Smartphone-link
Bemærkninger
Denne Smartphone-linkfunktion un‐
derstøttes muligvis ikke alt efter om‐
rådet.

(Kun for Type 1-model)

Lytning til FM/AM/DAB-radio
1. Tryk på ; på betjeningspanelet.
2. Tryk på lyd på hjem-menuen.

(Kun for Type 2-model)

Radio
4. Tryk på FM, AM eller DAB på
skærmen. FM, AM, eller DAB-ra‐
diobåndet for den senest spillede
station vises.

Automatisk søgning efter
sendende stationer

■ Tryk på t SEEK v for automa‐
tisk søgning efter tilgængelige ra‐
diostationer med god modtagelse.
■ Hold og træk til venstre eller højre
for radiostationen for automatisk at
søge efter en tilgængelig station
med god modtagelse.
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3. Tryk på < eller > for at vælge den
ønskede side med gemte favorit‐
ter.

Manuel søgning efter sendende
stationer
Tryk vedvarende på k TUNE l for
manuelt at finde den ønskede sen‐
dende station.
Bemærkninger
Tryk på q for at vende tilbage til
hjem-menuen.

Søgning efter sendende
stationer ved brug af
forvalgsknapper
Sådan gemmes forvalgsknapper
1. Vælg det bånd (FM, AM eller
DAB) du ønsker at gemme en sta‐
tion på.
2. Vælg den ønskede station.

4. Hold én af forvalgsknapperne
nede for at gemme den aktuelle
radiostation på den pågældende
knap på den valgte favoritside.
◆ Der kan gemmes op til 7 favo‐
ritsider, og hver side kan lagre
op til fem radiostationer.
◆ Du kan ændre et forvalg ved
blot at stille ind på den radiosta‐
tion, du ønsker i stedet, og
holde knappen nede.
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Radio

Direkte lytning til forvalgte stationer
1. Tryk vedvarende på < eller > for
at vælge den ønskede FAV-side
(favoritter).
2. Tryk på én forvalgsknap for at lytte
direkte til den radiostation, der er
gemt på den pågældende knap.

Autostore

De stationer, som modtages bedst,
gemmes automatisk som radiostatio‐
ner i den tilsvarende ordre.
1. Vælg det ønskede bånd (FM, AM
eller DAB).
2. Tryk på AS.

3. Tryk vedvarende på < eller > for
at vælge den ønskede AS-side
(autostore).
4. Tryk på én forvalgsknap for at lytte
direkte til den radiostation, der er
gemt på den pågældende knap.
Bemærkninger
For at opdatere FM/AM/DAB-auto‐
store, tryk og hold AS.
Hvis brugeren trykker på AS på FM/
AM/DAB-radioskærmen, når der
ikke er lagret nogen station på ra‐
diostationen, vil FM/AM-autostore
blive opdateret.
I tilfælde af DAB-funktion, vises
alene den valgte kategori på kate‐
gorilisten.

Visning af stationsinformation

Tryk på stationen på FM/AM/DAB-ra‐
dioskærmen.

De viste informationer er Frekvens,
PTY-kode (Programtype) og
Radiotekst.
Bemærkninger
PTY (programtype) viser de forskel‐
lige slags programmer (nyheder,
sport, musik mv.) som en af RDSservicene (Radio Data System).

Brug af radiomenuen
Generel betjening af radiomenuen
1. Vælg det ønskede bånd (FM, AM
eller DAB).
2. Tryk på MENU på FM/AM/DABradioskærmen.

Radio

3. Tryk på den ønskede menu for at
vælge det relevante emne eller for
at vise detaljeret menu for emnet.
4. Tryk på q igen for at vende til‐
bage til den foregående menu.
Favoritliste (FM/AM/DAB-menu)
1. Fra FM-menu/AM-menu/DABmenu, tryk på favoritliste for at
vise favoritlisten.
Favoritlisteinformationerne vises.

2. Bladr igennem listen ved hjælp af
R eller S. Stil ind på den ønskede
station ved at vælge den.
FM/AM/DAB-stationsliste (FM/AM/
DAB-menu)
1. Fra FM-menuen/AM-menuen/
DAB-menuen, trykkes FMstationsliste/AM- stationsliste/
DAB-stationsliste for at vise den
relevante stationsliste.
Stationslisteinformationerne vi‐
ses.
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2. Bladr igennem listen ved hjælp af
R eller S. Stil ind på den ønskede
station ved at vælge den.
FM/DAB-kategoriliste (FM/DABmenu)
1. Fra FM-menuen/DAB-menuen,
tryk på FM-kategoriliste/DABkategoriliste.
FM-kategoriliste-/DABkategorilisteinformationer vises.
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Radio
(Kun for Type 2-model)
2. Bladr igennem listen ved hjælp af
R eller S. Stil ind på den ønskede
station ved at vælge den.
Bemærkninger
FM-kategorilisten er kun tilgængelig
for RDS (Radio Data System).
I tilfælde af DAB-funktion, vises
alene den valgte kategori på kate‐
gorilisten.
(Kun for Type 1-model)

Opdatering af FM/AM/DABstationsliste (FM/AM/DAB-menu)
1. Fra FM-menuen/AM-menuen/
DAB-menuen trykkes på Opdater
FM-stationsliste/Opdater AMstationsliste/opdater DABstationsliste.

Opdateringen af FMstationslisten/AM-stationslisten/
DAB-stationslisten vil gå i gang.
2. Under opdateringen af FMstationslisten/AM-stationslisten/
DAB-stationslisten tryk på
Annuller for at forhindre ændrin‐
ger i at blive gemt.

Toneindstillinger (FM/AM/DABmenu)

Fra menuen toneindstillinger kan lyd‐
funktioner opsættes anderledes alt
efter FM/AM/DAB-lyd og hver lydaf‐
spillers funktioner.

Radio
1. Fra FM-menuen/AM-menuen/
DAB-menuen trykkes på
toneindstillinger for at komme til
lydindstillingsfunktionen.
Menuen for toneindstillinger vi‐
ses.

◆ Diskant: Indstil diskantniveauet
fra -12 til +12.
◆ Fader: Juster højttalerbalancen
for/bag
◆ Balance: Juster balancen for
venstre/højre højttaler
◆ Nulstil: Før de oprindelige ind‐
stillingsværdier tilbage til stan‐
dardindstillingerne.
2. Tryk på OK.

DAB-meddelelser (DAB-menu)

◆ EQ-funktion (Equalizer): Vælg
eller slå lydstilen fra (Manuel,
Pop, Rock, Country, Klassisk,
Talk) ved hjælp af < eller >.
◆ Tryk på + eller - for at vælge den
ønskede lydstil manuelt.
◆ Bas: Indstil basniveauet fra -12
til +12.
◆ Mid (Middelniveau) Indstil mid‐
delniveauet fra -12 til +12.
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(Kun for Type 2-model)
1. Fra DAB-menuen trykkes på
DAB-meddelelser for at vise listen
over DAB-meddelelser.
Listeinformationerne vises.

2. Bladr igennem listen ved hjælp af
R eller S. Stil ind på den ønskede
station ved at vælge den.
3. Tryk på OK.

EPG aktuelt program (DABmenu)

(Kun for Type 2-model)
1. Fra DAB-menuen trykkes på EPG
aktuelt program for at vise EPG
for aktuelt program. Programinfor‐
mationerne vises.
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Radio
intellitext (DAB-menu)

(Kun for Type 2-model)
1. Fra DAB-menuen trykkes på
intellitext for at vise intellitext-lis‐
ten.

2. Tryk på OK.

EPG-stationsliste (DAB-menu)

(Kun for Type 2-model)
1. Fra DAB-menuen trykkes på
EPG-stationsliste for at vise EPGstationslisten.
Listeinformationerne vises.

2. Tryk på Info for at se detaljeret in‐
formation.

Radio
2. Tryk på det ønskede emne.
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blive beskadiget. Antennen bør af‐
monteres, inden bilen kører ind i et
automatisk vaskeanlæg.
Monter antennen helt fast og indstillet
i lodret stilling for at sikre korrekt mod‐
tagelse.

Multibåndsantenne

3. Tryk på et af emnerne for at se
detaljerede informationer.

info (DAB-menu)

(Kun for Type 2-model)
Fra DAB-menuen trykkes på info for
at vise informationerne for den ak‐
tuelle DAB-service.

Fast mast-antenne
Tagantennen afmonteres ved at dreje
den mod uret. Tagantennen monte‐
res ved at dreje den med uret.

Forsigtig
Husk at afmontere antennen, in‐
den der køres ind et sted, hvor der
er lavt til loftet, da antennen ellers
kan blive ødelagt.
Hvis bilen kører ind et automatisk
vaskeanlæg med antennen på‐
monteret, kan antennen eller taget

Multibåndsantennen på bilens tag.
Antennen anvendes til AM-FM-radio,
DAB-radio (kun type 2-model) og
GPS (det globale positionssystem),
hvis bilen har disse funktioner. For at
give god modtagelse skal antennen
holdes fri for forhindringer.
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Infotainment-systemet kan afspille de
musikfiler, der er indeholdt i USB-la‐
gerenheden eller iPod/iPhone-pro‐
dukter.
Advarsel om brug af MP3/WMA/
OGG/WAV-filer
■ Dette produkt kan afspille musikfiler
med .mp3, .wma, .ogg, .wav (små
bogstaver) el‐
ler .MP3, .WMA, .OGG, .WAV
(store bogstaver) filtypenavne.
■ Følgende MP3-filer kan afspilles af
dette produkt:
- Bithastighed: 8 kbps ~ 320 kbps
- Samplingfrekvens: 48 kHz,
44,1 kHz, 32 kHz (for MPEG-1 lyd‐
lægger-3), 24 kHz,22,05 kHz,,
16 kHz (for MPEG-2 lydlægger-3)
■ Mens dette produkt kan afspille filer
med en 8kbps ~ 320kbps, giver filer
med en bithastighed på over
128kbps en højere lydkvalitet.

■ Dette produkt kan vise ID3 Tag-in‐
formation (Version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3
eller 2.4) for MP3-filer, som f.eks.
albummets navn og artisten.
■ For at der skal kunne vises infor‐
mation om album (disktitel), spor
(sportitel) og artist (sporartist), skal
filen være kompatibel med ID3 Tagformaterne V1 og V2.
Advarsler ved brug af USBlagerenheden og iPod/iPhone
■ Der er ingen garanti for funktion,
hvis den HDD-indbyggede USBmasselagerenhed eller CF- eller
SD-hukommelseskortet er tilsluttet
ved brug af en USB-adapter. An‐
vend en USB-lagerenhed eller
flashhukommelsestypens lageren‐
hed.
■ Sørg for at undgå afladning af sta‐
tisk elektricitet ved tilslutning eller
frakobling af USB-enheden. Hvis
tilslutning og frakobling gentages
mange gange i løbet af kort tid, kan
dette forårsage et problem ved
brug af enheden.

Eksterne enheder
■ Der er ingen garanti for funktion,
hvis USB-enhedens tilslutningster‐
minal ikke består af metal.
■ Tilslutning til USB-lagerenhed af ty‐
pen i-Stick kan være fejlagtig på
grund af vibrationer i bilen, så der
er ingen garanti for, at de fungerer.
■ Pas på med ikke at berøre USB-til‐
slutningsterminalen med en gen‐
stand eller en del af kroppen.
■ USB-lagerenheden kan kun gen‐
kendes, når den er formateret i FAT
16/32, exFAT-filsystemet. NTFS og
andre filsystemer kan ikke genken‐
des.
■ Den tid, det tager at genkende fi‐
lerne, kan variere alt efter USB-la‐
gerenhedens type og kapacitet og
den lagrede filtype. Dette er ikke et
problem med produktet i dette til‐
fælde, så vent på at filerne bliver
behandlet.
■ Filer i visse USB-lagerenheder kan
ikke genkendes pga. kompatibili‐
tetsproblemer.

■ USB-lagringsenheden må ikke fra‐
kobles, mens den afspilles. Dette
kan forårsage skader på produktet
eller USB-enhedens funktion.
■ Den tilsluttede USB-lagringsenhed
frakobles, når der er slukket for bi‐
lens tænding. Hvis tændingen slås
til, mens USB-lagringsenheden er
tilsluttet, kan USB-lagringsenhe‐
den blive beskadiget eller fungerer
eventuelt ikke normalt i visse til‐
fælde.
■ USB-lagerenhed kan kun tilsluttes
til dette produkt for afspilning af mu‐
sik/film, visning af fotofiler eller op‐
gradering.
■ USB-terminalen på produktet må
ikke anvendes til at oplade USB-til‐
behørsudstyr, da den varme, der
udvikles ved brug af USB-termina‐
len, kan skabe funktionsproblemer
eller beskadige produktet.
■ Når det logiske drev adskilles fra en
USB-masselagringsenhed, er det
kun filerne fra det logiske drevs
øverste niveau, der kan afspilles for
USB-musikfiler. Dette er grunden
til, at de musikfiler, der skal afspil‐
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les, bør lagres på det øverste ni‐
veau på enhedens drev. Det er hel‐
ler ikke sikkert, at musikfiler, især
på USB-lagerenheder, afspilles
normalt, hvis der er indlæst en ap‐
plikation ved at partitionere et se‐
parat drev inde i USB-enheden.
■ Hvis der gælder DRM (Digital Right
Management) for musikfilerne, kan
de ikke afspilles.
■ Dette produkt understøtter USB-la‐
gerenheder, som har en kapacitet
med en grænse på 2500 musikfiler,
2500 fotofiler, 250 filmfiler, 2500
mapper og 10-trins mappestruktur.
Normalt brug kan ikke garanteres
for lagringsenheder, der overskri‐
der denne begrænsning.
iPod'en/iPhonen kan afspille alle
understøttede musikfiler. Men i mu‐
sikfillister op til 2500 filer vises på
skærmen i alfabetisk rækkefølge.
■ De iPod/iPhone-produktmodeller,
som er tilsluttet/understøttet af
dette Infotainment-system er føl‐
gende.
- iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/iPod
4G & 5G Nano
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■

■

■

■
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- iPod 120GB & 160GB Classic
- iPod 1G, 2G, & 3G Touch
- iPhone 3G & 3GS
- iPhone 4/4S
Tilslut kun iPod/iPhone med forbin‐
delseskabler, der understøttes af
iPod/iPhone-produkter. Andre til‐
slutningskabler kan ikke anvendes.
I visse sjældne tilfælde kan iPod/
iPhone-produktet blive beskadiget,
hvis tændingen slås fra og det er
tilsluttet til produktet. Når iPod/iP‐
hone-produktet ikke bruges, skal
det opbevares separat fra dette
produkt, og bilens tænding skal
være slået fra.
Når iPod/iPhonen er tilsluttet til
USB-porten ved hjælp af iPod/iP‐
hone-kablet, understøttes Blue‐
tooth-musik ikke.
Tilslut iPod'en/iPhonen til USB-por‐
ten ved hjælp af iPod/iPhone-kabel
for at afspille musikfilerne på
iPod'en/iPhonen. Hvis iPod'en/iP‐
honen er tilsluttet til AUX indgangs‐
terminalen, afspilles musikfilerne
ikke.

■ Tilslut iPod'en/iPhonen til AUX-ind‐
gangsterminalen ved hjælp af AUXkablet til iPod/iPhone for at afspille
filmfilen på iPod'en/iPhonen. Hvis
iPod'en/iPhonen er tilsluttet til USBporten, afspilles filmfilen ikke.
■ Afspilningsfunktionerne og infor‐
mationsdisplayposterne for den
iPod/iPhone, der benyttes sammen
med Infotainment-systemet, kan af‐
vige fra iPod/iPhonen med hensyn
til afspilningsrækkefølge, metode
og vist information.
■ Se følgende tabel angående de
klassificeringsemner, der er relate‐
ret til søgefunktionen, som findes i
iPod/iPhone-produktet.

Billedsystem

Infotainmentsystemet kan vise billed‐
filer indeholdt i USB-lagerenheden.
Advarsler ved brug af billedfiler
■ Filstørrelse:
- JPG: inden for 64 til 5000 pixel
(bredde) inden for 64 til 5000 pixel
(højde)
- BMP, PNG, GIF: inden for 64 til
1024 pixel (bredde) inden for 64 til
1024 pixel (højde)

Eksterne enheder
■ Filtypenavne:
.jpg, .bmp, .png, .gif (ikke under‐
støttet animeret GIF)
■ Visse filer fungerer muligvis ikke
pga. et anderledes optagelsesfor‐
mat eller filens tilstand.

Filmsystem

Infotainmentsystemet kan afspille
filmfiler indeholdt i USB-lagerenhe‐
den.
Advarsler ved brug af filmfiler
■ Tilgængelig opløsning: inden for
720 x 576 (B x H) pixel.
■ Framehastighed: mindre end 30
fps.
■ Afspilbar filmfil:
.avi, .mpg, .mp4, .divx, .xvid, .wmv
Den afspilbare filmfil kan muligvis
ikke afspilles pga. codec-formatet.
■ Afspilbart undertitelformat: .smi
■ Afspilbart Codec-format: divx, xvid,
mpeg-1, mpeg-4 (mpg4, mp42,
mp43), wmv9 (wmv3)
■ Afspilbart lydformat: MP3, AC3,
AAC, WMA

■ Maks. bithastighed for video:
- mpeg-1: 8 Mbps
- mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43):
4Mbps
- wmv9: 3mbps
- divx 3: 3mbps
- divx 4/5/6: 4,8mbps
- xvid: 4,5mbps
■ Maks. bithastighed for lyd:
- mp3: 320kbps
- wma: 320kbps
- ac-3: 640kbps
- aac: 449kbps
■ Hvis der gælder DRM (Digital Right
Management) for filmfilerne, kan de
muligvis ikke afspilles.

