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Generell informasjon
Infotainmentsystemet sørger for in‐
formasjon og underholdning i bilen,
ved bruk av den nyeste teknologien.
Kontakt forhandleren for oppdatering
eller oppgradering av systemet eller
programvaren.
Radioen er enkel å bruke med mulig‐
het til registrering av opptil 35 FM- el‐
ler AM-stasjoner med knapper for for‐
håndsinnstilling 1~5 med syv sider for
hver.
Infotainmentsystemet kan spille av fra
USB-lagringsenheter eller iPod-/
iPhone-produkter.
Bluetooth-telefontilkoblingen gir mu‐
lighet til trådløs håndfrisamtale og
bruk av musikkspiller på telefon.
Koble en bærbar musikkspiller til ly‐
dinngangen for tilleggsutstyr, og gled
deg over den gode lyden fra infotain‐
mentsystemet.

■ Delen "Oversikt" gir en enkel over‐
sikt over infotainmentsystemets
funksjoner og en oppsummering av
alle betjeningselementene.
■ Delen "Bruk" forklarer de grunnleg‐
gende betjeningselementene til
infotainmentsystemet.

Tyverisikring
Infotainmentsystemet har et elektro‐
nisk sikkerhetssystem som skal hin‐
dre tyveri.
Infotainmentsystemet fungerer bare i
bilen det opprinnelig ble installert i, og
kan ikke brukes i andre biler.

Innledning

Oversikt over
betjeningselementer
Kontrollpanel

Konstruksjonstype FM/AM + USB/
1:
iPod + AUX +
Bluetooth +
Bilde + Film +
Smarttelefonkobling
Konstruksjonstype FM/AM + RDS +
2:
USB/iPod +
AUX + Bluetooth
+ Bilde + Film +
Smarttelefonkobling
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3. m-knapp (på)
Hold inne denne knappen for å slå
enheten på/av.
4. ;-knapp (start)
Trykk på denne knappen for å
åpne startmenyen.

Fjernkontroll på rattet

Les dette
Det kan være at denne tilkoblings‐
funksjonen for smarttelefon ikke fun‐
gerer, avhengig av region.
1. Display
Display for avspilling/mottak/me‐
nytilstand og informasjon.
2. ∧ VOL ∨-knapper (volum)
Trykk ∧ for å øke lydstyrken.
Trykk ∨ for å redusere lydstyrken.

1. 7w-knapp (anrop)
◆ Utfører tilkobling av Bluetoothenhet hvis ingen Bluetooth-en‐
het er paret med infotainment‐
systemet.
◆ Hvis en Bluetooth-enhet er pa‐
ret med infotainmentsystemet,
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trykker du denne knappen for å
besvare et anrop eller gå til re‐
petisjonsmodus.
Hvis den tilkoblede telefonen
støtter talegjenkjenning, holder
du inne knappen for å aktivere
telefonens talegjenkjennings‐
modus.
2. xn-knapp (demp/legg på)
Trykk denne knappen i musikkav‐
spillingsmodus for å slå lydutko‐
blingsfunksjonen på og av.
Trykk denne knappen for å avvise
innkommende anrop eller avslutte
den pågående samtalen.
3. SRC-knapp
Trykk denne knappen for å skifte
kilde.
R/S-knapp (søk)
◆ Trykk i FM/AM-modus: mottar
forrige eller neste forhåndsinn‐
stilte stasjon.
◆ Trykk i MP3- eller USB-modus:
spiller av forrige eller neste fil.

◆ Trykk i iPod- eller iPhone-mo‐
dus: spiller av forrige eller neste
sang.
◆ Trykk i Bluetooth-musikkmo‐
dus: spiller av forrige eller neste
sang.
◆ Hold inne i FM/AM-modus: går
raskt gjennom stasjonene mens
knappen holdes inne. Når knap‐
pen slippes, søker radioen
automatisk etter sendinger som
kan mottas.
◆ Hold inne i MP3-, USB-, iPod-/
iPhone-modus: skanner hurtig
forover eller bakover mens
knappen holdes inne. Når knap‐
pen slippes, går enheten tilbake
til vanlig avspilling.
4. +-knapper (volum)
Trykk på ＋-knappen for å øke vo‐
lumet.
Trykk på －-knappen for å redu‐
sere volumet.

Bruk
Slå systemet på/av

■ Hold inne m på kontrollpanelet for å
slå på enheten. Den siste lyd- eller
filmfilen kjøres.
■ Hold inne m på kontrollpanelet for å
slå av enheten. Klokkeslett, dato og
temperatur vises på skjermen.

Les dette
Temperaturen vises når tenningen
(bilens tenningsnøkkel) er slått PÅ.

Innledning
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Slå på/av automatisk

Når tenningen (tenningsnøkkelen)
står i stillingen ACC eller ON, slås
infotainmentsystemet på automatisk.
Når tenningen (tenningsnøkkelen)
står i stillingen OFF og brukeren åp‐
ner bildøren, slås infotainmentsys‐
temet av automatisk.
Les dette
Hvis brukeren holder inne m på kon‐
trollpanelet når tenningen (bilens
tenningsnøkkel) er slått AV, slås
infotainmentsystemet på. Infotain‐
mentsystemet slås imidlertid av
automatisk etter ca. 10 minutter.

Volumregulering

Trykk ∧ VOL ∨ på kontrollpanelet for
å regulere volumet. Det gjeldende
lydvolumet vises.

■ Trykk + på fjernkontrollen på rat‐
tet for å regulere volumet.
■ Når infotainmentsystemet slås på,
er voluminnstillingen slik den sist
ble stilt inn (hvis dette er lavere enn
maksimalt volum ved innkobling).
■ Hvis volumnivået er høyere enn
maksimalt startvolumnivå når info‐
tainmentsystemet slås på, regule‐
res infotainmentsystemet automa‐
tisk til maksimalt startvolumnivå.

LYDUTKOBLING

Trykk ∧ VOL ∨ på kontrollpanelet, og
trykk deretter p for å slå dempefunk‐
sjonen på og av.

Automatisk volumregulering

Når volumregulering med hastighets‐
kompensering er aktiv, reguleres vo‐
lumet automatisk i samsvar med bi‐
lens hastighet for å undertrykke støy
fra motoren og dekkene.
1. Trykk ; på kontrollpanelet.
2. Trykk innstillinger >
radioinnstillinger > autovolum.
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Innledning
Bruke startmenyen
1. Trykk ; på kontrollpanelet.

kan være at denne funksjonen
ikke støttes, avhengig av re‐
gion. Støtteapplikasjonen kan
variere, avhengig av region.
◆ Trykk innstillinger for å åpne sy‐
stemkonfigurasjonsmenyen.

Velge funksjon
Audio
1. Trykk ; på kontrollpanelet.
2. Trykk lyd i startmenyen.
Trykk Kilde S på skjermen.

(Kun for Type 1-modeller)

(Kun for Type 2-modeller)
3. Velg Av/Lav/Middels/Høy ved å
trykke < eller >.

2. Trykk på ønsket meny.
◆ Trykk lyd for å velge FM/AM,
USB/iPod/Bluetooth-musikkav‐
spilling eller ekstern (AUX) ly‐
dinngang.
◆ Trykk bilde og film for å vise bil‐
der, film eller video via den eks‐
terne (AUX) inngangen.
◆ Trykk telefon for å aktivere tele‐
fonfunksjoner (hvis tilkoblet).
◆ Trykk smarttelefon-kobling for å
aktivere en applikasjon via den
tilkoblede smarttelefonen. Det

(Kun for Type 1-modeller)

Innledning
Les dette
Trykk q for å gå tilbake til startme‐
nyen.
Hvis en avspillingskilde (USB/iPod/
AUX/Bluetooth) ikke er koblet til info‐
tainmentsystemet, er denne funksjo‐
nen ikke tilgjengelig.

(Kun for Type 2-modeller)
◆ Trykk AM for å velge AM-radio.
◆ Trykk FM for å velge FM-radio.
◆ Trykk DAB for å velge DAB-ra‐
dio (kun Type 2-modeller).
◆ Trykk USB for å velge USB.
◆ Trykk iPod for å velge iPod/iP‐
hone.
◆ Trykk AUX for å velge ekstern
(AUX) lydinngang.
◆ Trykk Bluetooth for å spille av
Bluetooth-musikk.

Bilde og film
1. Trykk ; på kontrollpanelet.
2. Trykk Bilde og film i startmenyen.
3. Trykk Kilde S på skjermen.
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◆ Trykk USB (bilde) for å vise bil‐
defiler på USB-lagringsenhe‐
ten.
◆ Trykk USB (film) for å vise film‐
filer på USB-lagringsenheten.
◆ Trykk AUX for å vise filmfiler
som er koblet til den eksterne
(AUX) videoenheten.
Les dette
Trykk q for å gå tilbake til startme‐
nyen.
Hvis en avspillingskilde (USB
(bilde)/USB (film)/AUX (film)) ikke er
koblet til infotainmentsystemet, er
denne funksjonen ikke tilgjengelig.
Bluetooth-enhet for håndfritelefon
Koble Bluetooth-telefonen til infotain‐
mentsystemet for å bruke Bluetoothhåndfrifunksjonen.
1. Trykk ; på kontrollpanelet.
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2. Trykk telefon i startmenyen.

Installer applikasjonen på smarttele‐
fonen for å bruke denne funksjonen,
og koble deretter sammen smarttele‐
fonen og infotainmentsystemet via
USB-inngangen eller trådløs Blue‐
tooth-teknologi.
■ iPhone: USB-tilkobling
■ Android-telefon: Trådløs Bluetoothteknologi
1. Trykk ; på kontrollpanelet.
2. Trykk smarttelefon-kobling i start‐
menyen.

Les dette
Trykk q for å gå tilbake til startme‐
nyen.
Hvis Bluetooth-telefonen ikke er
koblet til infotainmentsystemet, er
denne funksjonen ikke tilgjengelig.
Se "Paring og tilkobling av Blue‐
tooth" 3 47 for mer informasjon.

Personlig tilpasning
Generell bruk av
innstillingsmenyen

Infotainmentsystemet kan tilpasses
slik at det blir lettere å bruke.
1. Trykk ; på kontrollpanelet.

Smarttelefon-kobling
Les dette
Det kan være at denne funksjonen
ikke støttes, avhengig av region.

Innstillinger
1. Trykk ; på kontrollpanelet.
2. Trykk innstillinger i startmenyen.

Les dette
Trykk q for å gå tilbake til startme‐
nyen.

Innledning
2. Trykk innstillinger.
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og dato og GPS-tid og dato.
Trykk Av for å vise klokken med
GPS-tid og dato.
Les dette
Still klokkeslettet først for å vise klok‐
keslettet som er innstilt av brukeren.

Radioinnstillinger

3. Velg ønsket innstillingsverdi.
Les dette
Innstillingsmenyen og funksjonene
kan variere, avhengig av bilens ut‐
styr.

Tids- og datoinnstillinger
1. Trykk ; på kontrollpanelet.
2. Trykk innstillinger > tids- og
datoinnstillinger.

◆ angi tidsformat: Velg 12- eller
24-timersvisning.
◆ angi datoformat: Angi datavis‐
ningsformatet.
- [ÅÅÅÅ/MM/DD]: 2012/01/31
- [DD/MM/ÅÅÅÅ]: 31/01/2012
- [MM/DD/ÅÅÅÅ]: 01/31/2012
◆ angi tid og dato: Still inn nåvæ‐
rende time, minutter og år/må‐
ned/dato ved å trykke ∧ og ∨, og
trykk deretter OK.
◆ automatisk
klokkesynkronisering: Trykk På
for å vise klokken med RDS-tid

1. Trykk ; på kontrollpanelet.
2. Trykk innstillinger >
radioinnstillinger.

14

Innledning
◆ auto-volum: Justerer lydstyrken
automatisk i forhold til bilens
hastighet. Angi Av/lav/middels/
høyt.
◆ radiosøkestolpe: Velg På eller
Av for å vise stasjonssøkestol‐
pen for å velge en stasjon.
◆ RDS-alternativ: Gå til RDS-al‐
ternativmenyen.
-RDS: Sett RDS til På eller Av.
- regional: Sett alternativet re‐
gional (REG) til På eller Av.
- radiotekst: Velg På eller Av for
å vise kringkastet radiotekst.
- PSN-frys: Velg På eller Av.
- TP-volum: Velg en verdi mel‐
lom -12 dB og 12 dB.
- TA: Velg På eller Av.
◆ DAB-alternativ: Går til menyen
DAB-alternativ (kun for Type 2modeller).
- DAB-kategoriinnstillinger:
Velg kategorien du vil bruke.
Velg Alle/pop/musikk/klassisk.
- tjenestekobling DAB: Velg På
eller Av.

- dynamikkområdekontroll: Velg
På eller Av.
- frekvensbånd: Velg Kun bånd
III/Begge/Kun L-bånd.
- radiotekst: Velg På eller Av for
å vise kringkastet radiotekst.
- Lysbildefremvisning: Velg På
eller Av.
◆ radio-fabrikkinnstillinger: Tilba‐
kestille opprinnelige innstillings‐
verdier til fabrikkstandardinn‐
stillinger.