System for ekstern enhed

Infotainment-systemet kan afspille
ekstern musik eller film tilsluttet til den
eksterne enhed.
■ Hvis den eksterne enhed allerede
er tilsluttet, tryk ; > lyd > Kilde S
> AUX for at afspille musikkilden på
den eksterne enhed.
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■ AUX-kabeltypen
- 3-polet kabel: AUX-kabel til lyd

- 4-polet kabel : AUX-kabel til film
(AUX-kabel til iPod/iPhone)
Det 4-polede kabel understøttes,
når filmfilen afspilles.
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■ Den lyd, der afspilles af Bluetoothenheden, leveres gennem Infotain‐
ment-systemet.
■ Bluetooth-musik kan kun afspilles,
hvis der er tilsluttet en Bluetoothenhed. Tilslut Bluetooth-telefonen
til Infotainment-systemet for at af‐
spille Bluetooth-musik.

Bluetooth-system

■ Den understøttede profil: HFP,
A2DP, AVRCP, PBAP
■ Bluetooth-musik er muligvis ikke
understøttet alt efter mobiltelefo‐
nen eller Bluetooth-enheden.
■ Fra mobiltelefonen eller Bluetoothenheden findes den Bluetooth-en‐
hedstype, der skal indstilles, eller
posten tilsluttes som et stereoho‐
vedtelefonsæt.
■ En musical-noteikon n vil frem‐
komme på skærmen, hvis stereohovedtelefonerne er rigtigt tilsluttet.

Bemærkninger
For yderligere information se "Par‐
ring og tilslutning af Bluetooth"
3 45
■ Hvis Bluetooth er tilsluttet under af‐
spilning af telefonmusik, afbrydes
musikken. Lydstreaming-funk‐
tionen understøttes ikke i visse
Bluetooth-telefoner. Der kan kun
anvendes en funktion ad gangen
mellem den håndfri Bluetooth- eller
telefonmusikfunktion. Hvis du fx
ændrer til håndfri Bluetooth under
afspilning af telefonmusik, afbrydes
musikken. Afspilning af musik fra
bilen er ikke mulig, hvis der ikke er
lagret musikfiler på mobiltelefonen.
■ For at Bluetooth-musik skal kunne
afspilles, skal musikken afspilles
mindst én gang fra mobiltelefonens

eller Bluetooth-enhedens musikaf‐
spillerfunktion efter tilslutning som
et stereohovedtelefonsæt. Efter at
være afspillet mindst én gang af‐
spilles musikafspilleren automa‐
tisk, når afspilningsfunktionen på‐
begyndes, og den standses auto‐
matisk, når musikafspilningsfunkti‐
onen afsluttes. Hvis mobiltelefonen
eller Bluetooth-enheden ikke er i
venteskærmstilstand, afspiller
visse enheder muligvis ikke auto‐
matisk i Bluetooth musik-afspil‐
ningsfunktion.
■ Skift ikke spor for hurtigt ved afspil‐
ning af Bluetooth musik.
■ Det tager en vis tid at overføre data
fra mobiltelefonen til Infotainmentsystemet. Infotainment-systemet
udlæser lyden fra mobiltelefonen
eller Bluetooth-enheden, i takt med
at den sendes.
■ Hvis mobiltelefonen eller Blue‐
tooth-enheden ikke er i vente‐
skærmsfunktion, afspiller den mu‐
ligvis ikke automatisk, selv om den
udføres fra Bluetooth musik-afspil‐
ningsfunktionen.
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■ Infotainment-systemet overfører
ordren om afspilning fra mobiltele‐
fonen i Bluetooth musik-afspil‐
ningsfunktionen. Hvis dette gøres i
en anden funktion, sender enheden
en ordre om at stoppe. Afhængigt
af mobiltelefonens udstyr, kan
denne ordre om at afspille/stoppe
tage en vis tid at aktivere.
■ Hvis Bluetooth musik-afspilning
ikke fungerer, kontrolleres det, om
mobiltelefonen er i venteskærms‐
funktion.
■ En gang imellem kan lyde blive af‐
brudt under Bluetooth musikafspil‐
ningen.

Smartphone-link
Smartphone-understøttelse efter
program
iPod/iPhone
Tilslut iPod'en/iPhonen via USB-por‐
ten for at benytte et program på
iPad'en/iPhonen.

Android-telefon
Tilslut Android-telefonen og Infotain‐
ment-systemet via den trådløse Blue‐
tooth-teknologi for at benytte et pro‐
gram på Android-telefonen.
Websteder med yderligere informa‐
tion
Østrig / Tysk:
www.chevrolet.at/MyLink
Armenien / Armensk:
www.am.chevrolet-am.com/MyLink
Armenien / Russisk:
www.ru.chevrolet-am.com/MyLink
Aserbajdsjan / Aserbajdsjansk:
www.az.chevrolet.az/MyLink
Aserbajdsjan / Russisk:
www.ru.chevrolet.az/MyLink
Hviderusland / Russisk:
www.chevrolet.by/MyLink
Belgien / Flamsk:
www.nl.chevrolet.be/MyLink
Belgien / Fransk:
www.fr.chevrolet.be/MyLink
Bosnien & Hercegovina / Kroatisk:

www.chevrolet.ba/MyLink
Bulgarien / Bulgarsk:
www.chevrolet.bg/MyLink
Kroatien / Kroatisk:
www.chevrolet-hr.com/MyLink
Cypern / Græsk/Engelsk:
www.chevrolet.com.cy
Tjekkiet / Tjekkisk:
www.chevrolet.cz/MyLink
Danmark / Dansk:
www.chevrolet.dk/MyLink
Estland / Estisk:
www.chevrolet.ee/MyLink
Finland / Finsk:
www.chevrolet.fi/MyLink
Frankrig / Fransk:
www.chevrolet.fr/MyLink
Georgien / Georgisk:
www.ge.chevrolet-ge.com/MyLink
Georgien / Russisk:
www.ru.chevrolet-ge.com/MyLink
Tyskland / Tysk:
www.chevrolet.de/MyLink
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Grækenland / Græsk:
www.chevrolet.gr/MyLink
Ungarn / Ungarsk:
www.chevrolet.hu/MyLink
Island / Engelsk:
www.benny.is
Irland / Engelsk:
www.chevrolet.ie/MyLink
Italien / Italiensk:
www.chevrolet.it/MyLink
Kasakhstan / Kasakhisk:
www.kk.chevrolet-kz.com/MyLink
Kasakhstan / Russisk:
www.ru.chevrolet-kz.com/MyLink
Letland / Lettisk:
www.chevrolet.lv/MyLink
Litauen / Litauisk:
www.chevrolet.lt/MyLink
Luxembourg / Fransk:
www.chevrolet.lu/MyLink
Makedonien / Makedonsk:
www.chevrolet.mk/MyLink
Malta / Græsk/Engelsk:

www.chevrolet.com.mt
Moldova /Rumænsk:
www.ro.chevroletmd.com/MyLink
Moldova /Rumænsk:
www.ru.chevroletmd.com/MyLink
Nederlandene / Hollandsk:
www.nl.chevrolet.nl/MyLink
Norge / Norsk:
www.chevrolet.no/MyLink
Polen / Polsk:
www.chevrolet.pl/MyLink
Portugal / Portugisisk:
www.chevrolet.pt/MyLink
Rumænien / Rumænsk:
www.chevrolet.ro/MyLink
Rusland / Russisk:
www.chevrolet.ru/MyLink
Serbien / Serbisk:
www.gm-chevrolet.rs/MyLink
Slovakiet / Slovakisk:
www.chevrolet.sk/MyLink
Slovenien / Serbisk:
www.chevrolet.si/MyLink

Spanien / Spansk:
www.chevrolet.es/MyLink
Sverige / Svensk:
www.chevrolet.se/MyLink
Schweiz / Tysk:
www.de.chevrolet.ch/MyLink
Schweiz / Fransk:
www.fr.chevrolet.ch/MyLink
Schweiz / Italiensk:
www.it.chevrolet.ch/MyLink
Tyrkiet / Tyrkisk:
www.chevrolet.com.tr/MyLink
Det Forenede Kongerige / Engelsk:
www.chevrolet.co.uk/MyLink
iPod/iPhone-fejlmeddelelser og
løsning
Hvis Infotainment-systemet er ude af
stand til at aktivere programmet på
din iPod/iPad tilsluttet via USB-por‐
ten, vises fejlmeddelelsen på føl‐
gende måde:

Eksterne enheder

■ Din iPhone er låst. => Oplås din iP‐
hone.
■ Du har et andet aktivt program
åbent. => Luk et andet aktivt pro‐
gram.
■ Du har ikke installeret programmet
på din iPhone. => Installér pro‐
grammet på din iPhone.
Hvis iOS-versionen af din iPhone er
mindre end 4.0, vises fejlmeddelelsen
på følgende måde:

Aktiver programmet på din iPhone og
tryk på den ønskede programmenu
på Infotainment-systemet.
Hvis Infotainment-systemet er ude af
stand til at aktivere programmet på
dinSmartphone tilsluttet via tråløs
Bluetooth-teknologi, vises fejlmedde‐
lelsen på følgende måde:
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■ Nulstil alle indstillinger vedrørende
telefonen og tryk på den ønskede
programmenu på Infotainment-sy‐
stemet.
■ Gentilslut din Smartphone og Info‐
tainment-systemet via trådløs Blue‐
tooth-teknologi og tryk på den øn‐
skede programmenu på Infotain‐
ment-systemet.
■ Når du standser programmet på din
Smartphone, tager det normalt no‐
get tid at vende tilbage til normal
drift. Prøv at aktivere programmet
efter ca. 10 ~ 20 sekunder.
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Hvis iPhonen er tilsluttet Infotain‐
ment-systemet via USB-porten og In‐
fotainment-systemet er tilsluttet en
anden telefon via trådløs Bluetoothteknologi, er det muligt at skifte mel‐
lem de to programmer (iPhone og
bluetooth-telefon), ved hjælp af
Smartphone-listen, der er vist på
skærmen.

Vise/skjule programikoner på
smartphone-link-menuen
1. Tryk på ; > Smartphone-link.
Smartphone-link-menuen vises.

2. Tryk indstillinger. Menuen for appindstillinger vises.

Tryk på iPhone eller bluetoothtelefon for at aktivere programmet via
den ønskede enhed.

3. Tryk på den ønskede program‐
menu for at skjule en programi‐
kon, der vises på smartphonelink-menuen. Tryk på den øn‐
skede programmenu for at vise en
programikon, der er skjult på
smartphone-link-menuen.
4. Tryk på OK.
Hvis der er det aktiverede program på
smartphone-link-menuen, aktiveres
mærket g øverst på menuen hjem el‐
ler afspilningsskærmen.

Eksterne enheder

Afspilning af lydfiler

Bemærkninger
Hvis brugeren ønsker at fjerne USBlagerenheden, vælg en anden funk‐
tion og fjern derpå USB-lagerenhe‐
den.

USB-afspiller
Afspilning af musikfiler på USBlagerenheden
Tilslut USB-lagerenheden indehol‐
dende musikfilerne til USB-porten.
■ Når Infotainment-systemet er fær‐
digt med at læse informationerne
på USB-lagerenheden, vil den blive
afspillet automatisk.
■ Hvis en ikke læsbar USB-lageren‐
hed tilsluttes, fremkommer en fejl‐
meddelelse og Infotainment-syste‐
met vil automatisk skifte til den fore‐
gående lydfunktion.
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Pause
Tryk = under afspilning.
Tryk igen på l for at genoptage af‐
spilning.

Bemærkninger
Hvis USB-lagerenheden allerede er
tilsluttet, tryk ; > lyd > Kilde S >
USB for at afspille USB-musikfi‐
lerne.
Afslutning af afspilningen af USBmusikfiler
1. Tryk på Kilde S.
2. Vælg en anden funktion ved at
trykke på AM, FM, AUX or
Bluetooth.

Afspilning af den næste fil
Tryk på v for at afspille den næste
fil.
Afspilning af den foregående fil
Tryk på t inden for 5 sekunder af
afspilningstiden for at afspille den for‐
rige fil.
Tilbage til begyndelsen af den
aktuelle fil
Tryk på t efter 5 sekunder af afspil‐
ningstiden.
Scanning frem eller tilbage
Hold t eller v nede under afspil‐
ning for at spole hurtigt frem eller til‐
bage. Slip knappen for at fortsætte af‐
spilningen med normal hastighed.
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Afspilning af en fil gentagne gange
Tryk r under afspilning.
■ 1: Afspiller den aktuelle fil gentagne
gange.
■ ALL: Afspiller alle filer gentagne
gange.
■ OFF: Vender tilbage til normal af‐
spilning.
Vilkårlig afspilning af en fil
Tryk s under afspilning.
■ ON: Afspiller alle filer vilkårligt.
■ OFF: Vender tilbage til normal af‐
spilning.
Visning af informationer på den fil, der
afspilles
Tryk på titlen under afspilning for at
vise informationer om den fil, der af‐
spilles.

■ Den viste information omfatter titel,
filnavn, mappenavn og artist/al‐
bum, der er gemt med sangen.
■ Forkert information kan ikke æn‐
dres eller rettes i Infotainment-sy‐
stemet.
■ Informationer vedrørende sange
udtrykt i særlige symboler eller i util‐
gængelige sprog kan vises som d.
Brug af USB-musikmenuen
1. Tryk MENU under afspilning. An‐
tallet af relevante sange vises for
alle sange/mapper/artister/album/
genrer.

2. Tryk på den ønskede afspilnings‐
funktion.
Toneindstillinger
1. Tryk MENU under afspilning.
2. Bladr igennem listen ved hjælp af
R og S.
Tryk på toneindstillinger.

Eksterne enheder
■ Hvis en ikke læsbar iPod/iPhoneenhed tilsluttes, vil den relevante
fejlmeddelelse fremkomme, og In‐
fotainment-systemet vil automatisk
skifte til den foregående lydfunk‐
tion.

Pause
Tryk = under afspilning.
Tryk igen på l for at genoptage af‐
spilning.

Afspilning af den foregående sang
Tryk på t inden for 2 sekunder af
afspilningstiden for at afspille den for‐
rige sang.

iPod/iPhone-afspiller

Afspilning af musikfiler på iPod/
iPhone
Tilslut din iPod/iPhone indeholdende
musikfilerne til USB-porten.
■ Når Infotainment-systemet er fær‐
digt med at læse informationer på
iPod'en/iPhonen, vil de automatisk
blive afspillet fra det foregående af‐
spillede punkt.

Bemærkninger
Hvis brugeren ønsker at fjerne
iPad'en/iPhonen, vælg en anden
funktion og fjern iPad'en/iPhonen.

Afspilning af den næste sang
Tryk på v for at afspille den næste
sang.

3. For detaljer henvises til "Toneind‐
stillinger (FM/AM/DAB-menu)"
3 16.
Begrænset til modeller, der under‐
støtter iPod/iPhone-tilslutningen.
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Bemærkninger
Hvis iPod'en/iPhonen allerede er til‐
sluttet, tryk ; > lyd > Kilde S >
iPod for at afspille iPad'en/iPhonen.
Afslutning af iPod/iPhone afspilning
1. Tryk på Kilde S.
2. Vælg en anden funktion ved at
trykke på AM, FM, AUX or
Bluetooth.

Tilbage til begyndelsen af den
aktuelle sang
Tryk på t efter 2 sekunder af afspil‐
ningstiden.
Scanning frem eller tilbage
Hold t eller v nede under afspil‐
ning for at spole hurtigt frem eller til‐
bage. Slip knappen for at fortsætte af‐
spilningen med normal hastighed.
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Eksterne enheder

Afspilning af en fil gentagne gange
Tryk r under afspilning.
■ 1: Afspiller den aktuelle fil gentagne
gange.
■ ALL: Afspiller alle filer gentagne
gange.
■ OFF: Vender tilbage til normal af‐
spilning.
Vilkårlig afspilning af en fil
Tryk s under afspilning.
■ ON: Afspiller alle filer vilkårligt.
■ OFF: Vender tilbage til normal af‐
spilning.
Visning af informationer på den sang,
der afspilles
Tryk på titlen under afspilning for at
vise informationer om den sang, der
afspilles.

■ Den viste information omfatter titel
og artist/album, der er gemt med
sangen.
■ Forkert information kan ikke æn‐
dres eller rettes i Infotainment-sy‐
stemet.
■ Informationer vedrørende sange
udtrykt i særlige symboler eller i util‐
gængelige sprog kan vises som d.
Brug af iPod-menuen
1. Tryk MENU under afspilning. An‐
tallet af relevante sange vises ef‐
ter spillelister/artister/album/
Sange/genrer/komponist/
lydbøger.

2. Tryk på den ønskede afspilnings‐
funktion.
Toneindstillinger
1. Tryk MENU under afspilning.
2. Bladr igennem listen ved hjælp af
R og S.
Tryk på toneindstillinger.

Eksterne enheder

3. For detaljer henvises til "Toneind‐
stillinger (FM/AM/DAB-menu)"
3 16.

Toneindstillinger
1. Tryk på toneindstillinger under af‐
spilningen af den eksterne musik.
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2. For detaljer henvises til "Toneind‐
stillinger (FM/AM/DAB-menu)"
3 16.

Ekstern enhed

Bluetooth

Afspilning af musikkilden på en
ekstern enhed
Tilslut den eksterne enhed indehol‐
dende musikkilden til AUX-indgangs‐
terminalen. Når Infotainment-syste‐
met er færdigt med at læse informati‐
onerne på den eksterne enhed, vil
den automatisk blive afspillet.

Afspilning af Bluetooth-musik
1. Tryk på ; på betjeningspanelet.
2. Tryk på lyd på hjem-menuen.
3. Tryk på Kilde S på skærmen.
4. Tryk på Bluetooth for at vælge af‐
spilningsfunktionen for den tilslut‐
tede Bluetooth-musik.
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Eksterne enheder
Afspilning af den foregående sang
Tryk på t inden for 2 sekunder af
afspilningstiden for at afspille den for‐
rige musik.
Tilbage til begyndelsen af den
aktuelle sang
Tryk på t efter 2 sekunder af afspil‐
ningstiden.

Bemærkninger
Hvis Bluetooth-enheden ikke er til‐
sluttet, kan denne funktion ikke væl‐
ges.
Pause
Tryk på 6= under afspilning. Tryk
igen på 6= for at genoptage afspil‐
ning.
Afspilning af den næste sang
Tryk på v for at afspille den næste
musik.

■ ON: Afspiller al musik vilkårligt.
■ OFF: Vender tilbage til normal af‐
spilning.
Bemærkninger
Denne funktion understøttes mulig‐
vis ikke alt efter mobiltelefonen.
Toneindstillinger
1. Tryk k under afspilning.

Søgning
Hold t eller v nede for at spole
hurtigt frem eller tilbage.
Afspilning af musik gentagne gange
Tryk r under afspilning.
■ 1: Afspiller den aktuelle musik gen‐
tagne gange.
■ ALL: Afspiller al musik gentagne
gange.
■ OFF: Vender tilbage til normal af‐
spilning.
Bemærkninger
Denne funktion understøttes mulig‐
vis ikke alt efter mobiltelefonen.
Vilkårlig afspilning af musik
Tryk s under afspilning.

2. For detaljer henvises til "Toneind‐
stillinger (FM/AM/DAB-menu)"
3 16.

Eksterne enheder

Visning af billeder
Visning af et billede
1. Tilslut USB-lagerenheden inde‐
holdende billedfilerne til USB-por‐
ten.
Billedet vil blive vist.

Bemærkninger
Hvis USB-lagerenheden allerede er
tilsluttet, tryk ; > Billede og film >
Kilde S > USB (billede) for at se bil‐
ledfilerne.
Af hensyn til din sikkerhed er visse
funktioner deaktiveret, mens køretø‐
jet er i bevægelse.

39

Visning af foregående eller
næste billede

Fra billedskærmen, trykkes på d eller
c for at se foregående eller næste
billede.

Rotering af et billede

Fra billedskærmen trykkes på u eller
v for at rotere billedet med uret eller
mod uret.

Forstørrelse af et billede

Fra billedskærmen trykkes w for at
forstørre billedet.

Brug af USB-billedmenuen
1. Fra billedskærmen, tryk på
MENU. USB-billedmenuen vises.
2. Tryk på skærmen for at se fuld
skærm. Tryk på skærmen igen for
at vende tilbage til det foregående
skærmbillede.

Visning af et dias-show

Fra billedskærmen tryk t.
■ Dias-showet vil blive afspillet.
■ Tryk på skærmen for at annullere
dias-showet under afspilning af
dias-show.
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Eksterne enheder
◆ ur/temp.display: For at vise uret
og temperaturen på fuld
skærm, vælg Til eller Fra.
◆ displayindstilling: Justér lys‐
styrke og kontrast.
3. Efter at indstillingen er komplet,
tryk q.

Afspilning af film
2. Tryk på den ønskede menu.
◆ billedfilliste: Viser hele billedli‐
sten.
◆ sortér efter titel: Viser billeder i
titelorden.
◆ sortér efter dato: Viser billeder i
datoorden.
◆ Dias-showets tid: Vælg interval
for dias-showet.

Afspilning af en filmfil
1. Tilslut USB-lagerenheden inde‐
holdende filmfilerne til USB-por‐
ten.
Filmen vil blive afspillet.

2. Tryk på skærmen for at skjule/vise
kontrolbjælken. Tryk igen på
skærmen for at vende tilbage til
det foregående skærmbillede.
Bemærkninger
Hvis USB-lagerenheden allerede er
tilsluttet, tryk ; > Billede og film >
Kilde S > USB (film) for at afspille
filmfilen.
Filmfunktionen er ikke tilgængelig un‐
der kørsel. (På baggrund af færdsels‐
loven er den kun tilgængelig, når bilen
er parkeret).

Eksterne enheder
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Tilbage til begyndelsen af den
aktuelle film

Tryk på d efter 5 sekunder af afspil‐
ningstiden.

Scanning frem eller tilbage

Hold d eller c nede under afspilning
for at spole hurtigt frem eller tilbage.
Slip knappen for at fortsætte afspil‐
ningen med normal hastighed.

Visning i fuldskærmstilstand
Pause

Tryk / under afspilning.
Tryk igen på c for at genoptage af‐
spilning.

Afspilning af den næste film

Tryk på c for at afspille den næste
film.

Afspilning af den foregående
film

Tryk på d inden for 5 sekunder af af‐
spilningstiden for at afspille den for‐
rige film.

Fra filmskærmbilledet trykkes på x
for at se fuld skærm.
Tryk igen på x for at vende tilbage til
det foregående skærmbillede.

Brug af USB-filmmenuen
1. Fra filmskærmen, tryk på MENU.
USB-filmmenuen vises.

2. Tryk på den ønskede menu.
◆ filmfilliste: Viser alle filmfillister.
◆ ur/temp.display: For at vise uret
og temperaturen på fuld
skærm, vælg Til eller Fra.
◆ displayindstilling: Justér lys‐
styrke og kontrast.
◆ toneindstillinger: Justér lydop‐
sætningen. For detaljer henvi‐
ses til "Toneindstillinger (FM/
AM/DAB-menu)" 3 16.
3. Efter at indstillingen er komplet,
tryk q.
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Eksterne enheder

Sprog i undertekster

2. Tryk på < eller >.

Hvis filmfilen har et undertekstsprog,
kan brugeren se undertekstsproget.
1. Fra filmskærmen tryk k.

Lydsprog

Hvis filmfilen har et lydsprog, kan bru‐
geren vælge lydsproget.
1. Fra filmskærmen tryk k.

3. Tryk på l.
Bemærkninger
Brugeren kan indsætte et af de un‐
dertitelsprog, som understøttes af
DivX-filmfilen.
Hvis der er et undertitelsprog, kan
brugeren indstille undertitelsproget
eller slå det til eller fra.
Bemærkninger
Afspilbart undertitelformat: .smi
Undertitelfilnavnet (.smi) skal være
det samme som filmens filnavn.

Eksterne enheder
2. Tryk på < eller >.

er færdigt med at læse informatio‐
nerne på den eksterne enhed, vil den
automatisk blive afspillet.

Filmfunktionen er ikke tilgængelig un‐
der kørsel. (På baggrund af færdsels‐
loven er den kun tilgængelig, når bilen
er parkeret).

3. Tryk på l.
Bemærkninger
Brugeren kan indsætte et af de un‐
dertitelsprog, som understøttes af
DivX-filmfilen.
Hvis der er et undertitelsprog, kan
brugeren indstille undertitelsproget
eller slå det til eller fra.

Afspilning af film fra en ekstern
enhed

Tilslut den eksterne enhed indehol‐
dende filmkilden til AUX-indgangster‐
minalen. Når Infotainment-systemet

Bemærkninger
Hvis den eksterne enhed allerede er
tilsluttet, tryk på ; > billede & film >
Kilde S > AUX (film) for at afspille en
film på den eksterne enhed.
Hvis det er en iPod/iPhone, tilslut
iPad'en/iPhonen til AUX-indgangs‐
terminalen ved hjælp af AUX-kablet
til iPod'en/iPhonen for at afspille
filmfilen på iPod'en/iPhonen.
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Brug af AUX-fimmenuen
1. Fra AUX-filmskærmen, tryk på
MENU. AUX-menuen vises.
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Eksterne enheder

2. Tryk på den ønskede menu.
◆ toneindstillinger: Justér lydop‐
sætningen. For detaljer henvi‐
ses til "Toneindstillinger (FM/
AM/DAB-menu)" 3 16.
◆ ur/temp.display: For at vise uret
og temperaturen på fuld
skærm, vælg Til eller Fra.
◆ displayindstillinger: Justér lys‐
styrke og kontrast.
3. Efter at indstillingen er komplet,
tryk q.

Telefon

Telefon
Bluetooth® ................................... 45
Håndfri telefon ............................. 49

Bluetooth®
Fakta om den trådløse
Bluetooth-teknologi

Trådløs Bluetooth-teknologi etablerer
en trådløs forbindelse mellem to en‐
heder, der understøttes af Bluetooth.
Efter den indledende parring, kan de
to enheder forbindes automatisk,
hver gang du tænder dem. Bluetooth
muliggør trådløs udsendelse af infor‐
mation blandt Bluetooth-telefoner,
PDA'er eller andre enheder inden for
kort afstand ved hjælp af 2,45Ghz fre‐
kvente kort afstands trådløse tele‐
kommunikationsteknologier. I dette
køretøj kan brugerne foretage håndfri
opkald, sende håndfri data og afspille
lydstreamerfiler ved at tilslutte en mo‐
biltelefon til systemet.
Bemærkninger
Visse steder kan der være begræns‐
ninger på brugen af trådløs Blue‐
tooth-teknologi.
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Som følge af de mange forskellige
Bluetooth-enheder og deres firm‐
ware-versioner, kan din enhed rea‐
gere forskelligt, når den fungerer via
en Bluetooth-forbindelse.
For eventuelle spørgsmål vedrø‐
rende din telefons Bluetooth-funktio‐
ner, se instruktionsbogen til en‐
heden.

Parring og tilslutning af
Bluetooth

For at benytte Bluetooth-funktionen,
skal du sikre dig, at din enhed er
tændt. Se brugervejledningen til Blue‐
tooth-enheden.
Hvis der ikke er nogen parret enhed i
Infotainment-systemet
1. Tryk på ; på betjeningspanelet.
2. Tryk på Telefon på menuen hjem
og tryk på Ja.
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Telefon
◆ Hvis SSP (Secure Simple Pai‐
ring) understøttes, tryk på Ja på
pop-op-skærmen på Bluetoothenheden og Infotainment-sy‐
stemet.

3. Tryk på Søg Bluetooth-enhed for
at søge efter Bluetooth-telefoner.

5. Når din Bluetooth-enhed og Info‐
tainment-systemet er parret kor‐
rekt, vises telefonskærmen på In‐
fotainment-systemet.
◆ Hvis SSP (Secure Simple Pai‐
ring) ikke understøttes, indtast
PIN-koden på din Bluetooth-en‐
hed som vist på info-skærmen.

4. Tryk på den ønskede enhed for at
parre med den søgte listeskærm.

Telefon
Hvis tilslutningen svigter, vises en
fejlmeddelelse på Infotainmentsystemet.
Bemærkninger
Når din Bluetooth-enhed og Infotain‐
ment-systemet er parret korrekt,
downloades telefonbogen automa‐
tisk. Men telefonbogen kan muligvis
ikke downloades automatisk alt efter
telefontypen. Gå i så tilfælde videre
med downloadingen af telefonbogen
på din telefon.

3. Tryk på tilslutningsindstillinger >
bluetooth-indstillinger > par
enhed.
4. Tryk på den enhed, du ønsker at
parre fra skærmen par enhed og
gå videre til trin 6. Hvis der ikke er
nogen enhed, du ønsker fra skær‐
men par enhed, tryk på Søg
Bluetooth-enhed for at søge efter
den ønskede enhed.

Bemærkninger
Hvis der er en Bluetooth-enhed, som
tidligere har været tilsluttet til Info‐
tainment-systemet, udfører Infotain‐
ment-systemet en automatisk tilslut‐
ning. Men hvis Bluetooth-indstillin‐
gen på din Bluetooth-enhed er slået
fra, vises en fejlmeddelelse på Info‐
tainment-systemet.
Hvis der er en parret enhed i
Infotainment-systemet
1. Tryk på ; på betjeningspanelet.
2. Tryk på Indstillinger på hjem-me‐
nuen.
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◆ Hvis SSP (Secure Simple Pai‐
ring) understøttes, tryk på Ja på
pop-op-skærmen på Bluetoothenheden og Infotainment-sy‐
stemet.

◆ Hvis SSP (Secure Simple Pai‐
ring) ikke understøttes, indtast
PIN-koden på din Bluetooth-en‐
hed som vist på info-skærmen.
5. Tryk på den ønskede enhed for at
parre med den søgte listeskærm.
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Telefon
◆ Den tilsluttede telefon markeres
af y mærket.
◆ Mærket nh angiver, at håndfri
funktion og telefonmusikfunkti‐
onen er aktiveret.
◆ Mærket h angiver, at alene
funktionen for håndfri er aktive‐
ret.
◆ Mærket n angiver, at alene
Bluetooth-musik er aktiveret.

6. Når din Bluetooth-enhed og Info‐
tainment-systemet er korrekt par‐
ret, vises nh på skærmen par en‐
hed.

Bemærkninger
Når din Bluetooth-enhed og Infotain‐
ment-systemet er parret korrekt,
downloades telefonbogen automa‐
tisk. Men telefonbogen kan muligvis
ikke downloades automatisk alt efter
telefontypen. Gå i så tilfælde videre
med downloadingen af telefonbogen
på din telefon.

Kontrol af den tilsluttede
Bluetooth-enhed
1. Tryk på ; på betjeningspanelet.
2. Tryk på Indstillinger på hjem-me‐
nuen.
3. Tryk på tilslutningsindstillinger >
bluetooth-indstillinger > par
enhed.
4. Den parrede enhed vil blive vist
med h, hvis den er tilsluttet.

Bemærkninger
Infotainment-systemet kan regi‐
strere op til fem Bluetooth-enheder.
Bemærkninger
Hvis tilslutningen svigter, vises en
fejlmeddelelse på Infotainment-sy‐
stemet.

Sådan afbrydes Bluetoothenheden
1. Tryk på ; på betjeningspanelet.

Telefon
2. Tryk på Indstillinger på hjem-me‐
nuen.
3. Tryk på tilslutningsindstillinger >
bluetooth-indstillinger > par
enhed.
4. Tryk på navnet for den enhed, du
ønsker at frakoble.

3. Tryk på tilslutningsindstillinger >
bluetooth-indstillinger > par
enhed.
4. Tryk på navnet for den enhed, du
ønsker at tilkoble.

5. Tryk på OK.
5. Tryk på OK.

Sådan tilsluttes Bluetoothenheden
1. Tryk på ; på betjeningspanelet.
2. Tryk på Indstillinger på hjem-me‐
nuen.

Sådan fjernes Bluetoothenheden

Hvis du ikke længere har brug for
Bluetooth-enheden kan du slette den.
1. Tryk på ; på betjeningspanelet.
2. Tryk på Indstillinger på hjem-me‐
nuen.
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3. Tryk på tilslutningsindstillinger >
bluetooth-indstillinger > par
enhed.
4. Tryk på Slet.

5. Tryk på Ja.

Håndfri telefon
Foretage et opkald ved at
indtaste et telefonnummer
1. Indtast telefonnummeret ved at
benytte tastaturet på telefonskær‐
men.
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Telefon
Opkaldsmodtagelse
1. Når der kommer en telefonsam‐
tale gennem den tilsluttede Blue‐
tooth-mobiltelefon, afbrydes det
spor, der afspilles, og telefonen
ringer, samtidig med at den rele‐
vante information vises.

2. Tryk på y på skærmen eller yw
på rattets fjernbetjening.
Bemærkninger
Hvis du trykker på det forkerte num‐
mer, tryk ⇦ for at slette det indta‐
stede nummer med et ciffer ad gan‐
gen eller tryk og hold ⇦ for at slette
alle cifre i det indtastede nummer.

Skifte et opkald til mobiltelefon
(privat funktion)
1. Hvis du ønsker at skifte opkaldet
til mobiltelefonen i stedet for bi‐
lens håndfri, tryk på m.

2. Hvis du ønsker at skifte opkaldet
tilbage til håndfri, tryk på m igen.
Opkaldet skiftes til bilens håndfri
funktion.

Sådan slås mikrofonen til/fra

Du kan slå mikrofonen til/fra ved at
trykke på n.

Opkald ved hjælp af genopkald

Fra rattets fjernbetjening trykkes yw
for at vise opkaldslisten eller holde
y nede på telefonskærmen.
Bemærkninger
Genopkald er ikke muligt, hvis der
ikke er nogen opkaldshistorik.

2. For at tale i telefon, tryk på yw på
rattets fjernbetjening eller tryk
på Acceptér på skærmen.
For at afvise et opkald, tryk på
@n på rattets fjernbetjening eller
tryk på Afvis på skærmen.

Telefon
2. Brug R og S for at bladre igen‐
nem listen.
3. Vælg den telefonbogskontakt du
ønsker at ringe til.

2. Tryk på o på skær‐
men telefonbog.

Brug af telefonbogsmenuen
1. Tryk på telefonbogen på telefon‐
skærmen.
4. Tryk på nummeret for at ringe.

Søgning efter
telefonbogskontakter
1. Tryk på telefonbogen på telefon‐
skærmen.
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Telefon

3. Brug tastaturet til at indtaste det
navn, du ønsker at finde. For de‐
taljer, se "Søgning efter navn"
3 49.
4. Vælg den telefonbogskontakt du
ønsker at ringe til.

5. Tryk på nummeret for at ringe.
Bemærkninger
Når din Bluetooth-enhed og Infotain‐
ment-systemet er parret korrekt,
downloades telefonbogen automa‐
tisk. Men telefonbogen kan muligvis
ikke downloades automatisk alt efter
telefontypen. Gå i så tilfælde videre
med downloadingen af telefonbogen
på din telefon.

Søgning efter navnet
Hvis brugeren fx søger efter navnet
"Alex":
1. Tryk på abc for at vælge det første
tegn.
Navnene indeholdende tegnene
"a", "b", eller "c" vises på telefon‐
bogsskærmen.
2. Tryk på jkl for at vælge det andet
tegn.
Navnene indeholdende tegnene
"j", "k", eller "i" vises på telefon‐
bogsskærmen.
3. Tryk på def for at vælge det tredje
tegn.
Navnene indeholdende tegnene
"d", "e", eller "f" vises på telefon‐
bogsskærmen.
4. Tryk på wxyz for at vælge det
fjerde tegn.
Navnene indeholdende tegnene
"w", "x", "y" eller "z" vises på tele‐
fonbogsskærmen.
5. Efterhånden som flere bogstaver i
navnet indtastes, afkortes listen
med mulige navne.