Tilkoblingsinnstillinger
1. Trykk ; på kontrollpanelet.
2. Trykk innstillinger >
tilkoblingsinnstillinger.

◆ bluetooth-innstillinger: Gå til
menyen bluetooth-innstillinger.
- par enhet: Velge ønsket enhet,
og koble til/koble fra eller slette.
- endre PIN-kode: Endre/angi
PIN-koden manuelt.
- kan oppdages: Velg På eller
Av for å utføre Bluetooth-tilkob‐
lingen fra Bluetooth-telefonen.
- enhetsinfo: Kontroller informa‐
sjon om enheten.
◆ endre ringetone: Velg ønsket
ringetone.
◆ ringetonevolum: Endre ringeto‐
nevolum.

Innledning
Språk

4. Velg På eller Av.
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4. Velg På eller Av.

1. Trykk ; på kontrollpanelet.
2. Trykk innstillinger > språk.
3. Velg et språk som vises på info‐
tainmentsystemet.

◆ På: Hvis en lang tekst vises i
lydskjermbildet, rulles teksten.
◆ Av: Teksten rulles én gang, og
vises i forkortet form.

Tekstrulling
1. Trykk ; på kontrollpanelet.
2. Trykk innstillinger.
3. Trykk S.

Berøringstonevolum
1. Trykk ; på kontrollpanelet.
2. Trykk innstillinger.
3. Trykk S.

◆ På: Spiller av en pipetone når
brukeren trykker på skjermen.
◆ Av: Avbryter pipetonefunksjo‐
nen.

Maksimalt oppstartvolum

Volumnivået settes til det nivået bru‐
keren stiller inn når infotainmentsys‐
temet slås på.
Før du slår av tenningen, brukes info‐
tainmentsystemet bare hvis det inn‐
stilte volumet er høyere enn maks.
innstilt oppstartsverdi.
1. Trykk ; på kontrollpanelet.
2. Trykk innstillinger.
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3. Trykk S.
4. Velg 9 ~ 21.

Systemversjon
1.
2.
3.
4.

Trykk ; på kontrollpanelet.
Trykk innstillinger.
Trykk S.
Velg systemversjon.

5. Kontroller systemversjonen.

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

Trykk ; på kontrollpanelet.
Trykk innstillinger.
Trykk S.
Velg DivX(R) VOD.

Om DivX-video: DivX® er et digitalt
videoformat utviklet av DivX, LLC, et
underselskap av Rovi Corporation.
Dette er en offisiell DivX Certified®enhet som spiller av DivX-video. Gå
til divx.com for mer informasjon og
programvare for å konvertere dine fi‐
ler til DivX-video.
Om DivX video-on demand: Denne
DivX Certified®-enheten må registre‐
res for å kunne spille av kjøpte DivX
Video-on-Demand (VOD)-filmer. Finn
DivX VOD-delen i oppsettmenyen på

Innledning
din enhet for å finne registreringsko‐
den. Gå til vod.divx.com for mer in‐
formasjon om hvordan du fullfører re‐
gistreringen.
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Konstruksjonstype FM/AM + USB/
1
iPod + AUX +
Bluetooth +
Bilde + Film +
Smarttelefonkobling
Konstruksjonstype FM/AM + DAB +
2
USB/iPod +
AUX + Bluetooth
+ Bilde + Film +
Smarttelefonkobling

3. Trykk Kilde S på skjermen.

(Kun for Type 1-modeller)

Les dette
Det kan være at denne tilkoblings‐
funksjonen for smarttelefon ikke fun‐
gerer, avhengig av region.

Lytte til FM/AM/DAB-radio
1. Trykk ; på kontrollpanelet.
2. Trykk lyd i startmenyen.

(Kun for Type 2-modeller)

Radio
4. Trykk FM, AM eller DAB på skjer‐
men. FM-, AM- eller DAB-radio‐
båndet med den sist brukte sta‐
sjonen vises.

Søke automatisk etter
radiostasjoner

■ Trykk t SEEK v for å søke auto‐
matisk etter tilgjengelige radiosta‐
sjoner med godt mottak.
■ Hold og trekk til venstre eller høyre
for radiostasjonen for å søke auto‐
matisk etter en tilgjengelig stasjon
med godt mottak.

Søke manuelt etter
radiostasjoner.

Trykk flere ganger på k TUNE l for
å søke manuelt etter ønsket radiosta‐
sjon.
Les dette
Trykk q for å gå tilbake til startme‐
nyen.
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Søke etter radiostasjoner med
stasjonsknapper
Lagre stasjonsknapper
1. Velg båndet (FM, AM eller DAB)
der du vil lagre en stasjon.
2. Velg den ønskede stasjonen.
3. Trykk på < eller > for å velge øns‐
ket side med lagrede favoritter.

4. Hold inne en av stasjonsknap‐
pene for å lagre den innstilte ra‐
diostasjonen på denne knappen i
den valgte siden med favoritter.
◆ Opptil syv sider med favoritter
kan lagres, og opptil fem radio‐
stasjoner kan lagres på hver av
disse.
◆ Hvis du vil endre en stasjons‐
knapp, søker du etter den øn‐
skede radiostasjonen og holder
inne knappen.
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Radio

Lytte direkte til stasjoner med
stasjonsknappene
1. Trykk flere ganger på < eller > for
å velge ønsket FAV-side (favorit‐
ter).
2. Trykk på en stasjonsknapp for å
lytte til radiostasjonen som er la‐
gret på denne knappen umiddel‐
bart.

2. Trykk AS.

Vise stasjonsinformasjon

Automatisk lagring

Stasjonene med best mottak lagres
automatisk som radiostasjoner i til‐
svarende rekkefølge.
1. Velg ønsket bånd (FM, AM eller
DAB).

Les dette
Hold inne AS for å oppdatere FM/
AM/DAB-autolagringen.
Hvis du trykker AS i FM/AM/DAB-ra‐
dioskjermbildet og ingen radiosta‐
sjoner er lagret på radioen, blir FM/
AM-autolagringen oppdatert.
I DAB-modus vises bare den valgte
kategorien i kategorilisten.
Trykk stasjonen i FM/AM/DAB-radio‐
skjermbildet.

3. Trykk flere ganger på < eller > for
å velge ønsket AS-side (autolag‐
ring).
4. Trykk på en stasjonsknapp for å
lytte til radiostasjonen som er la‐
gret på denne knappen umiddel‐
bart.

Informasjonen som vises omfatter
Frekvens, PTY-kode (programtype)
og Radiotekst.

Radio
Les dette
PTY (programtype) viser ulike typer
programmer (nyheter, sport, musikk
osv.) som en av RDS-tjenestene
(Radio Data System).

Bruke radiomenyen
Generell bruk av radiomenyen
1. Velg ønsket bånd (FM, AM eller
DAB).
2. Trykk MENU i FM/AM/DAB-radio‐
skjermbildet.

3. Trykk ønsket meny for å velge
ønsket element eller vise detaljert
meny for elementet.
4. Trykk q for å gå tilbake til forrige
meny.
Favorittliste (FM/AM/DAB-meny)
1. I FM-meny/AM-meny/DAB-meny
trykker du favorittliste for å vise fa‐
vorittlisten.
Informasjon om favorittlisten vi‐
ses.

2. Bla gjennom listen med R eller
S. Still inn ønsket stasjon ved å
velge den.
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FM/AM/DAB-stasjonsliste (FM/AM/
DAB-meny)
1. I FM-meny/AM-meny/DAB-meny
trykker du FM-stasjonsliste/AMstasjonsliste/DAB-stasjonsliste
for å vise den aktuelle stasjonsli‐
sten.
Informasjon om stasjonslisten vi‐
ses.

2. Bla gjennom listen med R eller
S. Still inn ønsket stasjon ved å
velge den.
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Radio

FM/DAB-kategoriliste (FM/DABmeny)
1. I FM-meny/DAB-meny trykker du
FM-kategoriliste/DABkategoriliste.
Informasjon om FM-kategoriliste/
DAB-kategoriliste vises.

(Kun for Type 2-modeller)
2. Bla gjennom listen med R eller
S. Still inn ønsket stasjon ved å
velge den.

(Kun for Type 1-modeller)

Les dette
FM-kategorilisten er bare tilgjengelig
for RDS (Radio Data System).
I DAB-modus vises bare den valgte
kategorien i kategorilisten.
Oppdatere FM/AM/DAB-stasjonsliste
(FM/AM/DAB-meny)
1. I FM-meny/AM-meny/DAB-meny
trykker du oppdater FMstasjonsliste/oppdater AMstasjonsliste/oppdater DABstasjonsliste.

Oppdateringen av FMstasjonsliste/AM-stasjonsliste/
DAB-stasjonsliste fortsetter.
2. Under oppdatering av FMstasjonsliste/AM-stasjonsliste/
DAB-stasjonsliste kan du trykke
Avbryt for å avbryte lagring av en‐
dringene.

Toneinnstillinger (FM/AM/DABmeny)

I toneinnstillinger-menyen kan lyd‐
funksjoner stilles inn på forskjellige
måter avhengig av FM/AM/DAB-ly‐
danleggets og de enkelte lydspiller‐
nes funksjoner.

Radio
1. I FM-meny/AM-meny/DAB-meny
trykker du toneinnstillinger for å
gå til toneinnstillingsmodus.
Toneinnstillingsmenyen vises.

◆ Diskant: Juster diskantnivået
fra -12 til +12.
◆ Fader: Justere balansen mel‐
lom fremre/bakre høyttalere.
◆ Balanse: Justere balansen mel‐
lom venstre/høyre høyttalere
◆ Tilbakestill: Tilbakestille opprin‐
nelige innstillingsverdier til stan‐
dardinnstillinger.
2. Trykk OK.

DAB-varslinger (DAB-meny)

◆ EQ (equalizer)-modus: Velg el‐
ler slå av lydstil (manuell, pop,
rock, country, klassisk, tale)
med < eller >.
◆ Trykk + eller - for å velge ønsket
lydstil manuelt.
◆ Bass: Juster bassnivået fra -12
til +12.
◆ Mellom (mellomtone): Juster
mellomtonen fra -12 til +12.
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(Kun for Type 2-modeller)
1. I DAB-menyen trykker du DABvarslinger for å vise listen over
DAB-varslinger.
Informasjonslisten vises.

2. Bla gjennom listen med R eller
S. Still inn ønsket stasjon ved å
velge den.
3. Trykk OK.

EPG gjeldende program (DABmeny)

(Kun for Type 2-modeller)
1. I DAB-menyen trykker du EPG
gjeldende program for å vise EPG
gjeldende program. Programin‐
formasjonen vises.
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Radio
intellitext (DAB-meny)

(Kun for Type 2-modeller)
1. I DAB-menyen trykker du
intellitext for å vise intellitext-lis‐
ten.

2. Trykk OK.

EPG-stasjonsliste (DAB-meny)
(Kun for Type 2-modeller)
1. I DAB-menyen trykker du EPGstasjonsliste for å vise EPGstasjonslisten.
Informasjonslisten vises.

2. Trykk Info for å vise detaljert in‐
formasjon.

Radio
2. Trykk på ønsket element.
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antennen eller biltaket. Fjern an‐
tennen før du kjører inn i en auto‐
matisk bilvaskehall.
Monter antennen, og sett den rett opp
for best mulig mottak.

Multibånd-antenne

3. Trykk på ett av elementene for å
vise detaljert informasjon.

info (DAB-meny)

(Kun for Type 2-modeller)
I DAB-menyen trykker du info for å
vise informasjon om den gjeldende
DAB-tjenesten.

Fast antenne
For å fjerne takantennen dreies den
mot klokken. For å montere takanten‐
nen dreies den med klokken.

Merk
Husk å ta av antennen før du kjø‐
rer inn på steder med lavt tak, slik
at den ikke skades.
Hvis du kjører inn i en automatisk
bilvaskehall med antennen oppe
vil dette kunne føre til skade på

Multibånd-antennen er plassert på
biltaket. Antennen brukes til AM/FMradio, DAB-radio (kun for Type 2-mo‐
dellen) og GPS (Globalt posisjone‐
ringssystem) hvis bilen er utstyrt med
disse funksjonene. Hold antennen
unna blokkeringer for å sikre klart
mottak.

26

Eksterne enheter

Eksterne enheter

Generell informasjon
Lydanlegg

Generell informasjon .................... 26
Spille av lyd .................................. 32
Vise bilder .................................... 38
Spille av film ................................. 39
Bruke
smarttelefonapplikasjoner ............ 43

Infotainmentsystemet kan spille av
musikkfiler på en USB-lagringsenhet
eller iPod-/iPhone-produkter.
Informasjon om MP3-/WMA-/OGG-/
WAV-musikkfiler
■ Dette produktet kan spille av mu‐
sikkfiler av filty‐
pene .mp3, .wma, .ogg, .wav (små
bokstaver) el‐
ler .MP3, .WMA, .OGG, .WAV
(store bokstaver).
■ Følgende typer MP3-filer kan spil‐
les av på dette produktet.
- Bithastighet: 8 kbps ~ 320 kbps
Samplingsfrekvens: 48 kHz,
44,1 kHz, 32 kHz (for MPEG-1 au‐
dio layer-3), 24 kHz, 22,05 kHz,
16 kHz (for MPEG-2 audio layer-3)
■ Dette produktet kan spilles filer
med bithastighet på 8 kbps ~
320 kbps. En bithastighet over
128 kbps gir høyere lydkvalitet.

■ Dette produktet kan vise ID3-tagin‐
formasjon i forbindelse med MP3filer (versjon 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 eller
2.4), som album- og artistnavn.
■ For at du skal kunne se album- (pla‐
tenavn), spor-(spornavn) og arti‐
stinformasjon (artist på gjeldende
spor) bør filen være kompatibel
med ID3-tag V1- og V2-formatene.
Informasjon om bruk av USBlagringsenhet og iPod/iPhone
■ Funksjonen kan ikke garanteres
hvis den innebygde HDD-USBmasselagringsenheten eller CF-/
SD-minnekortet kobles til via en
USB-adapter. Bruk en USB-la‐
gringsenhet.
■ Vær forsiktig, slik at du unngår sta‐
tisk elektrisitet ved til- eller frakob‐
ling av USB. Hvis til- og frakobling
gjentas mange ganger på kort tid,
kan det oppstå problemer med en‐
heten.
■ Funksjonen kan ikke garanteres
hvis tilkoblingsklemmen til USB-en‐
heten ikke er laget av metall.

Eksterne enheter
■ Tilkobling av USB-lagringsenheter
av typen i-Stick kan føre til feil på
grunn av vibrasjoner i bilen, og
funksjonen kan derfor ikke garan‐
teres.
■ Pass på at du ikke berører USB-til‐
koblingsklemmen med gjenstander
eller kroppsdeler.
■ USB-lagringsenheten kan bare
gjenkjennes hvis den er formatert
med filsystemet FAT16/32. NTFS
og andre filsystemer gjenkjennes
ikke.
■ Tiden det tar å identifisere filene
kan variere avhengig av USB-la‐
gringsenhetens type og kapasitet
og filtypen til den lagrede filen.
Dette betyr ikke at noe er galt med
produktet. Vent mens filene bear‐
beides.
■ På grunn av kompatibilitetsproble‐
mer kan det være at filer på enkelte
USB-lagringsenheter ikke gjen‐
kjennes.
■ USB-lagringsenheten må ikke kob‐
les fra under avspilling. Det kan
føre til skade på produktet eller
svekke ytelsen til USB-enheten.

■ Tenningen må være slått av når
den tilkoblede USB-lagringsenhe‐
ten skal kobles fra. Hvis tenningen
slås på mens USB-lagringsenheten
er koblet til, kan USB-lagringsen‐
heten skades, eller det kan hende
at den ikke vil fungere som den
skal.
■ USB-lagringsenheter kan bare kob‐
les til dette produktet for avspilling
av musikk/film, visning av bildefiler
eller oppgradering.
■ USB-kontakten på produktet bør
ikke brukes til lading av USB-tilbe‐
hørsutstyr, ettersom varmegenere‐
ringen ved bruk av USB-uttaket kan
forårsake ytelsesproblemer eller
skade på produktet.
■ Når den logiske stasjonen skilles
fra en USB-masselagringsenhet,
kan bare filer fra den logiske sta‐
sjonen på høyeste nivå spilles i for‐
bindelse med USB-musikkfiler. Mu‐
sikkfiler som skal spilles, bør derfor
lagres på stasjonen med det
høyeste nivået på enheten. Det kan
hende at musikkfiler i enkelte USBlagringsenheter ikke spilles på van‐

■
■

■

■
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lig måte hvis en applikasjon lastes
ved at en separat stasjon partisjo‐
neres i USB-enheten.
Musikkfiler med DRM (Digital Right
Management) kan ikke spilles.
Dette produktet støtter USB-la‐
gringsenheter med en kapasitet på
opptil 2500 musikkfiler, 2500 bilde‐
filer, 250 filmfiler, 2500 mapper og
mappestruktur i 10 trinn. Funksjo‐
nen kan ikke garanteres for la‐
gringsenheter som overskrider
denne grensen.
iPod/iPhone kan spille av alle mu‐
sikkfilene som støttes. Men listen
over musikkfiler viser 2500 filer på
skjermen i alfabetisk rekkefølge.
Det kan være at noen iPod/iPhoneproduktmodeller ikke støtter tilkob‐
lingen eller funksjonaliteten til dette
produktet.
iPod/iPhone må bare kobles til med
tilkoblingskabler som støttes av
iPod/iPhone-produkter. Andre tilko‐
blingsledninger kan ikke brukes.
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■ I noen tilfeller kan iPod/iPhone-pro‐
duktet skades hvis tenningen slås
av mens den er koblet til produktet.
Fjern iPod/iPhone-produktet etter
at tenningen er avslått og oppbevar
den atskilt fra dette produktet når
den ikke skal brukes.
■ Når en iPod/iPhone er koblet til
USB-inngangen med iPod-/
iPhone-kabelen, støttes ikke Blue‐
tooth-musikk.
■ Koble iPod-/iPhone-enheten til
USB-inngangen med iPod-/
iPhone-kabelen for å spille av mu‐
sikkfiler fra iPod-/iPhone-enheten.
Hvis iPod-/iPhone-enheten kobles
til AUX-inngangen, kan musikkfi‐
lene ikke spilles av.
■ Koble iPod-/iPhone-enheten til
AUX-inngangen ved hjelp av AUXkabelen for å spille av filmfiler på
iPod-/iPhone-enheten. Hvis iPod-/
iPhone-enheten er koblet til USBporten, kan filmfilen ikke spilles av.
■ Avspillingsfunksjonene og skjer‐
minformasjonen ved bruk av iPod-/
iPhone-spiller sammen med dette
infotainmentsystemet, kan avvike

fra iPod-/iPhone-spilleren når det
gjelder spillerekkefølge, -metode
og informasjonsinnhold.
■ Tabellen nedenfor viser katego‐
riene i forbindelse med iPod-/
iPhone-produktets søkefunksjoner.

Informasjon om bruk av bildefiler
■ Filstørrelse:
- JPG: mellom 64 og 5000 piksler
(bredde) mellom 64 og 5000 piksler
(høyde)
BMP, PNG, GIF: mellom 64 og
1024 piksler (bredde) mellom 64 og
1024 piksler (høyde)
■ Filtyper:
.jpg, .bmp, .png, .gif (animert GIF
støttes ikke)
■ Det kan være at enkelte filer ikke
fungerer på grunn av opptaksfor‐
matet eller filens tilstand.

Filmsystem
Bildesystem

Infotainmentsystemet kan vise bilde‐
filer som er lagret på USB-lagrings‐
enheten.

Infotainmentsystemet kan spille av
filmfiler som er lagret på USB-la‐
gringsenheten.
Informasjon om bruk av filmfiler
■ Tilgjengelig oppløsning: maks. 720
x 576 (B x H) piksler.
■ Rammehastighet: mindre enn
30 fps.
■ Filmfiler som kan spilles av:
.avi, .mpg, .mp4, .divx, .xvid, .wmv

Eksterne enheter

■
■
■
■

■

Det kan være av filer i avspillbart
format ikke kan spilles av, på grunn
av kodek-formatet.
Undertekstformat som kan spilles
av: .smi
Kodek-formater som kan spilles av:
divx, xvid, mpeg-1, mpeg-4 (mpg4,
mp42, mp43), wmv9 (wmv3)
Lydformater som kan spilles av:
MP3, AC3, AAC, WMA
Maks bithastighet for video:
- mpeg-1: 8 mbps
- mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43):
4 mbps
- wmv9: 3 mbps
- divx 3: 3 mbps
- divx 4/5/6: 4,8 mbps
- xvid: 4,5 mbps
Maks bithastighet for lyd:
- mp3: 320 kbps
- wma: 320 kbps
- ac-3: 640 kbps

- aac: 449 kbps
■ Det kan være at filmfiler med DRM
(Digital Right Management) ikke
kan spilles.
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- 4-polet kabel: AUX-kabel for film
(AUX-kabel for iPod/ iPhone)
Den 4-polete kabelen støttes ved
avspilling av film.

Ekstern enhet-system

Infotainmentsystemet kan spille av
ekstern musikk eller eksterne filer fra
en ekstern enhet.
■ Hvis den eksterne enheten allerede
er koblet til, trykker du ; > audio >
Kilde S > AUX for å spille av musikk
fra den eksterne enheten.
■ AUX-kabeltype
- 3-polet kabel: AUX-kabel for lyd

Bluetooth-system

■ Støttet profil: HFP, A2DP, AVRCP,
PBAP
■ Det kan være at Bluetooth-musikk
ikke støttes, avhengig av mobiltele‐
fonen eller Bluetooth-enheten.
■ Finn Bluetooth-enhetstypen som
skal angis eller koble til enheten
som et stereohodesett fra mobil‐
telefonen eller Bluetooth-enheten.

30

Eksterne enheter

■ Et noteikon n vises på skjermen
hvis hodetelefonene er riktig tilkob‐
let.
■ Lyden som spilles av Bluetooth-en‐
heten, sendes ut gjennom infotain‐
mentsystemet.
■ Bluetooth-musikk kan bare spilles
av når en Bluetooth-enhet er koblet
til. Koble en Bluetooth-telefon til
infotainmentsystemet for å spille av
Bluetooth-musikk.
Les dette
Se "Paring og tilkobling av Blue‐
tooth" 3 47 for mer informasjon
■ Hvis Bluetooth blir frakoblet under
avspilling av musikk fra telefonen,
blir musikken avbrutt. Det kan være
at lydstrømningsfunksjonen ikke
støttes av alle Bluetooth-telefoner.
Bare én funksjon kan brukes av
gangen, enten Bluetooth-håndfri el‐
ler musikkfunksjonen. Hvis du for
eksempel bytter til Bluetooth-hånd‐
fri mens du spiller av musikk fra
telefonen, avbrytes musikken. Det
er ikke mulig å spille av musikk i bi‐
len hvis det ikke finnes noen mu‐
sikkfiler på mobiltelefonen.

■ For at Bluetooth-musikk skal kunne
spilles av, må musikken spilles
minst én gang via mobiltelefonens
eller Bluetooth-enhetens musikk‐
spillermodus etter tilkobling som
stereohodesett. Etter at musikken
har blitt spilt minst én gang, vil mu‐
sikkspilleren automatisk spille når
avspillingsmodus starter, og den
stopper automatisk avspillingen når
musikkspillermodus avsluttes. Hvis
mobiltelefonen eller Bluetooth-en‐
heten ikke er i venteskjermmodus,
kan det hende at enkelte enheter
ikke automatisk spiller i Bluetoothmusikkavspillingsmodus.
■ Skift ikke spor for raskt når du spil‐
ler Bluetooth-musikk.
■ Det tar litt tid å overføre data fra
mobiltelefonen til infotainmentsys‐
temet. Infotainmentsystemet sen‐
der ut lyden fra mobiltelefonen eller
Bluetooth-enheten mens den sen‐
des.
■ Hvis mobiltelefonen eller Blue‐
tooth-enheten ikke er i vente‐
skjermmodus, kan det hende at

den ikke spiller automatisk, til tross
for at dette skjer via Bluetooth-mu‐
sikkavspillingsmodus.
■ Infotainmentsystemet sender spil‐
lerekkefølgen fra mobiltelefonen i
Bluetooth-musikkavspillingsmo‐
dus. Hvis dette skjer i en annen mo‐
dus, sender enheten kommando
om å stoppe. Avhengig av mobil‐
telefonens alternativer kan det ta litt
ti å aktivere denne kommandoen
om å spille eller stoppe.
■ Hvis Bluetooth-musikkavspilling
ikke fungerer, kontrollerer du om
mobiltelefonen er i venteskjermmo‐
dus.
■ Noen ganger kan lyden kobles ut
under Bluetooth-musikkavspilling.