Foretage et opkald ved hjælp af
opkaldshistorikken
1. Tryk på opkaldshistorik på tele‐
fonskærmen.
2. Tryk på a eller b eller c.

(Tastet opkald)

Telefon
Foretage et opkald ved hjælp af
lynopkaldsnumre

(Mistet opkald)

(Modtaget opkald)
3. Vælg den telefonbogskontakt du
ønsker at ringe til.

Tryk og hold lynopkaldsnummeret
nede ved brug af tastaturet på tele‐
fonskærmen.
Kun lynnumre, som allerede er gemt
på mobiltelefonen, kan anvendes til
lynopkald. Op til 2-cifrede lynopkald‐
snumre understøttes.
For 2-cifrede lynopkaldsnumre, tryk
og hold det andet ciffer for at foretage
opkaldet til lynopkaldsnummeret.
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Generelt
Infotainment-systemet giver Infotain‐
ment i din bil ved hjælp af den seneste
teknologi.
Radioen kan let anvendes ved at re‐
gistrere op til 36 FM, AM og DAB (Di‐
gital Audio Broadcasting) radiostatio‐
ner med FORVALGS-knapperne
[1~6] for hver seks sider. DAB er kun
tilgængelig for Type 1/2-A-modellen.
Den integrerede cd-afspiller kan af‐
spille lyd-cd'er og MP3 (WMA)-disks,
og USB-afspilleren kan afspille tilslut‐
tede USB-lagringsenheder eller iPodprodukter.
Funktionen med Bluetooth-telefontil‐
slutning giver mulighed for brug af
trådløse, håndfri telefonopkald samt
en telefonmusikafspiller. Funktionen
for tilslutning af Bluetooth-telefonfor‐
bindelse er kun tilgængelig for type
1/2-A-modellen.
Tilslut en bærbar musikafspiller til den
eksterne lydindgang, og nyd den fyl‐
dige lyd i Infotainment-systemet.

Den digitale lydbehandler giver et an‐
tal forvalgte equalizer-funktioner til
optimering af lyden.
Systemet kan enkelt indstilles med en
omhyggeligt konstrueret indstillings‐
enhed, en smart displayer og en mul‐
tifunktionel menudrejeregulator.
■ Afsnittet "Oversigt" giver en enkel
oversigt over Infotainment-syste‐
mets funktioner og en sammenfat‐
ning af alle reguleringsenheder.
■ Afsnittet "Betjening" forklarer de
grundlæggende betjeningselemen‐
ter i Infotainment-systemet.

Skærmdisplay

Indledning

Skærmdisplayet kan afvige fra det
manuelle display, da de fleste skærm‐
displays varierer alt efter enhedens
opsætning og bilens specifikation.

Tyverisikring
Infotainment-systemet har et elektro‐
nisk sikkerhedssystem installeret for
at forhindre tyveri.
Infotainment-systemet fungerer kun i
den bil, som det blev installeret i fra
starten, og kan ikke benyttes af per‐
soner, som har stjålet det.
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Indledning

Oversigt over betjeningsorganer
Konstruktionstype 1

Indledning
Type 1-A: Radio/DAB + CD/MP3 +
AUX + USB/iPod + Bluetooth
Type 1-B: Radio + CD/MP3 + AUX
1. Visning
Display for afspilnings-/modtagel‐
ses-/menustatus og information.
2. POWER/VOLUME-knap med be‐
tjeningsknap
◆ Slå strømmen til/fra ved at
trykke på denne knap.
◆ Drej på betjeningsknappen for
at regulere den generelle lyd‐
styrke.
3. PRESET [1 ~ 6 ]-knapper
◆ Hold én af disse knapper nede
for at tilføje den aktuelle radio‐
station til den aktuelle favorit‐
side.
◆ Tryk på én af disse knapper for
at vælge den kanal, der er pro‐
grammeret på den pågældende
knap.
4. EJECT-knap
Tryk på denne knap og tag disken
ud.

5. Diskrille
Dette er den rille, hvor cd'er sæt‐
tes ind eller tages ud.
6. FAVOURITE [FAV1-2-3] knap
Tryk på denne knap for at vælge
siden med gemte favoritkanaler.
7. INFORMATION [INFO] knap
◆ Tryk på denne knap for at se fi‐
linformation ved brug af funktio‐
nerne for cd/MP3/USB/iPod-af‐
spilning.
◆ Se information om en radiosta‐
tion og den sang, der afspilles
for øjeblikket, når radiofunktio‐
nen benyttes.
8. dSEEKc-knapper
◆ Tryk på disse knapper mens ra‐
dio eller DAB anvendes for at
søge automatisk efter stationer
med klar modtagelse. Du kan
manuelt indstille radiofrekven‐
sen ved at holde disse knapper
nede.
◆ Tryk på disse knapper, mens
funktioner for cd/MP3/USB/
iPod-afspilning anvendes, for

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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omgående at afspille fore‐
gående eller næste spor.
Du kan holde disse knapper
nede for hurtigt at spole frem/til‐
bage gennem de sange, der af‐
spilles for øjeblikket.
CD/AUX knap
Tryk på denne knap for at vælge
cd/MP3/AUX eller USB/iPod/
Bluetooth audio-funktion.
RADIO BAND knap
Tryk på denne knap for at vælge
FM/AM-radio eller DAB.
TP knap
Ved brug af FM RDS-funktionen
tændes eller slukkes TP (trafik‐
program).
CONFIG knap
Tryk på denne knap for åbne me‐
nuen Instillinger.
TONE knap
Tryk på denne knap for at indstille/
vælge lydopsætningsfunktionen.
MENU-TUNE-knap med regule‐
ringsknop
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Indledning

◆ Tryk på denne knap for at vise
den menu, der fungerer for øje‐
blikket, eller vælg/udfør opsæt‐
ningsindhold og opsætnings‐
værdier.
◆ Drej på betjeningsknappen for
at flytte/ ændre opsætningsind‐
holdet eller opsætningsværdi‐
erne.
15. AUX-port
Tilslut en ekstern lydenhed til
denne port.
16. PBACK knap
◆ Annullér input-indholdet eller gå
tilbage til foregående menu.
17. PHONE/MUTE-knap
◆ Tryk på denne knap for at akti‐
vere Bluetooth-telefonfunktio‐
nen (kun for type 1-A model) el‐
ler for at aktivere eller deakti‐
vere lydløsfunktionen (kun for
type 1-B model).
◆ Hold knappen nede for at akti‐
vere eller deaktivere lydløsfunk‐
tionen (kun for type 1-A model).

Indledning
Konstruktionstype 2
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Indledning

Type 2-A: Radio + CD/MP3 + AUX +
USB/iPod + Bluetooth
Type 2-B: Radio + CD/MP3 + AUX
1. Visning
Display for afspilnings-/modtagel‐
ses-/menustatus og information.
2. POWER/VOLUME-knap med be‐
tjeningsknap
◆ Slå strømmen til/fra ved at
trykke på denne knap.
◆ Drej på betjeningsknappen for
at regulere den generelle lyd‐
styrke.
3. PRESET [1 ~ 6 ]-knapper
◆ Hold én af disse knapper nede
for at tilføje den aktuelle radio‐
station til den aktuelle favorit‐
side.
◆ Tryk på én af disse knapper for
at vælge den kanal, der er pro‐
grammeret på den pågældende
knap.
4. EJECT-knap
Tryk på denne knap og tag disken
ud.

5. Diskrille
Dette er den rille, hvor cd'er sæt‐
tes ind eller tages ud.
6. FAVOURITE [FAV1-2-3] knap
Tryk på denne knap for at vælge
siden med gemte favoritkanaler.
7. INFORMATION [INFO] knap
◆ Tryk på denne knap for at se fi‐
linformation ved brug af funktio‐
nerne for cd/MP3/USB/iPod-af‐
spilning.
◆ Se information om en radiosta‐
tion og den sang, der afspilles
for øjeblikket, når radiofunktio‐
nen benyttes.
8. dSEEKc-knapper
◆ Tryk på disse knapper mens ra‐
dioen anvendes for at søge
automatisk efter stationer med
klar modtagelse. Du kan manu‐
elt indstille radiofrekvensen ved
at holde disse knapper nede.
◆ Tryk på disse knapper, mens
funktioner for cd/MP3/USB/
iPod-afspilning anvendes, for
omgående at afspille fore‐
gående eller næste spor.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Du kan holde disse knapper
nede for hurtigt at spole frem/til‐
bage gennem de sange, der af‐
spilles for øjeblikket.
CD/AUX knap
Tryk på denne knap for at vælge
cd/MP3/AUX eller USB/iPod/
Bluetooth audio-funktion.
RADIO BAND knap
Tryk på denne knap for at vælge
FM- eller AM-båndradio.
TP knap
Ved brug af FM RDS-funktionen
tændes eller slukkes TP (trafik‐
program).
CONFIG knap
Tryk på denne knap for åbne me‐
nuen Instillinger.
TONE knap
Tryk på denne knap for at indstille/
vælge lydopsætningsfunktionen.
MENU-TUNE-knap med regule‐
ringsknop

Indledning
◆ Tryk på denne knap for at vise
den menu, der fungerer for øje‐
blikket, eller vælg/udfør
opsætningsindhold og opsæt‐
ningsværdier.
◆ Drej på betjeningsknappen for
at flytte/ ændre opsætningsind‐
holdet eller opsætningsværdi‐
erne.
15. AUX-port
Tilslut en ekstern lydenhed til
denne port.
16. PBACK knap
◆ Annullér inputindholdet eller gå
tilbage til foregående menu.
17. PHONE/MUTE-knap
◆ Tryk på denne knap for at akti‐
vere Bluetooth-telefonfunktio‐
nen (kun for type 2-A model) el‐
ler for at aktivere eller deakti‐
vere lydløsfunktionen (kun for
type 2-B model).
◆ Hold knappen nede for at akti‐
vere eller deaktivere lydløsfunk‐
tionen (kun for type 2-A model).

Lydkontakter på rattet
Lydkontakt på rattet type 1:
ekstraudstyr

1. Lydløs/Læg på-knap
Tryk på knappen i en vilkårlig mu‐
sikafspilningsfunktion for at akti‐
vere eller deaktivere lydløsfunkti‐
onen. I optaget tilstand kan du
trykke på denne knap for at afvise
opkald eller for at afslutte opkal‐
det.

63

2. Opkald-knap
◆ Tryk på knappen for at besvare
opkaldet eller gå ind i genop‐
kalds-funktionen.
◆ Hold knappen nede for at gå ind
i loggen over foretagne opkald
eller for at gå frem og tilbage fra
håndfri funktion og funktionen
private opkald under et opkald.
3. Source [dSRCc]-knap/betje‐
ningsknap
◆ Tryk på knappen for at vælge en
lydafspilningsfunktion.
◆ Drej på betjeningsknappen for
at ændre de registrerede radio‐
stationer eller ændre den mu‐
sik, der afspilles.
4. Lydstyrke [+ -]-knapper
◆ Tryk på knappen + for at øge
lydstyrken.
◆ Tryk på knappen - for at sænke
lydstyrken.
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Indledning

Lydkontakt på rattet type 2:
ekstraudstyr

◆ Tryk på knappen for at vælge en
lydafspilningsfunktion.
◆ Drej på betjeningsknappen for
at ændre de registrerede radio‐
stationer eller ændre den mu‐
sik, der afspilles.
4. Lydstyrke [+ -]-knapper
◆ Tryk på knappen + for at øge
lydstyrken.
◆ Tryk på knappen - for at sænke
lydstyrken.

Betjening
1. Lydløs/Læg på-knap
Tryk på knappen for at aktivere el‐
ler deaktivere lydløsfunktionen.
2. Ikke tilgængelig
3. Source [dSRCc]-knap/betje‐
ningsknap

Knapper og
betjeningsanordning

Infotainment-systemet betjenes ved
hjælp af funktionsknapperne, multi‐
funktionsdrejeknappen og den menu,
der vises på skærmdisplayet.
Knapperne og betjeninganordnin‐
gerne, der anvendes i systemet er føl‐
gende.
■ Infotainment-systemets knapper
og betjeningsknap
■ Fjernbetjeningsknapperne på rattet

System til/fra

Tryk på knappen POWER/VOLUME
for at tænde for systemet.
Når der tændes for strømmen, afspil‐
les den tidligere valgte radiostation el‐
ler sang. (Det vil dog være anderle‐
des for Bluetooth audio afhængigt af
enheden.)
Tryk på knappen POWER/VOLUME
for at slukke for systemet.

Indledning
Automatisk slukning

Når tændingskontakten (bilens tæn‐
dingsnøgle) står i stilling OFF, og der
tændes for Infotainment-systemet
ved at benytte knappen POWER/
VOLUME, slukkes der automatisk for
Infotainment-systemet ti minutter ef‐
ter brugerens sidste betjening.

Regulering af lydstyrke

■ Den aktuelle lydstyrke vises.
■ Når der tændes for strømmen til In‐
fotainment-systemet, indstilles lyd‐
styrkeniveauet på foregående valg
(når det er lavere end den maksi‐
male startlydstyrke).

Toneindstillinger

Fra Toneindstillinger kan lydfunktio‐
ner indstilles forskelligt alt efter FM/
AM/DAB-radio og hver lydafspillers
funktioner.

Automatisk lydstyrkeregulering

Når den hastighedskompenserende
lydstyrkeopsætning starter, reguleres
lydstyrken automatisk alt efter bilens
hastighed for at modvirke støjen fra
motoren og dækkene. (Se
Indstillinger → Radioindstillinger →
Automatisk lydstyrkeregulering).

Lydstyrkegrænse ved høj
temperatur

Drej på betjeningsknappen POWER/
VOLUME for at regulere lydstyrken.
■ Ved brug af fjernbetjeningsknap‐
pen på rattet trykkes der på knap‐
perne VOLUME [+/-] for at regulere
lydstyrken.
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Hvis den indvendige temperatur i ra‐
dioen er meget høj, begrænser Info‐
tainment-systemet den maksimale
lydstyrke, der kan indstilles.
Om nødvendigt sænkes lydstyrken
automatisk.

Tryk på knappen TONE, når den re‐
levante funktionstilstand anvendes.
Drej betjeningsknappen MENUTUNE for at vælge den ønskede to‐
nereguleringsfunktion og tryk derefter
på knappen MENU-TUNE.
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Indledning

Drej betjeningsknappen MENUTUNE for at vælge den ønskede to‐
nereguleringsværdi og tryk derefter
på knappen MENU-TUNE.
Det er muligt at initialisere den post,
der er valgt for øjeblikket, ved hjælp
af et langt tryk på knappen MENUTUNE i tuningskonfigureringsfunk‐
tion, eller at initialisere alle poster i tu‐
ningskonfigureringsfunktionen ved et
langt tryk på knappen TONE.

Toneindstillinger
■ Bas: Indstil basniveauet fra -12 til
+12.
■ Middel: Indstil middelniveauet fra
-12 til +12.
■ Diskant: Indstil diskantniveauet fra
-12 til +12.
■ Fader: Indstil balancen mellem
højttaler for/bag fra for 15 til bag 15
i bilmodellens system med seks
højttalere.
■ Balance: Indstil balancen mellem
venstre/højre højttaler fra venstre
15 til højre 15.
■ EQ (Equalizer): Vælg eller sluk for
lydstil (OFF ↔ Pop ↔ Rock ↔ Klas‐
sisk ↔ Talk ↔ Country).

Vælg funktion
FM/AM eller DAB-radio

Tryk på knappen RADIO BAND for at
vælge FM/AM- eller DAB-radio.
Tryk på knappen MENU-TUNE for at
åbne FM-menuen, AM-menuen eller
DAB-menuender indeholder valgmu‐
ligheder for valg af radiostationer.

Indledning
CD/MP3/USB/iPod/Bluetooth
audio-afspilning eller ekstern
lydindgang (AUX)

Tryk gentagne gange på knappen
CD/AUX for at skifte mellem audioafspillerfunktionerne, AUX-funk‐
tionen for cd-/MP3-disks eller den til‐
sluttede USB eller iPod, Bluetooth
audio-afspiller. (MP3/CD → USB →
iPod → BT Audio → AUX → CD/MP3
→....)
Fra fjernbetjeningsknappen på rattet
trykker man på Source [dSRCc] for at
vælge ønsket funktion.
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Bluetooth håndfri telefonenhed

Tryk på knappen MENU-TUNE for at
åbne menuen med alternativer for
den relevante funktion eller menuen
for den relevante enhed (undtagen
Bluetooth audio).

Tryk på knappen PHONE/MUTE for
at vælge Bluetooth håndfri telefon‐
funktion (kun for type 1/2-A-model‐
ler).
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Indledning
(14) MENU-TUNE-knap med regule‐
ring
■ Drej betjeningsknappen for at gå til
menuen eller opsætningsposten.
■ Tryk på knappen for at vælge/gå
ind i den detaljerede kontrolskærm,
der findes i den aktuelle menu eller
opsætningspost.
(16) P BACK-knap
Annullér inputposten eller gå tilbage
til foregående skærmbillede/menu.

Tryk på knappen PHONE/MUTE for
at åbne Bluetooth med alternativer for
den relevante funktion.

Individuelle indstillinger
Hovedknapper/betjeningsknap

Knapperne og betjeningsknoppen,
der anvendes i Indstillinger er føl‐
gende.
(12) CONFIG-knap
Tryk på denne knap for åbne menuen
Instillinger.

Brug af Indstillingsmenuen for
individuelle indstillinger

■ Opsætningsmenuer og funktioner
kan variere alt efter bilmodellen.
■ Reference: Informationstabel for
menuen Indstillinger herunder.

[Eksempel] Indstillinger → Tid Dato →
Indsæt dato: 23. Jan 2012

Tryk på CONFIG for menuen
Indstillinger.
Efter at have set på informationsta‐
bellen for menuen Indstillinger herun‐
der, drej på betjeningsknappen
MENU-TUNE for at gå til ønsket Ind‐
stillingsmenu, og tryk derefter på
knappen MENU-TUNE.

Indledning

■ Angiver den detaljerede liste for
den relevante indstillingsmenu eller
funktionstilstand.
■ Hvis der er en anden detaljeret liste
fra den relevante detaljerede liste,
kan du gentage denne handling.

Drej på betjeningsknappen MENUTUNE for at opnå den ønskede op‐
sætningsværdi eller funktionstilstand
og tryk dernæst på knappen MENUTUNE.

69

■ Hvis den relevante detaljerede liste
består af flere poster, gentages
denne handling.
■ Indstil/indtast den relevante opsæt‐
ningsværdi, da funktionstilstanden
ellers ændres.
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Indledning

Informationstabel for Indstillinger
[Sprog]

[Klokkeslæt Dato]

MM/DD/ÅÅÅÅ: Jan. 23, 2012
■ RDS-ursynkronisering: Vælg Til el‐
ler Fra
[Radioindstillinger]

Vælg det ønskede sprog.

Indstil klokkeslæt: Indstil manuelt ti‐
mer og minutter for det aktuelle klok‐
keslæt.
■ Indstil dato: Indstil manuelt aktuelt
år/måned/dato.
■ Indstil tidsformat: Vælg 12- eller 24timers display.
■ Indstil datoformat: Indstil datodis‐
playformat.
ÅÅÅÅ.MM.DD: 2012 jan. 23
DD/MM/ÅÅÅÅ: 23 jan. 2012

■ Automatisk lydstyrkeregulering:
Indstil Fra/Lav/Middel/Høj.
■ Maksimal Startlydstyrke:
Indstil den maksimale grænse for
startlydstyrken manuelt.
■ Radiofavoritter:
Indstil manuelt dine favoritside‐
numre.

Indledning
■ AS-stationer: Indstil funktionen
Auto-lagring af stationer for hver ra‐
dio.
■ RDS-alternativer: Indstil RDSalternativerne.
- RDS: Til/Fra (aktiverer eller deak‐
tiverer RDS-funktionen).
- Regional: Til/Fra (aktiverer eller
deaktiverer funktionen Regional).
- Tekstrulningsfrysning: Til/Fra (ak‐
tiverer eller deaktiverer frysefunkti‐
onen for Tekstbladring).
- TA-lydstyrke: Indstil TA-lydstyrke.
■ DAB-indstillinger: Indstil DABindstillinger.
- Auto ensemble-linkning: Til/Fra
(aktiverer eller deaktiverer funk‐
tionen Auto ensemble-linkning).
- Auto linkning DAB-FM: Til/Fra (ak‐
tiverer eller deaktiverer Auto
linkning DAB-FM).
- Dynamisk lydtilpasning: Til/Fra
(aktiverer eller deaktiverer funk‐
tionen Dynamisk lydtilpasning).
- Båndvalg: Indstiller Både Lbåndet og Bånd III.

[Bluetooth-indstillinger]

Bluetooth: Gå ind i Bluetoothindstillinger.
■ Aktivering: Vælg Til eller Fra.
■ Enhedsliste: Vælg ønsket enhed og
vælg/tilslut/ adskil eller slet.
■ Parring af enhed: Prøv at parre en
ny Bluetooth-enhed.
■ Skift Bluetooth-kode: Skift/indstil
manuelt Bluetooth-koden.
■ Gendan fabriksindstillinger: Før de
oprindelige opsætningsværdier til‐
bage til standardindstillingerne.
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Radio

Radio
Brug ............................................. 72
Radio Data System (RDS) ........... 79
Fast mast-antenne ....................... 83

Brug
Før brug af FM-, AM- eller DABradio
Hovedknapper/betjeningsknap
(10) RADIO BAND-knap
Tryk på denne knap for at vælge FM-,
AM- eller DAB-radio.
(14) MENU-TUNE-knap med regule‐
ring
■ Drej på denne knap/betjenings‐
knap for at finde en radiofrekvens
manuelt.
■ Tryk på denne knap/betjenings‐
knap for at få adgang til menuskær‐
men fra den aktuelle funktion.
(16) P BACK-knap
Annullér inputposten eller gå tilbage
til foregående skærmbillede/menu.

(8) dSEEKc-knapper
■ Tryk på denne knap for at søge
automatisk efter tilgængelige radioeller DAB-stationer.
■ Hold denne knap nede for at skifte
radio- eller DAB-frekvens som øn‐
sket og lad derefter knappen gå til
stop ved den aktuelle frekvens.
(6) FAVOURITE [FAV1-2-3]-knap
Tryk på denne knap for at bladre gen‐
nem siderne med gemte favoritradioeller DAB-stationer.
(3) PRESET (Forudindstillingsknap‐
per) [1 ~ 6]
■ Hold én af disse PRESET-knapper
nede for at registrere den aktuelle
radiostation på den pågældende
knap.
■ Tryk på denne knap for at vælge
den station, der er registreret på
PRESET-knappen.
(11) TP-knap
Ved brug af FM RDS-funktionen TP
(Trafikprogram) Tændrs eller
Slukkes funktionen.
(7) INFORMATION [INFO] knap

Radio
Vis informationer for de transmitte‐
rede radio- eller DAB-stationer.
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Automatisk søgning efter en
radiostation

Automatisk søgning efter DABservicekomponenten

Tryk på knapperne dSEEKc for
automatisk søgning efter tilgængelige
radiostationer med god modtagelse.

Tryk på knapperne dSEEKc for
automatisk at søge efter dem tilgæn‐
gelige DAB-servicekomponent i det
aktuelle ensemble.
For at springe det foregående/næste
ensemble over, tryk på knapperne
dSEEKc.

Lytning til en radio- eller en
DAB-station
Valg af radio- eller DAB-funktion

Tryk vedvarende på knappen RADIO
BAND for at vælge FM, AM eller DABbånd.
Den tidligere valgte radiostation bliver
modtaget.
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Radio

Søgning efter en radiostation

Søgning efter et DAB-ensemble

Linkning af DAB-servicen

Hold knapperne dSEEKc nede for at
skifte frekvens hurtigt og slip derefter
knappen ved den ønskede frekvens.

Tryk og hold knapperne dSEEKc
nede for automatisk at søge efter den
tilgængelige DAB-servicekomponent
med god modtagelse.

(DAB-DAB til/DAB-FM fra)

(DAB-DAB fra/DAB-FM til)

Radio

(DAB-DAB til/DAB-FM til)
Når du indstiller Auto-linkning af DABFM som aktiveret, vil infotainmentsy‐
stemet i tilfælde af, at servicesignalet
er svagt, modtage den linkede ser‐
vicekomponent automatisk (se
Indstillinger → Radio-indstillinger →
DAB-indstillinger → Auto- linkning
DAB-FM).
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Manuel indstilling af en radiostation

Manuel indstilling af en DAB-station

Drej betjeningsknappen MENUTUNE for manuelt at finde den øn‐
skede radiofrekvens.

I DAB-funktionen trykkes der på
knappen MENU-TUNE for at gå ind i
DAB-menuen.
Drej på betjeningsknappen MENUTUNE for at vælge Manuel DABindstilling, og tryk derefter på knap‐
pen MENU-TUNE.
Drej på MENU-TUNE betjenings‐
knappen for manuelt at finde den øn‐
skede udsendelsesfrekvens og tryk
dernæst på knappen MENU-TUNE.
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Radio

Brug af DAB-stationslisten

Visning af DAB-information

Brug af PRESET-knapperne
Registrering af PRESET-knappen
(forvalg)

Drej på MENU-TUNE betjenings‐
knappen for at vise DABstationslisten.
■ DAB-stationslistens information vi‐
ses.
■ Hvis DAB-stationslisten er tom,
startes opdateringen af DABstationslisten automatisk.
Drej på betjeningsknappen MENUTUNE for at vælge den ønskede liste
og tryk dernæst på knappen MENUTUNE for at modtage den relevante
radiokanal.

Tryk vedvarende på knappen
INFORMATION INFO for at vælge
den ønskede displayfunktion for
DAB-stationsinformationerne.
Radioinformationen på den valgte
FAV (favoritter) forvalgte side, der har
nummer 1, bliver vist.

Tryk på en FAVOURITE [FAV1-2-3]
knap for at vælge den ønskede side i
gemte favoritter.
Hold én af PRESET-knapperne [1 ~
6] nede for at registrere den aktuelle
radio- eller DAB-station på den på‐
gældende knap på den valgte favorit‐
side.
■ Der kan gemmes op til 3 favoritsi‐
der, og hver side kan lagre op til
seks radio- eller DAB-stationer.

Radio
■ Det er muligt at opsætte det antal
favoritsider, der bruges i
Indstillinger → Radioindstillinger →
Radiofavoritter (Maks. antal favorit‐
sider).
■ Hvis en ny radiostation er registre‐
ret på en tidligere registreret
PRESET [1 ~ 6] knap, bliver dens
tidligere indhold slettet og erstattet
med den nye radio- eller DAB-sta‐
tion, der er gemt.
Direkte lytning til PRESET-knappen

Tryk vedvarende på knappen
FAVOURITE [FAV1-2-3] for at vælge
den ønskede FAV (favoritter) side
med forvalg.
Radioinformationen på den valgte
FAV (favoritter) forvalgte side, der har
nummer 1, bliver vist.
Tryk på en PRESET [1 ~ 6] knap for
direkte at lytte til den radio/DAB-sta‐
tion, der er gemt på knappen.
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Drej betjeningsknappen MENUTUNE for at gå til den ønskede menu‐
post og tryk dernæst på knappen
MENU-TUNE for at vælge den rele‐
vante post eller for at vise postens
detaljerede menu.
FM/AM/DAB-menu → Favoritliste

Brug af radio- eller DABmenuen

Tryk på MENU-TUNE knappen for at
vise radiomenuen eller DAB-menuen.

Fra FM-menu/AM-menu/DAB-menu
punktet drejes betjeningsknappen
MENU-TUNE for at vælge
favoritlisten og dernæst trykkes på
knappen MENU-TUNE.
Favoritlistens information vises.
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Drej på betjeningsknappen MENUTUNE for at vælge den ønskede
Favoritliste og tryk dernæst på knap‐
pen MENU-TUNE for at modtage den
relevante radiokanal.

Drej på betjeningsknappen MENUTUNE for at vælge den ønskede liste
og tryk dernæst på knappen MENUTUNE for at modtage den relevante
radiokanal.

Drej på betjeningsknappen MENUTUNE for at vælge den ønskede liste
og tryk dernæst på knappen MENUTUNE for at modtage den relevante
udsendelsesfrekvens.

FM/AM-menu → Opdatér FM/AMstationsliste

FM/DAB-menu → FM/DABkategoriliste

DAB-menu → DAB-meddelelser

Fra FM-menuen/AM-menuen drejes
betjeningsknappen MENU-TUNE for
at vælge FM-/AM-stationslisten og
dernæst trykkes på knappen MENUTUNE.
Informationerne for FMstationslisten/AM-stationslisten vil
blive vist.

Fra FM-menuen/DAB-menuen drejes
betjeningsknappen MENU-TUNE for
at gå til FM-kategorilisten/DABkategorilisten og dernæst trykkes på
knappen MENU-TUNE.
FM-kategorilisten/DAB-kategorilisten
vil blive vist.

Fra DAB-menuen drejes betjenings‐
knappen MENU-TUNE og gå til DABmeddelelser og tryk dernæst på
knappen MENU-TUNE.
DAB-meddelelserne vil blive vist.

Radio
Drej på betjeningsknappen MENUTUNE for at vælge de ønskede lister
og tryk dernæst på knappen MENUTUNE for at modtage den relevante
udsendelsesfrekvens.
FM/AM/DAB-menu → Opdatér FM/
AM/DAB-stationsliste
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■ Opdateringen af FM-stationslisten/
AM-stationslisten/DABstationslisten vil fortsætte.
■ Under opdateringen af FMstationslisten/AM-stationslisten/
DAB-stationslisten trykkes på
knappen MENU-TUNE eller på
knappen P BACK for at forhindre
den i at gemme ændringerne.

Radio Data System (RDS)
■ Radio Data System (RDS) er en
service fra FM-stationer, der gør
det væsentligt lettere at finde radio‐
stationer med fejlfri modtagelse.

■ RDS-stationerne angives med pro‐
gramnavnet med radiofrekvensen.

Se RDS-radioinformation

Mens der modtages RDS-radio tryk‐
kes på knappen INFORMATION
[INFO] for at kontrollere, at der mod‐
tages RDS-radioinformation.
Fra FM-menuen/AM-menuen/DABmenuen, drejes på MENU-TUNE be‐
tjeningsknappen og gå til Opdater
FM-stationsliste/Opdatér AMstationsliste/Opdatér DABstationsliste, og tryk dernæst på
knappen MENU-TUNE.
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Konfiguration af RDS

Tryk på knappen CONFIG for at vise
menuen Indstillinger.
Drej på betjeningsknappen MENUTUNE for at gå til radioindstillinger og
tryk derefter på knappen MENUTUNE.
Drej på betjeningsknappen MENUTUNE for at vælge RDS-valg, og tryk
derefter på knappen MENU-TUNE.

Aktivering og deaktivering af
RDS

Indstil RDS-valget på Til eller Fra.

Der opnås følgende fordele ved at ak‐
tivere RDS:
■ På displayet vises programnavnet
for den indstillede station i stedet
for frekvensen.
■ Infotainment-systemet stiller altid
ind på den sendefrekvens, der
modtages bedst, for den indstillede
station ved hjælp af AF (alternativ
frekvens).

I menuen RDS-valg drejes betje‐
ningsknappen MENU-TUNE for at gå
til RDS: Fra, og derefter trykkes på
knappen MENU-TUNE for at aktivere
RDS-funktionen.

Aktivering og deaktivering af
regionalisering

RDS skal være aktiveret ved regiona‐
lisering.
På visse tidspunkter sender nogle
RDS-stationer regionalprogrammer
på forskellige frekvenser.
Indstil Regional (REG)-alternativet på
Til eller Fra.
Kun alternative frekvenser (AF) med
samme regionprogrammer vælges.
Hvis regionalisering er deaktiveret,
vælges alternative frekvenser for sta‐
tionerne uden at tage hensyn til regi‐
onalprogrammer.

Radio
I menuen RDS-valg drejes betje‐
ningsknappen MENU-TUNE for at gå
til Regional: Fra, og derefter trykkes
på knappen MENU-TUNE for at akti‐
vere Regional-funktionen.

efter trykkes på knappen MENUTUNE for at aktivere funktionen
Tekstrulningsfrysning.

Aktivering og deaktivering af
tekstrulningsfrysning

Den minimale lydstyrke for trafikmed‐
delelser (TA) kan forvælges.
Den minimale lydstyrke for trafikmed‐
delelser kan øges eller reduceres i
forhold til den normale lydstyrke.

Slå funktionen Tekstrulningsfrysning
(for visning af information om pro‐
gramservicen) til eller fra på følgende
måde:

I menuen RDS-valg drejes betje‐
ningsknappen MENU-TUNE for at gå
til tekstrulningsfrysning: Fra, og der‐

Lydstyrke for trafikmeddelelser
(TA)

I RDS-valg drejes betjeningsknappen
MENU-TUNE for at gå til TAlydstyrke, hvorefter der trykkes på
knappen MENU-TUNE.
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Drej betjeningsknappen MENUTUNE for at indstille TAlydstyrkeniveauet og tryk derefter på
knappen MENU-TUNE.

Radiotrafikservice

TP = trafikradio
Radiotrafikservicestationerne er
RDS-stationer, der sender trafikmed‐
delelser.
Slå Infotainment-systemets standbyfunktion for trafikmeddelelser til eller
fra:
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Udendørs telefonfunktion, tryk på
knappen TP for at aktivere eller deak‐
tivere trafikprogrammets servicefunk‐
tion.
■ Hvis radiotrafikservicen er aktive‐
ret, vises [ ] i radioens hovedmenu.

■ Når der er fundet en radiotrafikser‐
vicestation, vises [TP] i radioens
hovedmenu.
■ Hvis radiotrafikservicen er aktive‐
ret, afbrydes afspilningen af cd/
MP3/iPod/Bluetooth-musik eller
AUX, mens trafikmeddelelsen sen‐
des.

Blokering af trafikmeddelelser

Blokér trafikmeddelelser fx under af‐
spilningen af cd/MP3 eller radiomod‐
tagelse således:

Aktivér radiotrafikservicen og skru
helt ned for Infotainment-systemets
lydstyrke.
Trafikmeddelelsen annulleres, men
radiotrafikservicen forbliver aktiveret.

Blokering af aktuelle
trafikmeddelelser

Blokering af en aktuel trafikmedde‐
lelse fx under TA-radiomodtagelse:

■ Hvis den aktuelle station ikke er en
radiotrafikservicestation, søges der
automatisk efter næste radiotrafik‐
servicestation.
Uden for telefonfunktionen trykkes på
knappen TP.
Uden for telefonfunktionen trykkes på
knappen TP.

Radio

Fast mast-antenne

blive beskadiget. Antennen bør af‐
monteres, inden bilen kører ind i et
automatisk vaskeanlæg.
Monter antennen helt fast og indstillet
i lodret stilling for at sikre korrekt mod‐
tagelse.

Tagantennen afmonteres ved at dreje
den mod uret. Tagantennen monte‐
res ved at dreje den med uret.

Forsigtig
Husk at afmontere antennen, in‐
den der køres ind et sted, hvor der
er lavt til loftet, da antennen ellers
kan blive ødelagt.
Hvis bilen kører ind et automatisk
vaskeanlæg med antennen på‐
monteret, kan antennen eller taget
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Før brug af cd-afspiller

Cd/MP3-afspilleren i dette system
kan afspille lyd-cd'er og MP3 (WMA)disks.

Vigtige oplysninger om lyd-cd'er og
MP3 (WMA)-disks

Forsigtig
Indsæt under ingen omstændig‐
heder nogen cd'er, minidisks med
en diameter på 8 cm eller disks
med unormale overflader i denne
CD/MP3-afspiller (WMA).
Sæt aldrig klistermærker på dis‐
kens overflade. Sådanne disks
kan sætte sig fast i cd-afspilleren
og beskadige drivanordningen.
Hvis dette sker, vil det være nød‐
vendigt at udskifte enheden, hvil‐
ket er dyrt.