Smarttelefon-kobling
Smarttelefon-støtte etter applikasjon
iPod/iPhone
Koble til iPod-/iPhone-enheten via
USB-porten for å bruke en applika‐
sjon på iPod-/iPhone-enheten.
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Android-telefon
Koble Android-telefonen til infotain‐
mentsystemet via trådløs Bluetoothteknologi for å bruke en applikasjon
på Android-telefonen.
Webområder med mer informasjon
Østerrike / tysk:
www.chevrolet.at/MyLink
Armenia / armensk:
www.am.chevrolet-am.com/MyLink
Armenia / russisk:
www.ru.chevrolet-am.com/MyLink
Aserbajdsjan / aserbajdsjansk:
www.az.chevrolet.az/MyLink
Aserbajdsjan / russisk:
www.ru.chevrolet.az/MyLink
Hviterussland / russisk:
www.chevrolet.by/MyLink
Belgia / flamsk:
www.nl.chevrolet.be/MyLink
Belgia / fransk:
www.fr.chevrolet.be/MyLink
Bosnia og Hercegovina / kroatisk:
www.chevrolet.ba/MyLink

Bulgaria / bulgarsk:
www.chevrolet.bg/MyLink
Kroatia / kroatisk:
www.chevrolet-hr.com/MyLink
Kypros / gresk/engelsk:
www.chevrolet.com.cy
Tsjekkia / tsjekkisk:
www.chevrolet.cz/MyLink
Danmark / dansk:
www.chevrolet.dk/MyLink
Estland / estisk:
www.chevrolet.ee/MyLink
Finland / finsk:
www.chevrolet.fi/MyLink
Frankrike / fransk:
www.chevrolet.fr/MyLink
Georgia / georgisk:
www.ge.chevrolet-ge.com/MyLink
Georgia / russisk:
www.ru.chevrolet-ge.com/MyLink
Tyskland / tysk:
www.chevrolet.de/MyLink
Hellas / gresk:

www.chevrolet.gr/MyLink
Ungarn / ungarsk:
www.chevrolet.hu/MyLink
Island / engelsk:
www.chevrolet.is
Irland / engelsk:
www.chevrolet.ie/MyLink
Italia / italiensk:
www.chevrolet.it/MyLink
Kasakhstan / kasakhstansk:
www.kk.chevrolet-kz.com/MyLink
Kasakhstan / russisk:
www.ru.chevrolet-kz.com/MyLink
Latvia / latvisk:
www.chevrolet.lv/MyLink
Litauen / litauisk:
www.chevrolet.lt/MyLink
Luxembourg / fransk:
www.chevrolet.lu/MyLink
Makedonia / makedonsk:
www.chevrolet.mk/MyLink
Malta / gresk/engelsk:
www.chevrolet.com.mt
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Moldova / rumensk:
www.ro.chevroletmd.com/MyLink
Moldova / rumensk:
www.ru.chevroletmd.com/MyLink
Nederland / nederlandsk:
www.nl.chevrolet.nl/MyLink
Norge / norsk:
www.chevrolet.no/MyLink
Polen / polsk:
www.chevrolet.pl/MyLink
Portugal / portugisisk:
www.chevrolet.pt/MyLink
Romania / rumensk:
www.chevrolet.ro/MyLink
Russland / russisk:
www.chevrolet.ru/MyLink
Serbia / serbisk:
www.gm-chevrolet.rs/MyLink
Slovakia / slovakisk:
www.chevrolet.sk/MyLink
Slovenia / serbisk:
www.chevrolet.si/MyLink
Spania / spansk:

www.chevrolet.es/MyLink
Sverige / svensk:
www.chevrolet.se/MyLink
Sveits / tysk:
www.de.chevrolet.ch/MyLink
Sveits / fransk:
www.fr.chevrolet.ch/MyLink
Sveits / italiensk:
www.it.chevrolet.ch/MyLink
Tyrkia / tyrkisk:
www.chevrolet.com.tr/MyLink
Storbritannia / engelsk:
www.chevrolet.co.uk/MyLink

Spille av lyd
USB-spiller
Spille av musikkfiler fra en USBlagringsenhet
Koble USB-lagringsenheten med mu‐
sikkfilene til USB-inngangen.
■ Når infotainmentsystemet har lest
informasjonen på USB-lagringsen‐
heten, spilles den av automatisk.

■ Hvis en ikke lesbar USB-lagrings‐
enhet kobles til, vises en feilmel‐
ding og infotainmentsystemet går
automatisk tilbake til forrige lyd‐
funksjon.

Les dette
Hvis USB-lagringsenheten allerede
er koblet til, trykker du ; > lyd >
Kilde S > USB for å spille av mu‐
sikkfiler fra USB-enheten.
Avslutte avspillingen av USBmusikkfiler
1. Trykk Kilde S.
2. Velg en annen funksjon ved å
trykke AM, FM, AUX eller
Bluetooth.

Eksterne enheter
Les dette
Hvis du vil fjerne USB-lagringsenhe‐
ten, velger du en annen funksjon og
fjerner deretter USB-lagringsenhe‐
ten.
Pause
Trykk = under avspilling.
Trykk l på nytt for å gjenoppta av‐
spillingen.
Spille av neste fil
Trykk v for å spille av neste fil.
Spille av forrige fil
Trykk t innen 5 sekunder inn i av‐
spillingen for å spille av forrige fil.
Gå tilbake til begynnelsen av filen
som spilles av nå
Trykk t minst 5 sekunder etter at
avspillingen startet.
Skanne forover eller bakover
Hold inne t eller v under avspilling
for å spole tilbake eller fremover.
Slipp knappen for å gjenoppta avspil‐
lingen med vanlig hastighet.
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Spille av en fil flere ganger
Trykk r under avspilling.
■ 1: Repetert avspilling av gjeldende
fil.
■ ALLE: Repetert avspilling av alle fi‐
ler.
■ AV: Tilbake til vanlig avspilling.
Spille av en tilfeldig fil
Trykk s under avspilling.
■ PÅ: Spiller av alle filer i tilfeldig rek‐
kefølge.
■ AV: Tilbake til vanlig avspilling.
Vise informasjon om filen som spilles
av
Trykk på tittelen under avspilling for å
vise informasjon om filen som spilles
av.

■ Informasjonen som vises, er titte‐
len, filnavnet, mappenavnet og al‐
bumet som er lagret sammen med
musikkfilen.
■ Feil informasjon kan ikke endres el‐
ler korrigeres i infotainmentsys‐
temet.
■ Informasjon for sanger som er gjen‐
gitt med spesialtegn eller på andre
språk, kan vises som d.
Bruke USB-musikkmenyen
1. Trykk MENU under avspilling. An‐
tall relevante sanger vises, sortert
etter alle sanger/mapper/artister/
album/sjangere.
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■ Hvis en ikke lesbar iPod/iPhone
kobles til, vises den aktuelle feil‐
meldingen og infotainmentsys‐
temet går automatisk tilbake til for‐
rige lydfunksjon.

2. Trykk ønsket avspillingsmodus.
Toneinnstillinger
1. Trykk MENU under avspilling.
2. Bla gjennom listen med R og S.
Trykk toneinnstillinger.

3. Du finner flere detaljer i "Tonein‐
nstillinger (FM/AM/DAB-meny)"
3 18.

iPod-/iPhone-avspiller

Begrenset til modeller som støtter
iPod/iPhone-tilkobling.
Spille av musikkfiler fra iPod/iPhone
Koble iPod-/iPhone-enheten med
musikkfilene til USB-inngangen.
■ Når infotainmentsystemet har lest
informasjonen på iPod-/iPhone-en‐
heten, spilles den av automatisk fra
sist avspilte punkt.

Les dette
Hvis en iPod/iPhone allerede er til‐
koblet, trykker du ; > lyd > Kilde
S > iPod for å spille av fra iPod-/iP‐
hone-enheten.
Avslutte iPod/iPhone-avspilling
1. Trykk Kilde S.
2. Velg en annen funksjon ved å
trykke AM, FM, AUX eller
Bluetooth.

Eksterne enheter
Les dette
Hvis du vil fjerne iPod-/iPhone-en‐
heten, velger du en annen funksjon
og fjerner deretter iPod-/iPhone-en‐
heten.
Pause
Trykk = under avspilling.
Trykk l på nytt for å gjenoppta av‐
spillingen.
Spille av neste sang
Trykk v for å spille av neste sang.
Spille av forrige sang
Trykk t innen to sekunder inn i av‐
spillingen for å spille av forrige sang.
Gå tilbake til begynnelsen av sangen
som spilles av nå
Trykk t minst 2 sekunder etter at
avspillingen startet.
Skanne forover eller bakover
Hold inne t eller v under avspilling
for å spole tilbake eller fremover.
Slipp knappen for å gjenoppta avspil‐
lingen med vanlig hastighet.
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Spille av en fil flere ganger
Trykk r under avspilling.
■ 1: Repetert avspilling av gjeldende
fil.
■ ALLE: Repetert avspilling av alle fi‐
ler.
■ AV: Tilbake til vanlig avspilling.
Spille av en tilfeldig fil
Trykk s under avspilling.
■ PÅ: Spiller av alle filer i tilfeldig rek‐
kefølge.
■ AV: Tilbake til vanlig avspilling.
Vise informasjon om sangen som
spilles av
Trykk på tittelen under avspilling for å
vise informasjon om sangen som spil‐
les av.

■ Informasjonen som vises, er tittelen
og artisten/albumet som er lagret
sammen med musikkfilen.
■ Feil informasjon kan ikke endres el‐
ler korrigeres i infotainmentsys‐
temet.
■ Informasjon for sanger som er gjen‐
gitt med spesialtegn eller på andre
språk, kan vises som d.
Bruke iPod-menyen
1. Trykk MENU under avspilling. An‐
tallet relevante sanger vises etter
spillelister/artister/album/sanger/
sjangere/komponist/lydbøker.
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2. Trykk ønsket avspillingsmodus.
Toneinnstillinger
1. Trykk MENU under avspilling.
2. Bla gjennom listen med R og S.
Trykk toneinnstillinger.

3. Du finner flere detaljer i "Tonein‐
nstillinger (FM/AM/DAB-meny)"
3 18.

Ekstern enhet
Spille av musikk fra en ekstern enhet
Koble den eksterne enheten med mu‐
sikkilden til AUX-inngangen. Når info‐
tainmentsystemet har lest informasjo‐
nen på den eksterne enheten, spilles
den av automatisk.

Toneinnstillinger
1. Trykk toneinnstillinger under av‐
spilling av ekstern musikk.

Eksterne enheter
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Gå tilbake til begynnelsen av sangen
som spilles av nå
Trykk t minst 2 sekunder etter at
avspillingen startet.
Søk
Hold inne t eller v for å hurtigs‐
pole forover eller bakover.

2. Du finner flere detaljer i "Tonein‐
nstillinger (FM/AM/DAB-meny)"
3 18.

Bluetooth
Spille Bluetooth-musikk
1. Trykk ; på kontrollpanelet.
2. Trykk lyd i startmenyen.
3. Trykk Kilde S på skjermen.
4. Trykk Bluetooth for å velge avspil‐
lingsmodus for Bluetooth-tilkoblet
musikk.

Les dette
Denne funksjonen kan ikke velges
hvis ikke Bluetooth-enheten er kob‐
let til.
Pause
Trykk 6= under avspilling. Trykk 6=
på nytt for å gjenoppta avspilling.
Spille av neste sang
Trykk v for å spille av neste musikk‐
stykke.
Spille av forrige sang
Trykk t innen 2 sekunder inn i av‐
spillingen for å spille av forrige mu‐
sikkstykke.

Repetert avspilling av musikk
Trykk r under avspilling.
■ 1: Repetert avspilling av gjeldende
musikkstykke.
■ ALLE: Repetert avspilling av alle
musikkstykker.
■ AV: Tilbake til vanlig avspilling.
Les dette
Det kan være at denne funksjonen
ikke støttes, avhengig av mobiltele‐
fonen.
Tilfeldig avspilling av musikk
Trykk s under avspilling.
■ PÅ: Spiller av all musikk i tilfeldig
rekkefølge.
■ AV: Tilbake til vanlig avspilling.
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Les dette
Det kan være at denne funksjonen
ikke støttes, avhengig av mobiltele‐
fonen.

Bildet vises.

Toneinnstillinger
1. Trykk k under avspilling.

2. Trykk på skjermen for å vise full‐
skjermbilde. Trykk på skjermen
igjen for å gå tilbake til forrige
skjermbilde.
2. Du finner flere detaljer i "Tonein‐
nstillinger (FM/AM/DAB-meny)"
3 18.

Vise bilder
Vise et bilde
1. Koble USB-lagringsenheten med
bildene til USB-inngangen.

Les dette
Hvis USB-lagringsenheten allerede
er koblet til, trykker du ; > bilde og
fil > Kilde S > USB (bilde) for å vise
bildefilene.
Av hensyn til sikkerheten er noen
funksjoner deaktivert når bilen er i be‐
vegelse.

Vise en lysbildefremvisning

Trykk t i bildeskjermbildet.
■ Lysbildefremvisningen vises.
■ Trykk på skjermen for å avbryte lys‐
bildefremvisningen under visning
av lysbilder.

Vise forrige eller neste bilde

Trykk d eller c i bildeskjermbildet for
å vise forrige eller neste bilde.

Rotere et bilde

Trykk u eller v i bildeskjermbildet for
å rotere bildet med eller mot urvise‐
ren.

Eksterne enheter
Forstørre et bilde

Trykk w i bildeskjermbildet for å for‐
større bildet.

Bruke USB-bildemenyen
1. Trykk MENU i bildeskjermbildet.
USB-bildemenyen vises.