■ En lyd-cd med piratbeskyttelse
uden kompatibilitet med lyd-cdstandarden fungerer muligvis ikke
korrekt eller slet ikke.
■ Cd-r- og cd-rw-disks, der er indspil‐
let manuelt, håndteres lettere skø‐
desløst end de originale cd'er. Ma‐
nuelt indspillede cd-r- og cd-rwdisks bør især håndteres forsigtigt.
Vær opmærksom på følgende.
■ Manuelt indspillede cd-r- og cd-rwdisks kan måske ikke afspilles kor‐
rekt eller slet ikke afspilles. I så‐
danne tilfælde skyldes det ikke et
problem med enheden.
■ Når der skal skiftes disks, må der
ikke sættes fingeraftryk på afspil‐
ningssiden.
■ Når disken er taget ud af cd/MP3afspilleren, skal den omgående
lægges i et cd-omslag for at forhin‐
dre, at den bliver beskadiget eller
støvet.
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■ Hvis der kommer støv eller væske
på disken, kan dette forårsage pro‐
blemer i form af forurening af linsen
på cd/MP3-afspilleren inde i en‐
heden.
■ Beskyt disken mod varme og di‐
rekte lys.
Anvendelige disktyper
■ Dette produkt kan afspille lyd-cd/
MP3 (WMA)-disks.
◆ Cd-da: cd-r/cd-rw
◆ MP3(WMA): cd-r/cd-rw/cd-rom
■ Nedenstående MP3 (WMA)-filer
kan ikke afspilles.
◆ Fil kodet i MP3i (MP3 interaktiv)
eller MP3 PRO-standarder
◆ MP3 (WMA)-fil kodet i ikke-stan‐
darder
◆ MP3-filer, der ikke er i MPEG1
Layer3-format
Advarsler om diskbrug
■ Anvend ikke nogen af nedenstå‐
ende disks. Overdreven brug af
disse disks i afspilleren kan forår‐
sage problemer

◆ Disks med mærkater, etiketter el‐
ler påsat beskyttelsescelle
◆ Disks hvorpå der er fastgjort en
etikette, som er printet med en
blækstråleprinter
◆ Disks, der er fremstillet ved over‐
brænding og dermed indeholder
data, der overskrider standardka‐
paciteten
◆ Disks med revner eller ridser eller
disks, der er bøjede, afspilles
ikke korrekt
◆ En disk på 8 cm eller en disk, der
ikke er rund (firkant, femkant,
oval)
■ Sæt ikke andet end disks i diskril‐
len, da dette kan skabe problemer
eller skader.
■ Det er ikke sikkert, at diskafspille‐
ren fungerer korrekt, hvis der tæn‐
des for varmen, når det er koldt, på
grund af fugt, der skabes inde i en‐
heden. Hvis dette er et problem,
skal man vente med at tænde for
produktet en time inden brug.
■ Afspilningen kan stoppe, hvis bilen
ryster ved kørsel på ujævn vej.
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■ Tag ikke disken ud og isæt ikke dis‐
ken med vold. Blokér den heller
ikke med hånden, mens den sky‐
des ud.
■ Sæt disken ind med den trykte side
opad. Den kan ikke afspilles, hvis
den vendes op og ned.
■ Berør ikke indspilningssiden med
hånden, mens disken håndteres
(siden uden tryk eller dekoration).
■ Anbring disks, der ikke anvendes, i
bokse og opbevar dem på et sted,
der ikke er udsat for direkte lys eller
høje temperaturer.
■ Smør ikke kemiske stoffer på dis‐
ken. Fjern snavs på diskene med
en fugtig, blød klud, idet der tørres
fra midten og ud mod kanten.
Advarsel om brug af cd-r/rw-disks
■ Ved brug af cd-r/cd-rw-disks må der
kun anvendes de disks, der er "fær‐
diggjort".
■ Disks, der er fremstillet på en PC,
kan muligvis ikke afspille i overens‐
stemmelse med applikationspro‐
gramopsætningen og miljøet.
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■ Cd-r/cd-rw-disks, især massefrem‐
stillede disks, fungerer muligvis
ikke, hvis de er udsat for direkte lys
eller høje temperaturer, eller hvis
de opbevares inde i bilen i lang tid.
■ Titlen samt øvrig tekstinformation,
der er registreret på cd-r/cd-rwdisks, vises muligvis ikke på denne
enhed.
■ Cd-rw-disks kan have længere ind‐
læsningstid end cd'er eller cd-rdisks.
■ Beskadigede musikfiler afspilles
måske ikke eller afbrydes under af‐
spilning.
■ Visse disks med piratbeskyttelse
kan muligvis ikke afspilles.
■ En MP3 (WMA)-disk kan have et
maksimum af 512 filer for hvert af
de 10 mappeniveauer, og der kan
afspilles højst 999 filer.
■ Dette system kan kun genkende
MP3 (WMA)-disks, der er fremstillet
i ISO-9660 niveau 1/2 eller i Jolietfilsystemet. (Det understøtter ikke
UDF-filsystemet.)

■ MP3/WMA-filer er ikke kompatible
med pakkeskrivningsdataoverfø‐
ring.
■ Den disk, som MP3/WMA-filer og
lyddata (CDDA) er skrevet på, kan
muligvis ikke afspilles, hvis det
drejer sig om en cd-extra eller mi‐
xed-mode cd.
■ De fil-/mappenavne, der kan bru‐
ges efter disklagringstype, er føl‐
gende, herunder filtypenavne med
fire cifre (.mp3).
◆ ISO 9660 Niveau 1: Højst 12 tegn
◆ ISO 9660 Niveau 2: Højst 31 tegn
◆ Joliet: Højst 64 tegn (1 byte)
◆ Windows langt filnavn: Højst 28
tegn (1 byte)
Advarsel om brug af MP3/WMAmusikfiler
■ Dette produkt kan afspille MP3
(WMA)-filer med filtypenav‐
net .mp3, .wma (små bogstaver) el‐
ler .MP3 og .WMA (store bogsta‐
ver).
■ De MP3-filer, der kan afspilles af
dette produkt, er følgende

■

■

■

■

◆ Bithastighed: 8kbps ~ 320kbps
◆ Samplingfrekvens: 48kHz,
44,1kHz, 32kHz (for MPEG-1),
24kHz, 22,05kHz, 16kHz (for
MPEG-2)
Mens dette produkt kan afspille filer
med en bithastighed på 8kbps ~
320kbps, giver filer med en bitha‐
stighed på over 128kbps en højere
lydkvalitet.
Dette produkt kan vise ID3 Tag
(version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 eller 2.4)
information for MP3-filer, som f.eks.
albummets navn og artisten.
For at der skal kunne vises infor‐
mation om album (disktitel), spor
(sportitel) og artist (sporartist), skal
filen være kompatibel med ID3 Tagformaterne V1 og V2.
Dette produkt kan afspille MP3-fi‐
ler, der bruger VBR. Når der afspil‐
les en MP3-filer af denne VBRtype, kan den resterende tid, der vi‐
ses, afvige fra den faktiske tid.
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Afspilningsrækkefølge for musikfiler

Afspilning af cd/MP3
Hovedknapper/betjeningsknap
(9) CD/AUX -knap
Vælg cd/MP3-afspilleren.
(14) MENU-TUNE-knap med regule‐
ringsknap
■ Drej knappen/betjeningsknappen
for at gå til posten med sporliste,
menu eller MP3 (WMA)-sporinfor‐
mation.
■ Tryk på knappen/betjeningsknap‐
pen for at vise menuskærmen for
den aktuelle post eller aktuelle
funktion.
(8) dSEEKc-knapper
■ Tryk på disse knapper for at afspille
foregående eller næste spor.
■ Hold disse knapper nede for at
spole frem eller tilbage gennem
sporet og slip knappen for at gen‐
optage afspilning ved normal
hastighed.
(4) EJECT-knap
Udskyd disken.
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(7) knappen INFORMATION [INFO]
viser informationer for det spor, der
bliver afspillet.
Isætning og afspilning af disk

Indsæt den disk, der skal afspilles,
med den trykte side opad i diskind‐
sætningsrillen.
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Udskydning af disk

■ Når læsningen af diskinformatio‐
nen er gennemført, afspilles spor 1
automatisk.
■ Hvis der indsættes en disk, der ikke
kan læses, udskydes disken auto‐
matisk, og der vises en meddelelse
om diskfejl. Derefter går systemet
tilbage til den tidligere anvendte
funktion eller FM-radioen.

Når en disk, der skal afspilles, alle‐
rede er sat i, trykkes der gentagne
gange på knappen CD/AUX for at
vælge cd/MP3-afspilning.
■ Hvis der ikke er nogen disk, der kan
afspilles, vises Inge cd isat på
skærmen, og funktionen bliver ikke
valgt.
■ Det spor, der tidligere blev afspillet,
afspilles automatisk.

Disken udskydes ved at trykke på
knappen EJECT, hvorefter den kan
tages ud.
■ Når disken kommer ud, går syste‐
met automatisk over til den tidligere
anvendte funktion eller FM-ra‐
dioen.
■ Disken indsættes automatisk igen,
hvis den ikke er taget ud efter et
stykke tid.
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Ændring af sporafspilning

Tryk på knapperne dSEEKc i afspil‐
ningsfunktion for at afspille fore‐
gående eller næste spor.
Ved brug af fjernbetjeningsknappen
på rattet kan der let skiftes spor ved
at dreje på betjeningsknappen Kilde
[dSRCc].
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Ændring af afspilningsposition

Eller drej på betjeningsknappen
MENU-TUNE for at gå til sporafspil‐
ningslisten og tryk dernæst på knap‐
pen MENU-TUNE for at ændre den
med det samme.

Hold knapperne dSEEKc nede un‐
der afspilningsfunktion for at spole
frem eller tilbage gennem sangen.
Slip knappen for at genoptage afspil‐
ning af sangen ved normal hastighed.
Lydstyrken sænkes lidt, når der spo‐
les frem eller tilbage, og afspilningsti‐
den vises.
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Visning af information om
afspilningsspor

ment-systemet (ID3 Tag kan kun
rettes på en PC).
■ Informationen for sange, der er ud‐
trykt med specielle symboler eller
på utilgængelige sprog, kan vises
som ---- eller vises slet ikke.

Brug af CD-menuen
Ændring af afspilningsfunktion

Tryk på knappen INFORMATION
[INFO] i afspilningsfunktion for at vise
information om det spor, der bliver af‐
spillet.
Hvis der ikke er nogen information på
afspilningssporet for lyd-cd'erne, vi‐
ser systemet Ingen information.

For MP3 (WMA)-spor kan der ses
mere information ved at dreje på be‐
tjeningsknappen MENU-TUNE fra
sporinformationsdisplayet.
■ Den viste information omfatter fil‐
navn, mappenavn og ID3 Tag-in‐
formation, der er gemt om sangen.
Hvis der er blevet tilføjet fejlagtig
ID3 Tag-information (f.eks. artist,
sangtitel) til MP3 (WMA)-filerne, in‐
den de brændes på disken, vises
denne information som den er af In‐
fotainment-systemet.
Fejlagtig ID3 Tag-information kan
ikke ændres eller rettes i Infotain‐

I afspilningsfunktionen trykkes der på
knappen MENU-TUNE for at vise cdmenuen.
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Drej på knappen MENU-TUNE for at
vælge funktionerne blanding eller af‐
spilningsgentagelse, og dernæst tryk‐
kes der på knappen MENU-TUNE for
at aktivere eller deaktivere de rele‐
vante funktioner.
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Cd-menu → Sporliste

Cd-menu → Mapper

For lyd-cd'er drejes betjeningsknap‐
pen MENU-TUNE i cd-menuen for at
vælge sporlisten, og derefter trykkes
der på knappen MENU-TUNE.
Drej på betjeningsknappen MENUTUNE for at finde den ønskede spor‐
liste og tryk dernæst på knappen
MENU-TUNE for at afspille det valgte
spor.

Ved MP3 (WMA)-disks drejes betje‐
ningsknappen MENU-TUNE fra cdmenuen for at vælge Mapper, og der‐
efter trykkes der på knappen MENUTUNE.
Drej betjeningsknappen MENUTUNE for at vælge den ønskede
mappe og tryk derefter på knappen
MENU-TUNE.
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Cd-menu → Søg...

Drej på betjeningsknappen MENUTUNE for at finde det ønskede spor
og tryk dernæst på knappen MENUTUNE for at afspille det valgte spor fra
den valgte mappe.

Ved MP3 (WMA)-disks drejes betje‐
ningsknappen MENU-TUNE fra cdmenuen, gå til Søg... og tryk derefter
på knappen MENU-TUNE.
■ Efter at systemet har læst diskinfor‐
mationen, vil den første sang på af‐
spilningslisten [iP] blive vist.
■ Hvis der ikke er nogle musikfiler på
afspilningslisten [iP], vises den før‐
ste sang for hver artist [iA].
■ Det kan dog tage lang tid at læse
disken afhængigt af antallet af mu‐
sikfiler.

Tryk på knappen MENU-TUNE igen,
og fra den viste søgningspost drejes
knappen MENU-TUNE for at vælge
ønsket afspilningsfunktion.
Antallet af relevante sange vil blive
vist efter Afspilningsliste [iP]/Artist
[iA]/Album [iL]/Titel [iS]/Genre [iG].
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Drej på betjeningsknappen MENUTUNE for at finde ønsket spor/titel og
tryk dernæst på knappen MENUTUNE for at afspille det valgte spor.

Eksternt udstyr
USB-afspiller

Drej betjeningsknappen MENUTUNE for at vælge det detaljerede
klassifikationspunkt, og tryk derefter
på knappen MENU-TUNE.

Advarsler om brug af USB-enheder
■ Der er ingen garanti for funktion,
hvis den HDD-indbyggede USBmasselagerenhed eller CF- eller
SD-hukommelseskortet er tilsluttet
ved brug af en USB-adapter. An‐
vend en USB-lagringsenhed af
flashhukommelsestypen.
■ Sørg for at undgå afladning af sta‐
tisk elektricitet ved tilslutning eller
frakobling af USB-enheden. Hvis
tilslutning og frakobling gentages
mange gange i løbet af kort tid, kan
dette forårsage et problem i brugen
af enheden.
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■ USB-enheden adskilles ved at be‐
nytte USB-menu → Fjern USB ved
anvendelse af knappen MENUTUNE for at udføre fjernelsen af
USB-enheden.
■ Der er ingen garanti for funktion,
hvis USB-enhedens tilslutningster‐
minal ikke er af metal.
■ Tilslutning med USB-lagringsenhe‐
der af typen i-Stick kan være fejl‐
agtig på grund af vibrationer i bilen,
så der er ingen garanti for, at de
fungerer.
■ Pas på med ikke at berøre USB-til‐
slutningsterminalen med en gen‐
stand eller en del af kroppen.
■ USB-lagringsenheden kan kun
genkendes, når den er formateret i
filformatet FAT16/32. Kun enheder
med en tildelt enhedsstørrelse på
512 byte/sektor eller 2.048 byte/
sektor kan bruges. NFTS og andre
filsystemer kan ikke genkendes.
■ Den tid, det tager at genkende fi‐
lerne, kan variere alt efter USB-lag‐
ringsenhedens type og kapacitet og
den lagrede filtype. Dette er ikke et
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problem med produktet i dette til‐
fælde, så vent på at filerne bliver
behandlet.
Filer i visse USB-lagringsenheder
kan muligvis ikke genkendes på
grund af kompatibilitetsproblemer,
og tilslutninger med en hukommel‐
seslæser eller et USB-hub under‐
støttes ikke. Kontrollér enhedens
funktion i bilen før brug.
Når enheder som f.eks. en MP3-af‐
spiller, en mobiltelefon eller et digi‐
talkamera tilsluttes gennem en mo‐
bil disk, er funktionen muligvis ikke
normal.
USB-lagringsenheden må ikke fra‐
kobles, mens den afspilles. Dette
kan forårsage skader på produktet
eller USB-enhedens funktion.
Den tilsluttede USB-lagringsenhed
frakobles, når der er slukket for bi‐
lens tænding. Hvis tændingen slås
til, mens USB-lagringsenheden er
tilsluttet, kan USB-lagringsenhe‐
den blive beskadiget eller fungerer
eventuelt ikke normalt i visse til‐
fælde.

Forsigtig
USB-lagringsenheder kan kun til‐
sluttes til dette produkt for afspil‐
ning af musikfiler.
Produktets USB-terminal må ikke
anvendes til at oplade USB-tilbe‐
hørsudstyr, da den varme, der ud‐
vikles ved brug af USB-termina‐
len, kan skabe funktionsproblemer
eller beskadige produktet.
■ Når det logiske drev adskilles fra en
USB-masselagringsenhed, er det
kun filerne fra det logiske drevs
øverste niveau, der kan afspilles for
USB-musikfiler. Dette er grunden
til, at de musikfiler, der skal afspil‐
les, bør lagres i det øverste niveau
på enhedens drev. Musikfiler - især
på USB-lagringsenheder - kan mu‐
ligvis ikke afspilles normalt, hvis der
er indlæst en applikation ved at par‐
titionere et separat drev inde i USBenheden.