◆ lysbildetid: Velg intervall for lys‐
bildefremvisning.
◆ klokke-/temperaturvisning:
Velg På eller Av for å vise
klokke og temperatur i full‐
skjermbildet.
◆ skjerminnstilling: Justere lys‐
styrke og kontrast.
3. Når innstillingen er ferdig, trykker
du q.

Spille av film
Spille av en filmfil
1. Koble USB-lagringsenheten med
filmene til USB-inngangen.
Filmen spilles av.
2. Trykk på ønsket meny.
◆ bildefilliste: Viser en liste over
alle bildefiler.
◆ sorter etter tittel: Viser bilder
sortert etter tittel.
◆ sorter etter dato: Viser bilder
sortert etter dato.
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2. Trykk på skjermen for å vise/
skjule betjeningsstolpen. Trykk på
skjermen igjen for å gå tilbake til
forrige skjermbilde.
Les dette
Hvis USB-lagringsenheten allerede
er koblet til, trykker du ; > bilde og
fil > Kilde S > USB (film) for å spille
av filmfilen.
Filmfunksjonen er ikke tilgjengelig un‐
der kjøring (Av hensyn til trafikksik‐
kerheten er den bare tilgjengelig når
bilen er parkert.)
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Eksterne enheter
Gå tilbake til begynnelsen av
filmen som spilles av nå

Trykk d minst 5 sekunder etter at av‐
spillingen startet.

Skanne forover eller bakover

Hold inne d eller c under avspilling
for å spole tilbake eller fremover.
Slipp knappen for å gjenoppta avspil‐
lingen med vanlig hastighet.

Vise i fullskjermmodus

Pause

Trykk / under avspilling.
Trykk c på nytt for å gjenoppta av‐
spillingen.

Spille av neste film

Trykk c for å spille av neste film.

Spille av forrige film

Trykk d innen 5 sekunder inn i avspil‐
lingen for å spille av forrige film.

Trykk x i filmskjermbildet for å vise
fullskjermbilde.
Trykk x igjen for å gå tilbake til forrige
skjermbilde.

Bruke USB-filmmenyen
1. Trykk MENU i filmskjermbildet.
USB-filmmenyen vises.

2. Trykk på ønsket meny.
◆ liste over filmfiler: Viser lister
over alle filmfiler.
◆ klokke-/temperaturvisning:
Velg På eller Av for å vise
klokke og temperatur i full‐
skjermbildet.
◆ skjerminnstilling: Justere lys‐
styrke og kontrast.
◆ toneinnstillinger: Justere lydop‐
psett. Du finner flere detaljer i
"Toneinnstillinger (FM/AM/
DAB-meny)" 3 18.
3. Når innstillingen er ferdig, trykker
du q.

Eksterne enheter
Undertekstspråk

2. Trykk på < eller >.

Hvis filmfilen har undertekster på et
bestemt språk, kan brukeren se un‐
dertekstspråket.
1. Trykk k i filmskjermbildet.

Lydspråk
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Hvis filmfilen har lydsport på et be‐
stemt språk, kan brukeren se lydsprå‐
ket.
1. Trykk k i filmskjermbildet.

3. Trykk l.
Les dette
Brukeren kan velge ett av under‐
tekstspråkene som støttes av DivXfilmfilen.
Hvis det finnes undertekster, kan
brukeren slå undertekstene på og
av.
Les dette
Undertekstformat som kan vi‐
ses: .smi
Undertekst-filnavnet (.smi) må ha
samme navn som filmfilen.

42

Eksterne enheter

2. Trykk på < eller >.

Spille av filmer fra en ekstern
enhet

Koble den eksterne enheten med
filmkilden til AUX-inngangen. Når
infotainmentsystemet har lest infor‐
masjonen på den eksterne enheten,
spilles den av automatisk.

3. Trykk l.
Les dette
Brukeren kan velge ett av under‐
tekstspråkene som støttes av DivXfilmfilen.
Hvis det finnes undertekster, kan
brukeren slå undertekstene på og
av.

Les dette
Hvis den eksterne enheten allerede
er tilkoblet, trykker du ; > bilde og
film > Kilde S > AUX (film) for å spille
av en film fra den eksterne enheten.
Ved bruk av iPod/iPhone kobles
iPod-/iPhone-enheten til AUX-inn‐
gangen ved hjelp av AUX-kabelen
for iPod/iPhone for å spille av en
filmfil på iPod-/iPhone-enheten.
Filmfunksjonen er ikke tilgjengelig un‐
der kjøring (Av hensyn til trafikksik‐
kerheten er den bare tilgjengelig når
bilen er parkert.)

Eksterne enheter
Bruke AUX-filmmenyen
1. Trykk MENU i AUX-filmskjermbil‐
det. AUX vises.

◆ klokke-/temperaturvisning:
Velg På eller Av for å vise
klokke og temperatur i full‐
skjermbildet.
◆ skjerminnstillinger: Justere lys‐
styrke og kontrast.
3. Når innstillingen er ferdig, trykker
du q.

Bruke smarttelefonappli‐
kasjoner
2. Trykk på ønsket meny.
◆ toneinnstillinger: Justere lydop‐
psett. Du finner flere detaljer i
"Toneinnstillinger (FM/AM/
DAB-meny)" 3 18.
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iPhone: USB-tilkobling
Android-telefon: Trådløs Blue‐
tooth-teknologi
3. Aktiver applikasjonen.
4. Når du skal kjøre applikasjonen
på Infortainment-systemet, tryk‐
ker du på ; > smarttelefonkobling. Smarttelefon-koblings‐
menyen vises.

Les dette
Bilder og forklaringer kan avvike fra
de faktiske forhold avhengig av tele‐
fonoperativsystemer, versjoner og/
eller applikasjonsversjoner (apper). I
denne delen forklares den generelle
bruken.

Slik kobler du applikasjonen til
MyLink
1. Installer applikasjonen på smart‐
telefonen.
2. Koble sammen smarttelefonen og
Infortainment-systemet via USBporten eller Bluetooth trådløstek‐
nologien.

5. Trykk på ikonet for applikasjonen.
Applikasjonsskjermbildet vises.
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Eksterne enheter
iPod-/iPhone-feilmeldinger og
løsninger

Les dette
Hvis du vil ha mer informasjon om
applikasjoner som BringGo, venn‐
ligst se navigeringsbrukerhåndbo‐
ken på nettstedet www.BringGo‐
Nav.com.

Hvis infotainmentsystemet ikke kan
aktivere applikasjonen på iPod-/iP‐
hone-enheten som er tilkoblet via
USB-porten, vises følgende feilmel‐
ding.

Vise/skjule applikasjonsikoner
på smarttelefonkoblingsmenyen
1. Trykk ; > smarttelefon-kobling.
Smarttelefon-koblingsmenyen vi‐
ses.

2. Trykk innstillinger. App-innstil‐
lingsmenyen vises.

3. Merk av for eller fjern merket for
ønsket applikasjonsikon for å vise
eller skjule et applikasjonsikon
som vises på menyen for smart‐
telefon-koblingen.
4. Trykk OK.
Hvis en applikasjon er aktivert i me‐
nyen for smarttelefon-koblingen, er
merket g aktivert øverst i startmenyen
eller på avspillingsskjermbildet.

■ Din iPhone er låst.=> Lås opp iP‐
honen.
■ Du har en annen aktiv applikasjon
åpen. => Lukk den andre aktive ap‐
plikasjonen.
■ Du har ikke installert applikasjonen
på din iPhone.=> Installer applika‐
sjonen på din iPhone.

Eksterne enheter
Hvis iOS-versjonen på din iPhone er
lavere enn 4.0, vises følgende feil‐
melding.

Aktiver applikasjonen på din iPhone,
og trykk deretter den ønskede appli‐
kasjonsmenyen på infotainmentsys‐
temet.
Hvis infotainmentsystemet ikke kan
aktivere applikasjonen på smarttele‐
fonen som er tilkoblet via trådløs
Bluetooth, vises følgende feilmelding.

■ Tilbakestill alle innstillinger i forbin‐
delse med telefonen, og trykk der‐
etter den ønskede applikasjonsme‐
nyen på infotainmentsystemet.
■ Koble sammen smarttelefonen og
infotainmentsystemet på nytt via
trådløs Bluetooth, og trykk deretter
ønsket applikasjonsmeny på info‐
tainmentsystemet.
■ Når du stopper applikasjonen på
smarttelefonen, tar det vanligvis litt
tid å gå tilbake til normal drift. Prøv
å aktivere applikasjonen etter ca.
10 ~ 20 sekunder.
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Hvis du vil bytte til en annen applika‐
sjon når du kjører en applikasjon på
din iPod/iPhone som er tilkoblet via
USB-porten, går du til startmenyen
med startknappen på din iPod/iPhone
og trykker på applikasjonsikonet i me‐
nyen for smarttelefon-koblingen i
Infotainment-systemet.
Hvis iPhone-enheten er koblet til info‐
tainmentsystemet via USB-inngan‐
gen og infotainmentsystemet er kob‐
let til en annen telefon via trådløs
Bluetooth, er det mulig å skifte mel‐
lom de to applikasjonene (iPhone og
bluetooth-telefon) ved hjelp av listen
over smarttelefoner på skjermen.
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Eksterne enheter

Trykk iPhone eller bluetooth-telefon
for å aktivere applikasjonen gjennom
ønsket enhet.

Telefon

Telefon
Bluetooth® ................................... 47
Håndfri telefon ............................. 51

Bluetooth®
Forstå trådløs Bluetoothteknologi

Trådløs Bluetooth-teknologi brukes til
å opprette en trådløs kobling mellom
to enheter som støtter Bluetooth. Et‐
ter første paring kan de to enhetene
kobles til hverandre automatisk hver
gang du slår dem på. Bluetooth gir
mulighet for trådløs overføring av in‐
formasjon mellom Bluetooth-telefo‐
ner, PDA-enheter og andre enheter
over korte avstander, ved hjelp av
trådløs telekommunikasjon over korte
avstander på frekvensen 2,45 Ghz.
Brukere i bilen kan foreta håndfri-an‐
rop, overføre håndfridata og spille av
lydstrømningsfiler ved å koble til en
mobiltelefon med dette systemet.
Les dette
Det kan være begrensninger på bru‐
ken av trådløs Bluetooth-teknologi
enkelte steder.
På grunn av de mange forskjellige
Bluetooth-enhetene og fastvarever‐
sjonene de bruker, kan det være at
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enhetens reaksjon avviker når funk‐
sjonen brukes via en Bluetooth-for‐
bindelse.
Se bruksanvisningen for enheten
hvis du har spørsmål i forbindelse
med telefonens Bluetooth-funksjon.

Paring og tilkobling med
Bluetooth

Sørg for at Bluetooth på enheten er
slått på for å bruke Bluetooth-funksjo‐
nen. Se bruksanvisningen for Blue‐
tooth-enheten.
Hvis det ikke finnes noen parede
enheter i infotainmentsystemet
1. Trykk ; på kontrollpanelet.
2. Trykk telefon på startmenyen, og
trykk deretter Ja.

48

Telefon
4. Trykk enheten i søkeresultatet
som du vil pare.
◆ Hvis det er støtte for SSP (Se‐
cured Simple Pairing), trykker
du Ja i popup-skjermbildet på
Bluetooth-enheten og infotain‐
mentsystemet.

3. Trykk Søk etter Bluetooth-enhet
for å søke etter Bluetooth-telefo‐
ner.

5. Når paring av Bluetooth-enheten
og infotainmentsystemet er utført,
vises telefonskjermbildet på info‐
tainmentsystemet.

◆ Hvis det ikke er støtte for SSP
(Secure Simple Pairing), taster
du PIN-koden fra Info-skjerm‐
bildet på Bluetooth-enheten.

Telefon
Hvis tilkoblingen mislykkes, vises
en feilmelding på infotainment‐
systemet.
Les dette
Når Bluetooth-enheten og infotain‐
mentsystemet er paret, blir telefon‐
boken lastet ned automatisk. Det
kan være at telefonboken ikke kan
lastes ned automatisk, avhengig av
telefontypen. I så fall fortsetter du
med nedlasting av telefonboken på
telefonen.
Les dette
Hvis en Bluetooth-enhet har vært
koblet til infotainmentsystemet tidli‐
gere, kobles systemet til enheten
automatisk. Hvis Bluetooth-funksjo‐
nen på Bluetooth-enheten er slått
av, vises en feilmelding på infotain‐
mentsystemet.
Hvis det er en paret enhet i
infotainmentsystemet
1. Trykk ; på kontrollpanelet.
2. Trykk innstillinger i startmenyen.
3. Trykk tilkoblingsinnstillinger >
bluetooth-innstillinger > par
enhet.
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4. Trykk enheten du vil pare i par en‐
het-skjermbildet, og fortsett deret‐
ter med trinn 6. Hvis den ønskede
enheten ikke vises i par enhetskjermbildet, trykker du Søk etter
Bluetooth-enhet for å søke etter
ønsket enhet.

◆ Hvis det ikke er støtte for SSP
(Secure Simple Pairing), taster
du PIN-koden fra Info-skjerm‐
bildet på Bluetooth-enheten.

5. Trykk enheten i søkeresultatet
som du vil pare.
◆ Hvis det er støtte for SSP (Se‐
cured Simple Pairing), trykker
du Ja i popup-skjermbildet på
Bluetooth-enheten og infotain‐
mentsystemet.
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6. Når paring av Bluetooth-enheten
og infotainmentsystemet er utført,
vises nh i par enhet-skjermbildet.

Les dette
Når Bluetooth-enheten og infotain‐
mentsystemet er paret, blir telefon‐
boken lastet ned automatisk. Det
kan være at telefonboken ikke kan
lastes ned automatisk, avhengig av
telefontypen. I så fall fortsetter du
med nedlasting av telefonboken på
telefonen.
Les dette
Infotainmentsystemet kan registrere
opptil fem Bluetooth-enheter.

◆ Den tilkoblede telefonen er
markert med y.
◆ Merket nh viser at håndfrifunk‐
sjonen og musikkfunksjonen er
aktivert.
◆ Merket h viser at bare håndfri‐
funksjonen er aktivert.
◆ Merket n viser at bare Blue‐
tooth-musikk er aktivert.

Les dette
Hvis tilkoblingen mislykkes, vises en
feilmelding på infotainmentsys‐
temet.

Kontrollere den tilkoblede
Bluetooth-enheten
1. Trykk ; på kontrollpanelet.
2. Trykk innstillinger i startmenyen.
3. Trykk tilkoblingsinnstillinger >
bluetooth-innstillinger > par
enhet.
4. Den parede enheten vises med
h hvis den er tilkoblet.

Koble fra Bluetooth-enheten
1. Trykk ; på kontrollpanelet.
2. Trykk innstillinger i startmenyen.
3. Trykk tilkoblingsinnstillinger >
bluetooth-innstillinger > par
enhet.
4. Trykk navnet på enheten du vil
koble fra.

Telefon
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4. Trykk Slett.

5. Trykk OK.

Koble til Bluetooth-enheten
1. Trykk ; på kontrollpanelet.
2. Trykk innstillinger i startmenyen.
3. Trykk tilkoblingsinnstillinger >
bluetooth-innstillinger > par
enhet.
4. Trykk navnet på enheten du vil
koble til.

5. Trykk OK.

Slette Bluetooth-enheten

Hvis du ikke ønsker å bruke Blue‐
tooth-enheten mer, kan du slette den.
1. Trykk ; på kontrollpanelet.
2. Trykk innstillinger i startmenyen.
3. Trykk tilkoblingsinnstillinger >
bluetooth-innstillinger > par
enhet.

5. Trykk Ja.

Håndfri telefon
Foreta en oppringning ved å
taste et telefonnummer
1. Tast telefonnummeret med tasta‐
turet på mobiltelefonskjermen.
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Telefon
Les dette
Repetisjon er ikke mulig hvis det ikke
finnes noen anropslogg.

Motta anrop
1. Ved innkommende anrop via den
tilkoblede Bluetooth-mobiltele‐
fonen stopper avspilling av mu‐
sikk, telefonen ringer og tilhø‐
rende informasjon vises.
2. Trykk y på skjermen eller yw på
fjernkontrollen på rattet.
Les dette
Hvis du trykker feil tall, trykker du ⇦
for å slette det inntastede tallet ett
siffer av gangen, eller holder inne ⇦
for å slette alle sifrene i det innta‐
stede nummeret.

Flytte en samtale til
mobiltelefonen (privat modus)
1. Hvis du vil flytte en samtale til mo‐
biltelefonen i stedet for bilens
håndfrisystem, trykker du m.

2. Hvis du vil flytte samtalen tilbake
til håndfri, trykker du m igjen.
Samtalen flyttes til bilens håndfri‐
system.

Slå mikrofonen på/av

Du kan slå mikrofonen på/av ved å
trykke n.

Ringe ved å slå nummeret på
nytt

Trykk yw på fjernkontrollen på rattet
for å vise anropslisten, eller hold inne
y på telefonskjermen.

2. Hvis du vil snakke i telefonen,
trykker du yw på fjernkontrollen
på rattet, eller Godta på skjermen.
Hvis du vil avvise anropet, trykker
du @n på fjernkontrollen på rat‐
tet eller Avvis på skjermen.

Telefon
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2. Bruk R og S til å bla gjennom lis‐
ten.
3. Velg den oppføringen i telefonbo‐
ken du vil ringe opp.

2. Trykk o i telefonbok-skjermbildet.

Bruke telefonbokmenyen
1. Trykk Telefonbok på telefonskjer‐
men.
4. Trykk nummeret for å ringe opp.

Søke etter oppføringer i
telefonboken
1. Trykk Telefonbok på telefonskjer‐
men.
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3. Bruk tastaturet til å skrive navnet
du vil søke etter. Du finner mer in‐
formasjon i "Søke etter et navn"
3 51.
4. Velg den oppføringen i telefonbo‐
ken du vil ringe opp.

5. Trykk nummeret for å ringe opp.
Les dette
Når Bluetooth-enheten og infotain‐
mentsystemet er paret, blir telefon‐
boken lastet ned automatisk. Det
kan være at telefonboken ikke kan
lastes ned automatisk, avhengig av
telefontypen. I så fall fortsetter du
med nedlasting av telefonboken på
telefonen.

Søke etter et navn
F.eks. hvis brukeren søker etter nav‐
net "Alex":
1. Trykk abc for å velge det første
tegnet.
Navn som inneholder tegnene "a",
"b" eller "c" vises i telefonbok‐
skjermbildet.
2. Trykk jkl for å velge det andre teg‐
net.
Navn som inneholder tegnene "j",
"k" eller "l" vises i telefonbok‐
skjermbildet.
3. Trykk def for å velge det tredje
tegnet.
Navn som inneholder tegnene "d",
"e" eller "f" vises i telefonbok‐
skjermbildet.
4. Trykk wxyz for å velge det fjerde
tegnet.
Navn som inneholder tegnene
"w", "x", "y" eller "z" vises i tele‐
fonbokskjermbildet.
5. Etter hvert som flere bokstaver i
navnet tastes inn, blir listen over
mulige navn kortere.

Foreta et anrop med
anropsloggen
1. Trykk anropslogg i telefonskjerm‐
bildet.
2. Trykk a, b eller c.

(Oppringt anrop)

Telefon
Foreta et anrop med
hurtignumre

(Tapt anrop)

(Mottatt anrop)
3. Velg den oppføringen i telefonbo‐
ken du vil ringe opp.

Hold inne hurtigtasten på tastaturet
på telefonskjermen.
Bare hurtignumre som allerede er la‐
gret på mobiltelefonen kan brukes til
hurtiganrop. Hurtignumre med opptil
2 sifre støttes.
For hurtignumre med 2 sifre holder du
inne det andre sifferet for å ringe opp
hurtignummeret.
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Generell informasjon
Infotainmentsystemet sørger for in‐
formasjon og underholdning i bilen,
ved bruk av den nyeste teknologien.
Radioen kan enkelt brukes til å lagre
36 FM-, AM- og DAB-stasjoner (Digi‐
tal Audio Broadcasting) med PRE‐
SET-knappene [1~6] på seks sider.
DAB er bare tilgjengelig for modellen
Type 1/2-A.
Den integrerte CD-spilleren kan spille
lyd-CD-er og MP3-plater (WMA), og
USB-spilleren kan spille lydfiler fra til‐
koblede USB-lagringsenheter eller
iPod-produkter.
Bluetooth-telefontilkoblingen gir mu‐
lighet til trådløs håndfrisamtale og
bruk av musikkspiller på telefon.
Funksjonen for Bluetooth-tilkobling
av telefon er bare tilgjengelig for mo‐
dellen Type 1/2 A.
Koble en bærbar musikkspiller til den
eksterne lydinngangen, og gled deg
over den gode lyden fra infotainment‐
systemet.

Den digitale lydprosessoren tilbyr
flere forhåndsinnstilte equalizer-mo‐
duser for optimering av lyden.
Systemet er enkelt å justere med den
nøye gjennomtenkte justeringsanord‐
ningen, smart display og multifunk‐
sjonsknapp.
■ Delen "Oversikt" gir en enkel over‐
sikt over infotainmentsystemets
funksjoner og en oppsummering av
alle betjeningselementene.
■ Delen "Bruk" forklarer de grunnleg‐
gende betjeningselementene til
infotainmentsystemet.
Les dette
I denne håndboken beskrives alle al‐
ternativer og funksjoner som er til‐
gjengelige for de forskjellige infotain‐
mentsystemene. Det kan hende at
enkelte beskrivelser, inkludert be‐
skrivelsene av display- og meny‐
funksjoner, ikke gjelder for din bil, på
grunn av modellvarianter, spesifika‐
sjoner som gjelder for ditt land, spe‐
sialutstyr eller tilbehør.

Innledning
Skjerm

Det som vises på skjermen, kan av‐
vike fra displayet i instruksjonsboken,
ettersom skjermbilene varierer av‐
hengig av systemkonfigurasjonen og
bilspesifikasjonen.

Tyverisikring
Infotainmentsystemet har et elektro‐
nisk sikkerhetssystem som skal hin‐
dre tyveri.
Infotainmentsystemet virker bare i bi‐
len det først ble installert i, og et stjålet
infotainmentsystem kan ikke brukes.
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Innledning

Oversikt over betjeningselementer
Konstruksjonstype 1

Innledning
Type 1-A: Radio/DAB + CD/MP3 +
AUX + USB/iPod + Bluetooth
Type 1-B: radio + CD/MP3 + AUX
1. Display
Display for avspilling/mottak/me‐
nytilstand og informasjon.
2. AV/PÅ / VOLUM-knapp med funk‐
sjonsvelger
◆ Trykk på denne knappen for å
slå på/av.
◆ Drei på knappen for å justere
totalvolumet.
3. PRESET [1 ~ 6 ]-knapper
◆ Hold en av disse knappene inne
for å legge til radiostasjonen i
den gjeldende siden med favo‐
ritter.
◆ Trykk på en av disse knappene
for å velge kanalen som er til‐
ordnet denne knappen.
4. EJECT-knapp
Trykk på denne knappen for å ta
ut platen.

5. Åpning for plate
Dette er åpningen CD-plater set‐
tes inn i og tas ut av.
6. FAVOURITE [FAV1-2-3]-knapp
Trykk på denne knappen for å
velge siden med lagrede favoritt‐
kanaler.
7. INFORMATION [INFO]-knapp
◆ Trykk på denne knappen for å
se filinformasjon i CD/MP3/
USB/iPod-spillemodus.
◆ Se informasjon om en radiosta‐
sjon og musikken som spilles
for øyeblikket ved bruk av ra‐
diofunksjonen.
8. dSEEKc-knapper
◆ Trykk på disse knappene mens
du bruker radio eller DAB for å
søke automatisk etter stasjoner
med god mottakskvalitet. Du
kan angi sendefrekvensen ma‐
nuelt ved å holde disse knap‐
pene inne.
◆ Trykk på disse knappene for å
spille forrige eller neste spor
umiddelbart i CD/ MP3/USB/
iPod-spillemodus.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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Du kan holde disse knappene
inne for å spole bakover eller
forover i sporene som spilles for
øyeblikket.
CD/AUX-knapp
Trykk på denne knappen for å
velge CD-/MP3-/AUX- eller USB-/
iPod-/Bluetooth-lydfunksjon.
RADIO BAND-knapp
Trykk på denne knappen for å
velge FM/AM-radio eller DAB.
TP-knapp
Slå TP (trafikkprogram) på eller av
ved bruk av FM RDS-funksjonen.
CONFIG-knapp
Trykk på denne knappen for å
åpne innstillingsmenyen.
TONE-knapp
Trykk på denne knappen for å ju‐
stere eller velge lydinnstillingsmo‐
dus.
MENU-TUNE knapp med funk‐
sjonsvelger
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Innledning

◆ Trykk på denne knappen for å
se menyen som er i bruk for
øyeblikket eller velge/bruke
oppsettinnhold og konfigura‐
sjonsverdier.
◆ Drei funksjonsvelgeren for å
flytte/endre oppsettinnhold eller
konfigurasjonsverdier.
15. AUX-inngang
Koble en ekstern lydkilde til denne
inngangen.
16. PBACK-knapp
◆ Avbryte innholdet eller gå til‐
bake til forrige meny.
17. TELEFON/SLÅ AV LYD-knapp
◆ Trykk på denne knappen for å
aktivere Bluetooth-telefonmo‐
dus (bare for modell av type 1A) eller slå lydutkoblingsfunk‐
sjonen på eller an (bare for mo‐
dell av type 1-B).
◆ Hold denne knappen inne for å
slå lydutkoblingsfunksjonen på
eller av (bare for modell av type
1-A).