■ Hvis der gælder DRM (Digital Right
Management) for musikfilerne, kan
de ikke afspilles.
■ Dette produkt kan understøtte
USB-lagringsenheder, der har en
kapacitet på op til 16 gigabytes med
en begrænsning på 999 filer, 512
mapper og 10 mappestrukturni‐
veauer. Normalt brug kan ikke ga‐
ranteres for lagringsenheder, der
overskrider denne begrænsning.
Advarsel om brug af USB-musikfiler
■ Beskadigede musikfiler kan blive
afbrudt under afspilning eller afspil‐
les måske slet ikke.
■ Mapper og musikfiler vises i ræk‐
kefølgen Symbol → Antal → Sprog
■ Der kan genkendes højst 64 tegn
for mappe- eller filnavne, der er
skrivet i Joliet-filsystemet.
Om MP3 (WMA)-musikfiler
■ Der kan afspilles følgende MP3-fi‐
ler.
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◆ Bithastighed: 8kbps ~ 320kbps
◆ Samplingfrekvens:
48kHz, 44,1kHz, 32kHz (for
MPEG-1)
24kHz, 22,05kHz, 16kHz (for
MPEG-2)
■ Dette produkt viser MP3 (WMA)-fi‐
ler med filtypenavnet mp3, .wma
(små bogstaver) eller .MP3 el‐
ler .WMA (store bogstaver).
■ Dette produkt kan vise ID3 tag (ver‐
sion 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4) informa‐
tion om album, artist osv. for MP3filer.
■ De fil-/mappenavne, der kan bru‐
ges alt efter lagringstype, er føl‐
gende, herunder filtypenavnet med
fire tegn (.mp3).
◆ ISO 9660 Niveau 1: Højst 12 tegn
◆ ISO 9660 Niveau 2: Højst 31 tegn

◆ Joliet: Højst 64 tegn (1 byte)
◆ Windows langt filnavn: højst 28
tegn (1 byte)
■ Dette produkt kan afspille MP3-fi‐
ler, som bruger VBR. Når en MP3fil af VBR-type afspilles, kan den
resterende tid, der vises, afvige fra
den faktiske tid, der er tilbage.
Hovedknapper/betjeningsknap
Følgende hovedknapper og betje‐
ningselementer anvendes til at af‐
spille USB-musikfiler.
(9) CD/AUX-knap
Tryk flere gange på knappen, når
USB-enheden er tilsluttet for at vælge
USB-afspilningsfunktionen.
(14) MENU-TUNE-knap med regule‐
ringsknap
■ Drej betjeningsknappen for at gå til
sporlisten, menuen eller MP3
(WMA)-sporinformationen.
■ Tryk på knappen for at vise den
menuskærm, der leveres af den ak‐
tuelle post eller aktuelle funktion.
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(8) dSEEKc-knapper
■ Tryk på disse knapper for at afspille
foregående eller næste spor.
■ Hold disse knapper nede for at
spole frem eller tilbage og slip der‐
efter for at afspille ved normal
hastighed.
(7) INFORMATION [INFO]-knap
Viser informationer for det spor, der
bliver afspillet.
(16) P BACK-knap
Annullér inputposten eller gå tilbage
til foregående menu.
Tilslutning af USB-lagringsenheden
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Træk i og åbn den afdækning, der fin‐
des oven for instrumentpanelet, for at
tilslutte USB-lagringsenheden med
musikfiler, der skal afspilles, til USBtilslutningsterminalen.

■ Når produktet er færdig med at
læse informationen på USB-lag‐
ringsenheden, starter afspilningen
automatisk.
■ Hvis der er tilsluttet en USB-lag‐
ringsenhed, der ikke kan læses, vi‐
ses en fejlmeddelelse, og produktet
går automatisk tilbage til den tidli‐
gere anvendte funktion eller til FMradiofunktionen.

Hvis den USB-lagringsenhed, der
skal afspilles, allerede er tilsluttet,
trykkes der flere gange på knappen
CD/AUX for at vælge USB-afspille‐
ren.
Den afspiller automatisk fra det fore‐
gående afspilningspunkt.
Bagefter betjenes USB-afspillerens
funktioner på lignende måde som ved
cd/MP3-afspilning.
Afslutning af afspilning af USB-mu‐
sikfiler
Tryk på knappen RADIO BAND eller
CD/AUX for at vælge andre funktio‐
ner.
Afspilningen af USB-lagringsenhe‐
den afsluttes, og enheden frakobles
ved brug af USB-menu → Funktionen
Fjern USB for sikker fjernelse af USBlagringsenheden.
Brug af USB-menuen
Instruktionerne for Bland sange/
Gentag/Mapper/Søg... fra USBmenuen ligner cd/MP3-afspillerens
cd-menu; det er kun punktet Fjern
USB, der er tilføjet. Se cd/MP3-afspil‐
lerfunktionerne fra cd-menuen.

Menu USB → Fjern USB

Tryk på MENU-TUNE knappen fra af‐
spilningsfunktionen for at vise
Menuen USB. Drej på MENU-TUNE
betjeningsknappen for at gå til Fjern
USB og tryk dernæst på MENUTUNE for at vise en meddelelse om,
at det er sikkert at fjerne USB-en‐
heden.
USB-enheden frakobles fra USB-til‐
slutningsterminalen.
Gå tilbage til den tidligere anvendte
funktion.
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iPod-afspiller

Begrænset til modeller, der under‐
støtter iPod-tilslutningen.
Hovedknapper/betjeningsknap
Følgende hovedknapper og betje‐
ningselementer anvendes til at af‐
spille iPod-musikfiler.
(9) CD/AUX-knap
Tryk flere gange på knappen, når
iPod-enheden er tilsluttet for at vælge
iPod-afspilningsfunktionen.
(14) MENU-TUNE-knap med regule‐
ringsknap
■ Drej betjeningsknappen for at gå til
og vise den sporliste, der afspilles.
■ Tryk på knappen for at vise den
menuskærm, der leveres af den ak‐
tuelle post eller aktuelle funktion.
(8) dSEEKc-knapper
■ Tryk på disse knapper for at afspille
foregående eller næste spor.
■ Hold disse knapper nede for at
spole frem eller tilbage og slip der‐
efter for at afspille ved normal
hastighed.

(7) INFORMATION [INFO]-knap
Viser informationer for det spor, der
bliver afspillet.
(16) P BACK-knap
Annullér det foregående punkt eller
gå tilbage til foregående menu.
Tilslutning af iPod-afspilleren

Træk i og åbn den afdækning, der fin‐
des oven for instrumentpanelet i pas‐
sagersiden, for at tilslutte den iPod
med musikfiler, der skal afspilles, til
USB-tilslutningsterminalen.
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■ De iPod-produktmodeller, der til‐
sluttes/understøttes af dette pro‐
dukt, er følgende.
◆ iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/
iPod 4G & 5G Nano
◆ iPod 120GB & 160GB Classic
◆ iPod 1G, 2G, & 3G Touch
◆ iPhone 3G & 3GS
■ Tilslut kun iPod'en til dette produkt
med tilslutningskabler, der under‐
støttes af iPod-produkter. Andre til‐
slutningskabler kan ikke anvendes.

■ I visse tilfælde kan iPod-produktet
blive beskadiget, hvis tændingen
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slås fra, når det er tilsluttet til pro‐
duktet.
Når iPod-produktet ikke bruges,
skal det opbevares separat fra
dette produkt, og bilens tænding
skal være slået fra.
■ Når produktet er færdig med at
læse informationen på iPod-en‐
heden, starter afspilningen auto‐
matisk.
■ Hvis der er tilsluttet en iPod-lag‐
ringsenhed, der ikke kan læses, vi‐
ses den relevante fejlmeddelelse,
og produktet går automatisk tilbage
til den tidligere anvendte funktion
eller til FM-radiofunktionen.

Hvis den iPod-enhed, der skal afspil‐
les, allerede er tilsluttet, trykkes der
flere gange på knappen CD/AUX for
at vælge iPod-afspilleren.
■ Den afspiller automatisk fra det tid‐
ligere afspillede punkt.
■ Afspilningsfunktionerne og infor‐
mationsdisplayposterne for den
iPod-afspiller, der benyttes sam‐
men med dette produkt, kan afvige
fra iPod'en med hensyn til afspil‐
ningsrækkefølge, metode og vist
information.
■ Se følgende tabel angående de
klassificeringsemner, der er relate‐
ret til søgefunktionen, som findes i
iPod-produktet.

Bagefter betjenes iPod-enhedens
funktioner på lignende måde som ved
cd/MP3-afspilning.
Aflogning af iPod-afspilning
Afspilning afsluttes ved at trykke på
knappen RADIO BAND eller CD/
AUX for at vælge andre funktioner.
Brug af iPod-menuen
Fra iPod-menuen ligner instruktio‐
nerne for Bland Sange/Gentag/
Søg ... (herunder Lydbøger og Kom‐
ponister)" cd/MP3-afspillerens cdmenu; det er kun punktet Udskyd
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iPod, der er tilføjet. Se hvert enkelt
punkt i cd/MP3'en angående anven‐
delse.
iPod-menu → Udskyd iPod

Tryk på knappen MENU-TUNE fra af‐
spilningsfunktion for at vise iPodmenuen.
Drej betjeningsknappen MENUTUNE for at gå til funktionen Udskyd
iPod og tryk dernæst på knappen
MENU-TUNE for at vise meddelelsen
om, at det er sikkert at fjerne en‐
heden.
Adskil iPod-enheden fra USB-tilslut‐
ningsterminalen.

Gå tilbage til den tidligere anvendte
funktion.

Ekstern lydindgang (AUX)

Begrænset til modeller, der under‐
støtter ekstern lydtilslutning.
Hovedknapper/betjeningsknap
Følgende hovedknapper og betje‐
ningselementer bruges til at nyde den
fyldige lyd i Infotainment-systemet fra
lydudgangen på en tilsluttet ekstern
lydenhed.
(9) CD/AUX-knap
Når en ekstern lydenhed er tilsluttet,
trykkes der gentagne gange på knap‐
pen for at vælge funktionen ekstern
lydindgang (AUX).
(2) Betjeningsknappen POWER/
VOLUME
Drej på betjeningsknappen for at re‐
gulere lydstyrken.
Tilslutning af ekstern lyd
Tilslut lydudgangen på det eksterne
lydudstyr til AUX-indgangsterminal 1
eller 2.
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■ AUX 1: Findes i Infotainment-en‐
heden
AUX 2: Findes inde i handskerum‐
met i passagersiden

■ Infotainment-systemet går automa‐
tisk over til funktionen for ekstern
lydindgang (AUX), når den eks‐
terne lydenhed tilsluttes.
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Tryk på knappen CD/AUX for at gå
over til funktionen for ekstern lydind‐
gang, hvis det eksterne lydsystem al‐
lerede er blevet tilsluttet.
Drej på POWER/VOLUME betje‐
ningsknappen for at regulere lydstyr‐
ken.

Telefon
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Bluetooth®
Hovedknapper/betjeningsknap

Bluetooth® ................................. 101
Håndfri telefon ........................... 106

Følgende hovedknapper og betje‐
ningselementer bruges til at afspille
musikfiler eller anvende opkaldsfunk‐
tionerne via en Bluetooth-enhed.
(9) CD/AUX-knap
Når en Bluetooth-enhed med en mu‐
sikafspillerfunktion er tilsluttet, skal
der trykkes gentagne gange på
denne knap for at vælge Bluetooth
audio-afspilningsfunktion.
(14) MENU-TUNE-knap med regule‐
ringsknap
■ Tryk på knappen i Bluetooth-tele‐
fonfunktionen for at vise menu‐
skærmen.
■ Drej betjeningsknappen for at gå til
menuen eller opsætningsværdien.
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(8) dSEEKc-knapper
■ Tryk på disse knapper i Bluetooth
audio-afspilningsfunktion for at af‐
spille foregående eller næste spor.
■ Hold disse knapper nede for at
spole frem eller tilbage og slip for at
afspille ved normal hastighed.

Tilslutning af Bluetooth
Registrering af Bluetooth-enheden
Registrér den Bluetooth-enhed, der
skal tilsluttes til Infotainment-syste‐
met.
Først opsættes Bluetooth-enheden,
der skal tilsluttes, fra Bluetoothindstillingsmenuen for at sætte andre
enheder i stand til at søge efter Blue‐
tooth-enheden.
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Tryk på knappen CONFIG og brug
knappen MENU-TUNE med betje‐
ningsknappen for at gå til Indstillinger
→ Bluetooth-indstillinger → Bluetooth
→ Par enhed og tryk derefter på knap‐
pen MENU-TUNE.
■ Bluetooth-enheder kan ikke blot re‐
gistreres ved brug af knappen
CONFIG, men også ved anven‐
delse af Telefonmenu → Bluetoothindstillinger → Bluetooth → Tilføj
Enhed.

■ Hvis der allerede er tilsluttet en
Bluetooth-enhed til Infotainmentsystemet, vises meddelelsen
Bluetooth er optaget.
■ Tilslutnings-standby vises sammen
med en meddelelse og en sikker‐
hedskode. (Startværdien er 0000
og kan ændres fra Indstillinger →
Bluetooth-indstillinger → Bluetooth
→ Skift Bluetooth-kodepunkt.)
Infotainment-systemet kan findes ved
at søge efter den Bluetooth-enhed,
der skal tilsluttes.
Indtast sikkerhedskoden for Infotain‐
ment-systemet gennem Bluetoothenheden.
Hvis registreringen af enheden, der
skal tilsluttes til Infotainment-system,
er vellykket, viser skærmen informa‐
tionen for Bluetooth-enheden.

■ Infotainment-systemet kan regi‐
strere op til fem Bluetooth-enheder.
■ I visse Bluetooth-enheder er det
kun muligt at anvende det, når
punktet Tilslut altid er indstillet.

Telefon
Tilslutning/sletning/adskillelse af
Bluetooth-enheder

Tryk på knappen CONFIG og brug
knappen MENU-TUNE med betje‐
ningsknappen for at gå til Indstillinger
→ Bluetooth-indstillinger → Bluetooth
→ Enhedsliste og tryk derefter på
knappen MENU-TUNE.

Du kan registrere ved at bruge knap‐
pen MENU-TUNE med betjenings‐
knappen for at gå til og vælge posten,
for at gå til og slette den post, der skal
slettes, og dernæst trykke på knap‐
pen MENU-TUNE.

Forsigtig
Hvis der allerede er en Bluetoothenhed tilsluttet, skal den pågæl‐
dende enhed først frakobles.
Først opsættes Bluetooth-enheden,
der skal tilsluttes, fra Bluetoothindstillingsmenuen for at sætte andre
enheder i stand til at søge efter Blue‐
tooth-enheden.
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Brug knappen MENU-TUNE sammen
med betjeningsknappen for at gå fra
den registrerede Bluetooth-enhed til
den enhed, der skal tilsluttes, og tryk
derefter på knappen MENU-TUNE.
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For at frakoble den Bluetooth-enhed,
der er tilsluttet for øjeblikket, fra en‐
hedslisteskærmen vælges den tilslut‐
tede enhed, som viser Frakobling, og
derefter trykkes på knappen MENUTUNE.
Advarsler om registrering/tilslutning
af Bluetooth
■ Når det ikke er muligt at tilslutte til
Bluetooth, slettes hele enhedsli‐
sten fra den Bluetooth-enheden,
der skal tilsluttes, og der prøves
igen. Hvis det ikke fungerer at slette
hele enhedslisten, geninstalleres
batteriet, og der tilsluttes igen.

■ Hvis der er et problem, efter at
Bluetooth-enheden er tilsluttet, an‐
vendes knappen MENU-TUNE
med betjeningsknappen for at ud‐
føre Indstillinger → Bluetoothindstillinger → Gendan
fabriksindstillinger.
Initialisér enheden med problemet,
der blev forårsaget af en fejl, som
optrådte ved tilslutningen af Blue‐
tooth-enheden og Infotainment-sy‐
stemet.
■ En gang imellem kan Bluetooth kun
tilsluttes gennem håndfri eller Blue‐
tooth audio-afspilningsfunktio‐
nerne trods et tilsluttet stereoho‐
vedtelefonsæt. I et sådant tilfælde
kan man forsøge at gentilslutte In‐
fotainment-systemet med Blue‐
tooth-enheden.

■ For Bluetooth-enheder, der ikke un‐
derstøtter stereohovedtelefonsæt,
kan Bluetooth audio-afspilnings‐
funktionen ikke bruges.
■ Det er ikke muligt at lytte til musik‐
ken gennem Bluetooth audio, hvis
der er tilsluttet en iPhone via et
USB-stik. Dette skyldes mobiltele‐
fonens unikke specifikationer.

Bluetooth audio
Afspilning af Bluetooth audio
■ En mobiltelefon eller Bluetooth-en‐
hed, der understøtter A2DP (Ad‐
vanced Audio Distribution Profile)
versioner over 1.2 skal være regi‐
streret og tilsluttet til produktet.
■ Fra mobiltelefonen eller Bluetoothenheden findes den Bluetooth-en‐
hedstype, der skal indstilles, eller
posten tilsluttes som et stereoho‐
vedtelefonsæt.

Telefon
En nodeikon [n] vises i nederste
højre hjørne af skærmen, hvis ste‐
reohovedtelefonsættet er tilsluttet
korrekt.
■ Tilslut ikke mobiltelefonen til Blue‐
tooth-forbindelsesterminalen. Der
kan opstå en fejl, hvis den er tilslut‐
tet under afspilningsfunktionen for
cd/MP3 og Bluetooth audio.
Afspilning af Bluetooth audio

Tryk på knappen CD/AUX flere gange
for at vælge den tilsluttede Bluetooth
audio-afspilningsfunktion.