Innledning
Konstruksjonstype 2
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Innledning

Type 2-A: radio + CD/MP3 + AUX +
USB/iPod + Bluetooth
Type 2-B: radio + CD/MP3 + AUX
1. Display
Display for avspilling/mottak/me‐
nytilstand og informasjon.
2. AV/PÅ / VOLUM-knapp med funk‐
sjonsvelger
◆ Trykk på denne knappen for å
slå på/av.
◆ Drei på knappen for å justere
totalvolumet.
3. PRESET [1 ~ 6 ]-knapper
◆ Hold en av disse knappene inne
for å legge til radiostasjonen i
den gjeldende siden med favo‐
ritter.
◆ Trykk på en av disse knappene
for å velge kanalen som er til‐
ordnet denne knappen.
4. EJECT-knapp
Trykk på denne knappen for å ta
ut platen.

5. Åpning for plate
Dette er åpningen CD-plater set‐
tes inn i og tas ut av.
6. FAVOURITE [FAV1-2-3]-knapp
Trykk på denne knappen for å
velge siden med lagrede favoritt‐
kanaler.
7. INFORMATION [INFO]-knapp
◆ Trykk på denne knappen for å
se filinformasjon i CD/MP3/
USB/iPod-spillemodus.
◆ Se informasjon om en radiosta‐
sjon og musikken som spilles
for øyeblikket ved bruk av ra‐
diofunksjonen.
8. dSEEKc-knapper
◆ Trykk på disse knappene mens
du bruker radioen for å søke
automatisk etter stasjoner med
god mottakskvalitet. Du kan
angi sendefrekvensen manuelt
ved å holde disse knappene
inne.
◆ Trykk på disse knappene for å
spille forrige eller neste spor
umiddelbart i CD/ MP3/USB/
iPod-spillemodus.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Du kan holde disse knappene
inne for å spole bakover eller
forover i sporene som spilles for
øyeblikket.
CD/AUX-knapp
Trykk på denne knappen for å
velge CD-/MP3-/AUX- eller USB-/
iPod-/Bluetooth-lydfunksjon.
RADIO BAND-knapp
Trykk på denne knappen for å
velge FM- eller AM-båndet.
TP-knapp
Slå TP (trafikkprogram) på eller av
ved bruk av FM RDS-funksjonen.
CONFIG-knapp
Trykk på denne knappen for å
åpne innstillingsmenyen.
TONE-knapp
Trykk på denne knappen for å ju‐
stere eller velge lydinnstillingsmo‐
dus.
MENU-TUNE knapp med funk‐
sjonsvelger

Innledning
◆ Trykk på denne knappen for å
se menyen som er i bruk for
øyeblikket eller velge/bruke
oppsettinnhold og konfigura‐
sjonsverdier.
◆ Drei funksjonsvelgeren for å
flytte/endre oppsettinnhold eller
konfigurasjonsverdier.
15. AUX-inngang
Koble en ekstern lydkilde til denne
inngangen.
16. PBACK-knapp
◆ Avbryte angitt innhold eller gå
tilbake til forrige meny.
17. TELEFON/SLÅ AV LYD-knapp
◆ Trykk på denne knappen for å
aktivere Bluetooth-telefonmo‐
dus (bare for modell av type 2A) eller slå lydutkoblingsfunk‐
sjonen på eller an (bare for mo‐
dell av type 2-B).
◆ Hold denne knappen inne for å
slå lydutkoblingsfunksjonen på
eller av (bare for modell av type
2-A).

Kontroller på rattet
Knapp på rattet, type 1: tillegg

1. Slå av lyd/Legg på-knapp
Trykk på denne knappen i musikk‐
avspillingsmodus for å slå lydut‐
koblingsfunksjonen på og av. I
innkoblet modus kan du trykke på
denne knappen for å avvise anrop
eller avslutte anropet.
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2. Anrop-knapp
◆ Trykk på denne knappen for å
besvare et anrop eller gå tilbake
til innstillingen for valg av repe‐
tisjon.
◆ Hold denne knappen inne for å
åpne loggen for utførte anrop
eller skifte mellom håndfrimo‐
dus og privatsamtale under en
samtale.
3. Kilde-knapp/funksjonsvelger
[dSRCc]
◆ Trykk på knappen for å velge en
lydavspillingsmodus.
◆ Drei funksjonsvelgeren for å
endre de registrerte radiosta‐
sjonene eller endre musikken
som spilles.
4. Volum [+ -]-knapper
◆ Trykk på +-knappen for å øke
volumet.
◆ Trykk på --knappen for å redu‐
sere volumet.
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Knapp på rattet, type 2: tillegg

1. Slå av lyd/Legg på-knapp
Trykk på knappen for å slå lydut‐
koblingsfunksjonen på og av.
2. Ikke tilgjengelig
3. Kilde-knapp/funksjonsvelger
[dSRCc]

◆ Trykk på knappen for å velge en
lydavspillingsmodus.
◆ Drei funksjonsvelgeren for å
endre de registrerte radiosta‐
sjonene eller endre musikken
som spilles.
4. Volum [+ -]-knapper
◆ Trykk på +-knappen for å øke
volumet.
◆ Trykk på --knappen for å redu‐
sere volumet.

Bruk
Knapper og betjeningsenhet

Infotainmentsystemet betjenes med
funksjonsknapper, en multifunksjons‐
knapp og via menyer på skjermen.
Følgende knapper og funksjonsvel‐
ger brukes i systemet.
■ Knapper og funksjonsvelger på
infotainmentsystemet
■ Betjeningsknapper på rattet

Slå systemet på/av

Trykk på AV/PÅ / VOLUM-knappen
for å slå på systemet.
Når systemet slås på, starter mottak
fra den sist valgte radiostasjonen eller
avspilling av det sist valgte lydsporet.
(Dette vil være forskjellig for Blue‐
tooth-audio avhengig av enheten.)
Trykk på AV/PÅ / VOLUM-knappen
for å slå av systemet.

Innledning
Slå av automatisk

Når tenningsbryteren (bilens ten‐
ningsnøkkel) står i AV-stillingen, slås
infotainmentsystemet automatisk av
ti minutter etter siste betjening hvis
det slås på med AV/PÅ / VOLUMknappen.

Volumregulering

■ Hvis du bruker knappene på rattet,
trykker du på VOLUM [+/-]-knap‐
pene for å justere volumet.
■ Det gjeldende lydvolumet vises.
■ Når infotainmentsystemet slås på,
er voluminnstillingen slik den sist
ble stilt inn (hvis dette er lavere enn
maksimalt volum ved innkobling).
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Toneinnstillinger

I Toneinnstillinger kan lydfunksjoner
stilles inn på forskjellige måter av‐
hengig av FM/AM/DAB-radio og de
enkelte lydspillernes funksjoner.

Automatisk volumregulering

Når volumregulering med hastighets‐
kompensering er aktiv, reguleres vo‐
lumet automatisk i samsvar med bi‐
lens hastighet for å undertrykke støy
fra motoren og dekkene. (Se
Innstillinger → Radioinnstillinger →
Auto-volum).

Volumbegrensning ved høy
temperatur
Drei AV/PÅ / VOLUM-knappen for å
justere volumet.

Hvis temperaturen inne i radioen er
svært høy, begrenser infotainment‐
systemet det maksimale volumnivået
som kan stilles inn.
Om nødvendig reduseres volumet
automatisk.

Trykk på TONE-knappen ved bruk av
den tilsvarende funksjonsinnstillin‐
gen.
Drei funksjonsvelgeren MENUTUNE for å velge ønsket tonejuste‐
ringsmodus, og trykk på MENUTUNE-knappen.

68
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Drei funksjonsvelgeren MENUTUNE for å velge ønsket tonejuste‐
ringsverdi, og trykk på MENU-TUNEknappen.
Du kan initialisere det valgte elemen‐
tet med et langt trykk på MENUTUNE-knappen i konfigurasjonsinn‐
stillingen for klang eller initialisere alle
elementene i konfigurasjonsinnstillin‐
gen for klang med et langt trykk på
TONE-knappen.

Toneinnstillinger
■ Bass: Juster bassnivået fra -12 til
+12.
■ Mellomtone: Juster mellomtonen
fra -12 til +12.
■ Diskant: Juster diskantnivået fra
-12 til +12.
■ Fader: Juster balansen fremre/
bakre høyttaler fra 15 foran til 15
bak for bil med seks høyttalere.
■ Balanse: Juster balansen høyre/
venstre høyttaler fra 15 på venstre
side til 15 på høyre side.
■ EQ (equalizer): Velg eller slå av
musikkstil (AV ↔ Pop ↔ Rock ↔
Klassisk ↔ Tale ↔ Country).

Velge funksjon
FM/AM- eller DAB-radio

Trykk på RADIO BAND-knappen for
å velge FM/AM- eller DAB-radio.
Trykk på MENU-TUNE-knappen for å
åpne FM-menyen, AM-menyen eller
DAB-menyen med alternativer for
valg av radiostasjoner.

Innledning
CD/MP3/USB/iPod/Bluetoothlydavspilling eller avspilling av lyd fra
AUX-inngangen

Trykk gjentatte ganger på CD/AUXknappen for å veksle mellom lydkil‐
defunksjonene, AUX-funksjonene for
CD/MP3-plater eller tilkoblet USB el‐
ler iPod, Bluetooth-lydspiller. (MP3/
CD → AUX → USB eller iPod →
Bluetooth-audio → CD/MP3 →....)
Trykk på Kilde [dSRCc] med på rattet
for å velge ønsket innstilling.
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Bluetooth-enhet for håndfritelefon

Trykk på MENU-TUNE-knappen for å
åpne menyen med alternativer for
den gjeldende funksjonen eller me‐
nyen for den gjeldende enheten (unn‐
tatt Bluetooth-audio).

Trykk på TELEFON/SLÅ AV LYDknappen for å velge Bluetooth-hånd‐
fritelefonfunksjonen (bare modeller
av type 1/2-A).
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Innledning
(14) MENU-TUNE-knapp med funk‐
sjonsvelger
■ Drei funksjonsvelgeren for å gå til
menyen eller innstillingen.
■ Trykk på knappen for å velge/angi
detaljert betjeningsskjermbilde for
den gjeldende menyen eller konfi‐
gurasjonselementet.
(16) P BACK-knapp
Avbryte inntastingen eller gå tilbake til
forrige skjermbilde/meny.

Trykk på knappen TELEFON/SLÅ AV
LYD for å åpne Bluetooth med alter‐
nativer for den gjeldende funksjonen.

Personlig tilpasning
Hovedknapper/funksjonsvelger

Følgende knapper og funksjonsvel‐
ger brukes i innstillinger.
(12) CONFIG-knapp
Trykk på denne knappen for å åpne
innstillingsmenyen.

Foreta personlige tilpasninger
ved bruk av innstillingsmenyen
■ Konfigurasjonsmenyene og funk‐
sjonene kan være forskjellige av‐
hengig av bilmodellen.
■ Referanse: Informasjonstabell for
innstillingsmenyen nedenfor.

[Eksempel] Innstillinger → Tid/dato →
Still inn dato: 23 Jan 2012

Trykk på knappen CONFIG for å åpne
innstillingsmenyen..
Etter at du har kontrollert i informa‐
sjonstabellen for innstillingsmenyen
nedenfor, dreier du på MENU-TUNEvelgeren for å gå til ønsket innstil‐
lingsmeny, og trykker deretter på
MENU-TUNE-knappen.

Innledning
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■ Hvis den gjeldende detaljerte listen
består av flere elementer, gjentar
du denne handlingen.
■ Angi den gjeldende konfigurasjons‐
verdien, ellers endres funksjonstil‐
standen.
Tabell med informasjon om
innstillinger
[Språk]
■ Angir den detaljerte listen for gjel‐
dende innstillingsmeny eller funk‐
sjonstilstand.
■ Hvis det finnes enda en detaljert li‐
ste fra den gjeldende detaljerte lis‐
ten, kan du gjenta denne handlin‐
gen.

Drei funksjonsvelgeren MENUTUNE for å få ønsket innstillingsverdi
eller funksjonstilstand, og trykk på
MENU-TUNE-knappen.

Velg ønsket språk.
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[Tid og dato]

[Radioinnstillinger]

Stille klokken: Angi timer og minutter
for gjeldende tid manuelt.
■ Angi dato: Angi gjeldende år/må‐
ned/dato manuelt.
■ Angi tidsformat: Velg 12- eller 24timersvisning.
■ Angi datoformat: Angi datavis‐
ningsformatet.
ÅÅÅÅ.MM.DD: 2012.01.23
DD/MM/ÅÅÅÅ: 23.01.2012
MM/DD/ÅÅÅÅ: 01.23.2012
■ RDS-klokkesynkronisering: Velg
På eller Av

■ Automatisk volumregulering: Angi
Av/lav/middels/høyt.
■ Maksimalt oppstartvolum:
Angi maksimumsgrensen for opp‐
startvolumet manuelt.
■ Radiofavoritter:
Angi sidene med favoritter manuelt.
■ AS-stasjoner: Angi
autolagringsstasjoner for hver ra‐
dio.
■ RDS-alternativer: Angi RDSalternativer.