Hvis Bluetooth-enheden ikke er til‐
sluttet, kan denne funktion ikke væl‐
ges.
Aktivering af mobiltelefonen eller
Bluetooth-enheden afspiller musikfi‐
lerne.
■ Den lyd, der afspilles af Bluetoothenheden, leveres gennem Infotain‐
ment-systemet.
■ For at Bluetooth audio skal kunne
afspille, skal musikken afspilles
mindst én gang fra mobiltelefonens
eller Bluetooth-enhedens musikaf‐
spillerfunktion efter tilslutning som
et stereohovedtelefonsæt. Efter at
være afspillet mindst én gang af‐
spiller musikafspilleren automatisk,
når afspilningsfunktionen påbegyn‐
des, og den standser automatisk,
når musikafspilningsfunktionen af‐
sluttes. Hvis mobiltelefonen eller
Bluetooth-enheden ikke er i vente‐
skærmstilstand, afspiller visse en‐
heder muligvis ikke automatisk i
Bluetooth audio-afspilningsfunk‐
tion.
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Tryk på knapperne dSEEKc for at
skifte til foregående eller næste spor
eller hold disse knapper nede for at
spole frem eller tilbage.
■ Denne funktion fungerer kun med
Bluetooth-enheder, der understøt‐
ter AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile) version 1.0 eller
derover. (Afhængigt af Bluetoothenhedsalternativerne, kan visse
enheder vise, at AVRCP tilsluttes
ved starttilslutningen.)
■ Informationen om afspilningsspor
og sporposition vises ikke på Info‐
tainment-systemets skærm.
Advarsler om afspilning af Bluetooth
audio
■ Skift ikke spor for hurtigt ved afspil‐
ning af Bluetooth audio.
Det tager en vis tid at overføre data
fra mobiltelefonen til Infotainmentsystemet.
■ Infotainment-systemet overfører
ordren om afspilning fra mobiltele‐
fonen i Bluetooth audio-afspilnings‐
funktionen. Hvis dette gøres i en
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anden funktion, sender enheden en
ordre om at stoppe.
Afhængigt af mobiltelefonens alter‐
nativer kan denne ordre om at af‐
spille/stoppe tage en vis tid at akti‐
vere.
■ Hvis mobiltelefonen eller Blue‐
tooth-enheden ikke er i vente‐
skærmsfunktion, afspiller den mu‐
ligvis ikke automatisk, selv om den
udføres fra Bluetooth audio-afspil‐
ningsfunktionen.
Hvis Bluetooth audio-afspilning
ikke fungerer, kontrolleres det, om
mobiltelefonen er i venteskærms‐
funktion.
■ En gang imellem kan lyde blive af‐
brudt under Bluetooth audio-afspil‐
ningen. Infotainment-systemet ud‐
læser lyden fra mobiltelefonen eller
Bluetooth-enheden, i takt med at
den sendes.
Bluetooth-fejlmeddelelser og
foranstaltninger
■ Bluetooth deaktiveret
Kontrollér, om Bluetooth-aktivering
er opsat som til. Bluetooth-funk‐

tionen kan bruges, når der tændes
for Bluetooth-aktivering.
■ Bluetooth er optaget
Kontrollér, om der er nogle Blue‐
tooth-enheder tilsluttet. Hvis en an‐
den enhed skal tilsluttes, frakobles
eventuelle andre tilsluttede enhe‐
der først, hvorefter der tilsluttes
igen.
■ Enhedslisten er fuld
Kontrollér, om der er mindre end 5
registrerede enheder. Der kan ikke
registreres mere end 5 enheder.
■ Ingen telefonbog tilgængelig
Denne meddelelse vises, hvis mo‐
biltelefonen ikke understøtter kon‐
taktoverføring. Hvis denne medde‐
lelse vises efter adskillige forsøg,
understøtter enheden ikke kontakt‐
overføring.

Forsigtig
Meddelelsen vises, når overførs‐
len af kontakter understøttes,
mens information med en enheds‐

fejl også sendes. Opdatér en‐
heden igen, hvis dette sker.
■ Telefonbogen er tom
Denne meddelelse vises, hvis der
ikke er gemt nogen telefonnumre i
mobiltelefonen. Meddelelsen vises
også, hvis telefonlogoverføringen
er understøttet, men på en måde
som ikke understøttes af Infotain‐
ment-systemet.

Håndfri telefon
Opkaldsmodtagelse

Telefon
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Når der kommer en telefonsamtale
gennem den tilsluttede Bluetooth-mo‐
biltelefon, afbrydes det spor, der af‐
spilles, og telefonen ringer, samtidig
med at den relevante information vi‐
ses.

Forsigtig
Det er muligt at overføre din ringe‐
tone afhængigt af mobiltelefo‐
nerne. Indstil lydstyrken på mobil‐
telefonens ringetone, hvis lydstyr‐
ken er for lav.
For at tale i telefonen skal der trykkes
på opkaldsknappen på fjernbetje‐
ningen på rattet, eller betjeningsknap‐
pen MENU-TUNE skal sættes på
svarfunktionen, hvorefter der trykkes
på knappen MENU-TUNE.

■ Et opkald afvises ved at trykke på
knappen Lydløs/Læg på på fjern‐
betjeningen på rattet eller bruge
knappen MENU-TUNE med betje‐
ningsknappen og vælge Afvis.

■ Mens du taler i telefon er det muligt
at blokere den overførte lyd ved at
vælge Mute Mic (lydløs mikrofon)
ved at benytte knappen MENUTUNE med reguleringsknop.
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■ Når det er muligt at benytte service‐
ydelser, der er relateret til en tred‐
jepartssamtale, som understøttes
af kommunikationsserviceleveran‐
døren gennem en applikation, er
det muligt at foretage opkald under
en samtale gennem Infotainmentsystemet.
■ Under samtaler med tre eller flere
parter, kan indholdsvisningen af‐
vige fra de praktiske oplysninger.

■ Mens du taler i telefonen, holdes
opkaldsknappen på ratfjernbetj‐
eningen nede for at skifte til privat‐
opkaldsfunktion (visse telefoner
understøtter muligvis ikke privatop‐
kaldsfunktionen afhængigt af tele‐
fonens alternativer).
■ Når et opkald modtages med Info‐
tainment-systemet og Bluetooth til‐
sluttes, er der mobiltelefoner, der
ikke automatisk skifter til privatop‐
kaldsfunktion. Dette afhænger af
de oprindelige specifikationer på
hver mobiltelefon.

For at afslutte et opkald, tryk på
Lydløs/Læg på på ratfjernbetjeningen
eller tryk på knappen MENU-TUNE
for at gå til Læg på og tryk dernæst på
knappen MENU-TUNE.

Opkald ved hjælp af Genkald

Afslut et opkald

På ratfjernbetjeningen trykkes på op‐
kaldsknappen for at vise vejlednings‐
skærmen for genopkald, eller knap‐
pen holdes nede for at vise opkalder‐
logskærmen.
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Drej på betjeningsknappen MENUTUNE for at vælge Ja eller kontakter,
og tryk derefter på knappen MENUTUNE eller opkaldsknappen for at
foretage et opkald.

■ Hvis mobiltelefonen ikke er i vente‐
funktion, understøtter din telefon
muligvis ikke genopkaldsfunktio‐
nen. Dette afhænger af mobiltele‐
fonens valgmuligheder.
■ Ved genopkald af et nummer, vises
det tilsluttede telefonnummer ikke.
■ Afhængigt af mobiltelefonen er der
tilfælde, hvor opkaldet foretages
gennem opkaldsoversigten for

modtagne eller ubesvarede opkald
i stedet for genopkaldsfunktionen.
Dette afhænger af mobiltelefonens
valgmuligheder.

Tryk på knappen MENU-TUNE, mens
telefonen er tilsluttet for at vise tilslut‐
ningsfunktionerne som vist ovenfor.
Brug knappen MENU-TUNE med be‐
tjeningsknappen for at benytte funk‐
tionerne i den menu, der viser sig.
Under telefonsamtalen holdes op‐
kaldsknappen på ratfjernbetjeningen
nede for at skifte til privat funktion.
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Opkald ved indtastning af
numre

For at foretage et opkald ved at ind‐
taste telefonnummeret skal der tryk‐
kes på knappen MENU-TUNE, og be‐
tjeningsknappen skal drejes for at
vælge Indtast nummer. Derefter skal
der trykkes på knappen MENUTUNE.
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3. Telefonbog: Søg kontakter (kan
anvendes efter opdatering af tele‐
fonnumrene)
4. Opringning: Begynd opringning

Drej betjeningsknappen MENUTUNE for at vælge de ønskede bog‐
staver, og tryk derefter på knappen
MENU-TUNE for at indtaste numme‐
ret.
■ Gentag dette punkt ved indtastning
af alle telefonnumre.
■ Tryk på knappen P BACK for at
slette ét bogstav ad gangen, eller
hold knappen nede for at slette alt
indhold, der er indtastet.
■ Se følgende indhold for at redigere
indholdet af det indtastede.
1. Flyt: Flyt indtastningspositionen
2. Slet: Slet indtastet tegn

Når telefonnummeret er indtastet
fuldstændigt, drejes betjeningsknap‐
pen MENU-TUNE for at vælge start
opringning [y], og derefter trykkes
der på knappen/betjeningsknappen
for at foretage et opkald.
Et opkald afsluttes ved at dreje betje‐
ningsknappen MENU-TUNE for at
vælge funktionen for afslutning af op‐
kald, og derefter trykkes der på knap‐
pen MENU-TUNE.

Brug af telefonmenuen
Telefonmenu → Telefonbog → Søg

Tryk på knappen MENU-TUNE, drej
betjeningsknappen MENU-TUNE for
at vælge Telefonbog, og tryk derefter
på knappen MENU-TUNE.
Der vises en meddelelse, når der ikke
er kontakter, der kan anvendes, og du
bliver returneret til foregående menu.
Drej på betjeningsknappen MENUTUNE for at vælge Søg, og tryk der‐
efter på knappen MENU-TUNE.
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Drej på betjeningsknappen MENUTUNE for at vælge Fornavn eller
efternavn og tryk derefter på knappen
MENU-TUNE.

Drej på betjeningsknappen MENUTUNE for at vælge søgeord/-område,
og tryk derefter på knappen MENUTUNE.

Drej betjeningsknappen MENUTUNE fra søgeresultatskærmen for at
vælge den ønskede post og tryk der‐
efter på knappen MENU-TUNE for at
se detaljerne for den pågældende
post.

Det relevante nummer ringes op ved
at trykke på knappen MENU-TUNE.
Yderligere informationer findes under
punktet, der beskriver telefonopkald.
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Telefonmenu → Telefonbog →
Opdatér

Opdatér kontakterne i den tilsluttede
mobiltelefon til systemets kontakter.
Ved aktivering af knappen MENUTUNE med betjeningsknappen væl‐
ges Telefonmenu → Telefonbog →
Opdatér, og derefter trykkes der på
knappen MENU-TUNE.

Drej på betjeningsknappen MENUTUNE for at vælge Ja eller Nej, og tryk
derefter på knappen MENU-TUNE for
at aktivere eller annullere opdaterin‐
gen.
Bemærkning om opdatering af kon‐
takter
■ Denne funktion kan anvendes på
mobiltelefoner, der understøtter
overføringsfunktionen for en kon‐
taktopdatering og opkaldsoversigt.
(Hvis produktet er tilsluttet en mo‐
biltelefon, der ikke understøtter
disse funktioner, kan opkaldsover‐
sigten vises gennem Infotainmentsystemet.)

■ Opdatering understøttes ikke for
mere end 1000 kontaktnumre.
■ Bemærk, at håndfri og Bluetooth
audio-afspilning afbrydes under
kontaktopdateringen (andre funk‐
tioner bortset fra håndfri og Blue‐
tooth audio-afspilning kan benyt‐
tes.)
■ Ved opdatering af dine kontakter er
det muligt at anmode om overfø‐
ringscertificering for kontakter. Hvis
venteskærmbilledet ikke ændrer
sig i lang tid, kan du kontrollere, om
mobiltelefonen anmoder om certifi‐
cering. Når der anmodes om certi‐
ficering for mobiltelefonen, afbry‐
des alle Bluetooth-forbindelser,
hvis det ikke accepteres, og der‐
efter tilsluttes enheden igen.
■ Når opkaldsoversigten modtages,
er det muligt at anmode om overfø‐
ringscertificering for opkaldsover‐
sigten fra mobiltelefonen. Hvis ven‐
teskærmbilledet ikke ændrer sig i
lang tid, kontroller, om mobiltelefo‐
nen anmoder om certificering.
Når der anmodes om certificering
for mobiltelefonen, afbrydes alle
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■

■
■

■

Bluetooth-forbindelser, hvis det
ikke accepteres, og derefter tilslut‐
tes enheden igen.
Hvis der er et problem i mobiltele‐
fonens gemte information, er det
ikke sikkert, at kontakterne bliver
opdateret.
Infotainment-systemet bruger kun
information, der er kodet i UTF-8
format.
Hvis andre funktioner (spil, kortsøg‐
ning, navigation osv.) aktiveres,
mens kontaktopdateringen eller op‐
kaldsoversigtoverføringen foregår,
er det ikke sikkert, at opdaterings-/
overføringsprocessen fungerer.
Dette skyldes, at der er andre funk‐
tioner i gang på mobiltelefonen,
som påvirker dataoverføringen.
Når kontaktopdateringen eller op‐
kaldsoversigtsoverføringen er gen‐
nemført, afbrydes alle håndfri og
Bluetooth audio-afspilningsfunktio‐
ner automatisk og tilsluttes derpå
igen.

■ Hvis der bliver slukket for Infotain‐
ment-systemet, mens der tales i te‐
lefonen, overføres opkaldet til mo‐
biltelefonen. Visse telefoner kan
behøve at opsætte en opkaldsover‐
føringsfunktion i forvejen, afhæn‐
gigt af telefontype.
■ Hvis brugeren afbryder forbindel‐
sen med det samme (ved hjælp af
Infotainment eller mobiltelefon), fin‐
der autotilslutningsfunktionen ikke
sted.
Autotilslutning: Denne funktion fin‐
der og tilslutter automatisk den en‐
hed, der senest var tilsluttet.
■ Kontakterne viser muligvis ikke al‐
tid alle listerne på telefonen, når de
vælges. Infotainment-systemet vi‐
ser kun det, der er blevet overført
fra mobiltelefonen.
■ Kontaktopdateringen kan kun mod‐
tage fire numre pr. kontaktkatalog
(Mobiltelefon, Kontor, Hjem og
Øvrigt).
■ Ændring af sprogopsætningen un‐
der kontaktopdateringen sletter alle
tidligere opdateringer.

113

■ Hvis mobiltelefonen ikke er indstil‐
let med et venteskærmbillede, kan
der ikke foretages opkald til dette
Infotainment-system.
■ Hvis mobiltelefonens operativsy‐
stem bliver opdateret, kan det æn‐
dre, hvordan telefonens Bluetoothfunktion fungerer.
■ Specielle tegn og sprog, der ikke
understøttes, vises som ____.
■ Opkald, der er registreret under
kontakter uden navn, angives som
Intet nummer i kontakt.
■ Infotainment-systemet viser kon‐
takter, opkaldsoversigt og informa‐
tion om genopkald i takt med over‐
føringen fra mobiltelefonen.
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Telefonmenu → Telefonbog → Slet
alle

Hvert eneste telefonnummer, der har
været gemt i systemkontakterne, bli‐
ver slettet.
Brug knappen MENU-TUNE med be‐
tjeningsknappen til at vælge
Telefonmenu → Telefonbog → Slet
alt, og tryk derefter på knappen
MENU-TUNE.
Drej på betjeningsknappen MENUTUNE for at vælge Ja eller Nej, og tryk
derefter på knappen MENU-TUNE for
at slette alle kontakter eller for at an‐
nullere.

Telefonmenu → Opkaldslister

Kontrollér, benyt eller slet kontakter.
Brug knappen MENU-TUNE med be‐
tjeningsknappen til at vælge
Telefonmenu → Opkaldslister og tryk
derefter på knappen MENU-TUNE.
Brug knappen MENU-TUNE med be‐
tjeningsknappen til at vælge den de‐
taljerede opkaldsoversigt og tryk der‐
efter på knappen MENU-TUNE.

Drej betjeningsknappen MENUTUNE for at kontrollere opkaldsover‐
sigten og for at foretage et opkald.
Tryk på knappen MENU-TUNE for at
vælge det valgte nummer fra opkalds‐
oversigten.
■ Hvis skærmbilledet Vent venligst vi‐
ses for længe, efter at opkaldslog‐
gen er valgt, skal det kontrolleres,
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om biltelefonen anmoder om be‐
kræftelse af overføringen af opkald‐
snumre. Når bekræftelsesprocedu‐
rerne for mobiltelefonen er gen‐
nemført, overføres kontakterne og
opkaldsloggen til Infotainment-sy‐
stemet.
■ Opkaldsloggen fra mobiltelefonen
og den log, der vises på Infotain‐
ment-systemet, kan være forskel‐
lige. Dette Infotainment-system vi‐
ser den information, der er overført
fra mobiltelefonen, som den er.
Telefonmenu → Bluetoothindstillinger

Opsætning af Bluetooth-funktionen.
Brug knappen MENU-TUNE med be‐
tjeningsknappen til at vælge
Telefonmenu → Bluetoothindstillinger og tryk derefter på knap‐
pen MENU-TUNE.
Bluetooth-funktionen aktiveres ved at
registrere/tilslutte/slette Bluetoothenheden eller ændre Bluetooth-ko‐
den, vælge Bluetooth ved at bruge
knappen MENU-TUNE med betje‐
ningsknappen og dernæst bruge
knappen MENU-TUNE med betje‐
ningsknappen for at opsætte den øn‐
skede enhed.
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Opsætning af Ringetonen og dennes
lydstyrke, som anvendes af Blue‐
tooth-funktionen, sker ved at aktivere
knappen MENU-TUNE med betje‐
ningsknappen for at vælge Lyd &
Signal og derefter konfigurere de øn‐
skede poster med knappen MENUTUNE.
■ Det er muligt, at de ringetoner, du
allerede har, overføres til Infotain‐
ment-systemet afhængigt af mobil‐
telefonen. For sådanne mobiltele‐
foner er det ikke muligt at benytte
den valgte ringetone.
■ For mobiltelefoner, der overfører
dine ringetoner, bliver ringetonens
lydstyrke baseret på den lydstyrke,
der er overført fra mobiltelefonen.
Indstil lydstyrken på mobiltelefo‐
nens ringetone, hvis lydstyrken er
for lav.
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Fornyet initialisering af Bluetoothindstillingerne til standardværdierne
sker ved at aktivere knappen MENUTUNE med betjeningsknappen for at
vælge posten for gendannelse af op‐
rindelig opsætning og ved dernæst at
vælge Ja med knappen MENUTUNE.
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