- RDS: På/Av (aktiver eller deakti‐
ver RDS-funksjonen).
- Regional: På/Av (aktiver eller de‐
aktiver Regional-funksjonen).
- Frys tekstrulling: På/Av (aktiver el‐
ler deaktiver funksjonen Frys
tekstrulling).
- TA-volum: Angi TA-volumet.
■ DAB-innstillinger: Angi DABinnstillinger.
- Auto gruppe-lenking: På/Av (akti‐
ver eller deaktiver funksjonen Auto
gruppe-lenking).
- Auto-lenking DAB-FM: På/Av (ak‐
tiver eller deaktiver funksjonen
Auto-lenking DAB-FM).
- Dynamisk lydinnstilling: På/Av
(aktiver eller deaktiver funksjonen
Dynamisk lydinnstilling).
- Båndvalg: Angi Begge, L-bånd el‐
ler Band III.

Innledning
[Bluetooth-innstillinger]

Bluetooth: Åpne Bluetoothinnstillinger.
■ Aktivering: Velg På eller Av.
■ Enhetsliste: Velge ønsket enhet, og
velge / koble til / koble fra eller
slette.
■ Par enhet: Forsøke å pare en ny
Bluetooth-enhet.
■ Endre Bluetooth-kode: Endre/angi
Bluetooth-koden manuelt.
■ Gjenopprette innstillinger fra
fabrikk: Tilbakestille opprinnelige
innstillingsverdier til standardinn‐
stillinger.
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Bruk
Før bruk av FM-, AM- eller DABradio
Hovedknapper/funksjonsvelger
(10) RADIO BAND-knapp
Trykk på denne knappen for å velge
FM-, AM- eller DAB-radio.
(14) MENU-TUNE-knapp med funk‐
sjonsvelger
■ Drei denne knappen/funksjonsvel‐
geren for å finne en sendefrekvens
manuelt.
■ Trykk på denne knappen/funk‐
sjonsvelgeren for å komme til me‐
nyskjermbildet fra den nåværende
innstillingen.
(16) P BACK-knapp
Avbryte inntastingen eller gå tilbake til
forrige skjermbilde/meny.

(8) dSEEKc-knapper
■ Trykk på denne knappen for å søke
etter tilgjengelige radio- eller DABstasjoner automatisk.
■ Hold denne knappen inne for å
endre radio- eller DAB-frekvens et‐
ter ønske, og slipp knappen for å
stoppe ved gjeldende frekvens.
(6) FAVORITT-knapp [FAV1-2-3]
Trykk på denne knappen for å bla
gjennom sidene med lagrede favorit‐
tradio- eller DAB-stasjoner.
(3) PRESET [1 ~ 6]-knapper
■ Hold en av disse stasjonsknappene
inne for å registrere den gjeldende
radiostasjonen på denne knappen.
■ Trykk på denne knappen for å velge
stasjonen som er registrert på sta‐
sjonsknappen.
(11) TP-knapp
Slå TP-funksjonen (trafikkprogram)
På eller Av ved bruk av FM RDS-funk‐
sjonen.
(7) INFORMASJON-knapp [INFO]
Se informasjonen for radio- eller
DAB-stasjonene.

Radio
Høre på en radio- eller DABstasjon
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Søke automatisk etter en
radiostasjon

Søke automatisk etter DABtjenestekomponenten

Trykk på knappene dSEEKc for å
søke automatisk etter tilgjengelige ra‐
diostasjoner med god mottakskvali‐
tet.

Trykk på knappene dSEEKc for å
søke automatisk etter tilgjengelig
DAB-tjenestekomponent i gjeldende
gruppe.
Trykk på knappene dSEEKc for å
hoppe til forrige/neste gruppe.

Velge radio- eller DAB-modus

Trykk flere ganger på RADIO BANDknappen for å velge FM-, AM- eller
DAB-båndet.
Den sist valgte radiostasjonen tas
inn.
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Søke etter en radiostasjon

Søke etter en DAB-gruppe

Koble til DAB-tjenesten

Hold knappene dSEEKc inne for å
endre frekvens raskt, og slipp knap‐
pen ved ønsket frekvens.

Hold inne knappene dSEEKc for å
søke automatisk etter en tilgjengelig
DAB-tjenestekomponent med god
mottakskvalitet.

(DAB-DAB på/DAB-FM av)

(DAB-DAB av/DAB-FM på)

Radio

(DAB-DAB på/DAB-FM på)
Hvis du angir Auto-lenking DAB-FM
som aktivert, vil infotainmentsystemet
automatisk ta inn den lenkede tjene‐
stekomponenten hvis DAB-tjeneste‐
signalet er svakt (se Innstillinger →
Radioinnstillinger → DAB-innstillinger
→ Auto-lenke DAB-FM).
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Søke manuelt etter en radiostasjon

Søke manuelt etter en DAB-stasjon

Drei funksjonsvelgeren MENUTUNE for å søke ønsket radiofre‐
kvens manuelt.

Trykk på MENU-TUNE-knappen i
DAB-modus for å åpne DAB-menyen.
Drei funksjonsvelgeren MENUTUNE for å velge Manuelt DAB-søk,
og trykk deretter på MENU-TUNEknappen.
Drei funksjonsvelgeren MENUTUNE for å finne ønsket sendefre‐
kvens manuelt, og trykk deretter på
knappen MENU-TUNE.
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Bruke DAB-stasjonslisten

Vise DAB-informasjon

Bruke stasjonsknappene
Registrere en stasjonsknapp

Drei funksjonsvelgeren MENUTUNE for å vise DAB-stasjonslisten.
■ Informasjonen DAB-stasjoner vi‐
ses.
■ Hvis DAB-stasjonslisten er tom,
startes oppdatering av DABstasjonslisten automatisk.
Drei funksjonsvelgeren MENUTUNE for å velge ønsket liste, og
trykk på MENU-TUNE-knappen for å
lytte til den gjeldende radiostasjonen.

Trykk flere ganger på
INFORMASJON [INFO]-knappen for
å velge ønsket visningsmodus for
DAB-stasjonsinformasjonen.
Radioinformasjonsnummer 1 for den
valgte siden med forhåndsinnstilte
FAV-siden (favoritter) vises.

Trykk på en FAVOURITE
[FAV1-2-3]-knapp for å velge ønsket
side med lagrede favorittkanaler.
Hold inne en av stasjonsknappene [1
~ 6] for å registrere den gjeldende ra‐
dio- eller DAB-stasjonen på denne
knappen på den valgte siden med fa‐
voritter.
■ Opptil tre sider med favoritter kan
lagres, og opptil seks radio- DABstasjoner kan lagres på hver av
disse.

Radio
■ Det er mulig å angi antallet sider
med favoritter som brukes i
Innstillinger → Radioinnstillinger →
Favorittradiostasjoner (maks. antall
sider med favoritter).
■ Hvis en ny radiostasjon registreres
på en PRESET [1 ~ 6]-stasjons‐
knapp som allerede er i bruk, vil det
tidligere innholdet slettes og erstat‐
tes med den nye radio- eller DABstasjonen som lagres der.

Trykk flere ganger på FAVOURITE
[FAV1-2-3]-knappen for å velge siden
med forhåndsinnstilte FAV (favorit‐
ter).
Radioinformasjonsnummer 1 for den
valgte siden med forhåndsinnstilte
FAV-siden (favoritter) vises.
Trykk på en PRESET [1 ~ 6]-knapp
for å lytte direkte til radio-/DAB-sta‐
sjonen som er lagret på denne knap‐
pen.

Lytte direkte til en stasjon med
stasjonsknappen

Bruke radio- eller DAB-menyen

Trykk på MENU-TUNE-knappen for å
vise radiomenyen eller DAB-menyen.
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Drei funksjonsvelgeren MENUTUNE for å komme til ønsket menyal‐
ternativ, og trykk på MENU-TUNEknappen for å velge gjeldende alter‐
nativ eller se den detaljerte menyen
for alternativet.
FM/AM/DAB-meny → Favorittliste

I elementet FM-meny/AM-meny/
DAB-meny dreier du funksjonsvelge‐
ren MENU-TUNE for å velge
Favorittliste, og trykker deretter på
MENU-TUNE-knappen.
Informasjon om favorittlisten vises.
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Drei funksjonsvelgeren MENUTUNE for å velge ønsket
Favorittliste, og trykk på MENUTUNE-knappen for å lytte til den gjel‐
dende radiostasjonen.

Drei funksjonsvelgeren MENUTUNE for å velge ønsket liste, og
trykk på MENU-TUNE-knappen for å
lytte til den gjeldende radiostasjonen.

FM/AM-meny → FM/AM-stasjonsliste

FM/DAB-meny → FM/DABkategoriliste

I FM-meny/AM-meny dreier du funk‐
sjonsvelgeren MENU-TUNE for å
velge FM-stasjonsliste/AMstasjonslisten, og trykker deretter på
MENU-TUNE-knappen.
Informasjon vises i FMstasjonslisten/AM-stasjonslisten.

I FM-meny/DAB-meny dreier du funk‐
sjonsvelgeren MENU-TUNE for å gå
til FM-kategoriliste/DAB-kategoriliste,
og trykker deretter på MENU-TUNEknappen.
FM-kategorilisten/DAB-kategorilisten
vises.

Drei funksjonsvelgeren MENUTUNE for å velge ønsket liste, og
trykk på MENU-TUNE-knappen for å
lytte til den gjeldende sendefrekven‐
sen.
DAB-meny → DAB-varslinger

I DAB-menyen dreier du funksjons‐
velgeren MENU-TUNE og går til
DAB-varslinger og trykker deretter på
MENU-TUNE-knappen.
DAB-varslinger vises.

Radio
Drei funksjonsvelgeren MENUTUNE for å velge ønskede lister, og
trykk på MENU-TUNE-knappen for å
lytte til den gjeldende sendefrekven‐
sen.
FM/AM/DAB-meny → Oppdater FM/
AM/DAB-stasjonsliste
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■ FM-stasjonslisten/AMstasjonslisten/DAB-stasjonslisten
oppdateres.
■ Under oppdatering av FMstasjonslisten/AM-stasjonslisten/
DAB-stasjonsliste trykker du på
MENU-TUNE-knappen eller P
BACK-knappen for å avslutte lag‐
ringen av endringer.

Radiodatasystem (RDS)
■ RDS (Radio Data System) er en tje‐
neste fra FM-stasjoner som gjør det
merkbart lettere å finne radiostasjo‐
ner med godt mottak.

I FM-meny/AM-meny/DAB-meny
dreier du funksjonsvelgeren MENUTUNE og går til Oppdater FMstasjonsliste/Oppdater AMstasjonsliste/Oppdater DABstasjonsliste og trykker deretter på
MENU-TUNE-knappen.

■ RDS-stasjoner indikeres av pro‐
gramnavnet med kringkastingsfre‐
kvensen.

Se RDS-sendingsinformasjon

Under mottak av RDS-sending tryk‐
ker du på INFORMATION [INFO]knappen for å se den mottatte RDSsendingsinformasjonen.
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Konfigurere RDS

Trykk på CONFIG-knappen for å vise
Innstillingsmenyen.
Drei funksjonsvelgeren MENUTUNE for å gå til Radioinnstillinger,
og trykk på MENU-TUNE-knappen.
Drei funksjonsvelgeren MENUTUNE for å velge RDS-alternativer,
og trykk deretter på MENU-TUNEknappen.

Slå på og av RDS

Angi RDS-alternativet som På eller
Av.

Aktivering av RDS innebærer disse
fordelene:
■ På displayet vises programnavnet
for den innstilte stasjonen i stedet
for frekvensen.
■ Infotainmentsystemet velger alltid
den best mottakbare kringska‐
stingsfrekvensen for den innstilte
stasjonen ved hjelp av AF (alterna‐
tiv frekvens).

I menyen RDS-alternativer dreier du
MENU-TUNE for å gå til RDS: Av, og
trykk deretter på MENU-TUNE-knap‐
pen for å slå på RDS-funksjonen.

Slå regionalisering på og av

RDS må være aktivert for regionali‐
sering.
På noen tidspunkter vil noen RDSstasjoner sende forskjellige regionale
programmer på forskjellige frekven‐
ser.
Angi alternativet Regional (REG) som
På eller Av.
Kun alternative frekvenser (AF) med
det samme regionale programmet blir
valgt.
Hvis regionalisering er slått av, blir al‐
ternative frekvenser for stasjonene
valgt uten hensyn til de regionale pro‐
grammene.

Radio

I menyen RDS-alternativer dreier du
MENU-TUNE for å gå til Regional:
Av, og trykk deretter på MENUTUNE-knappen for å slå på Regionalfunksjonen.

I menyen RDS-alternativer dreier du
MENU-TUNE for å gå til Frys
tekstrulling, og trykk deretter på
MENU-TUNE-knappen for å slå på
Frys tekstrulling-funksjonen.

Slå frysing av tekstrulling på og
av

Volum for trafikkmeldingene
(TA)

Slå funksjonen Frysing av
tekstrulling (for visning av informasjon
om programtjeneste) på eller av:

Minimumsvolumet for trafikkmeldin‐
ger (TA) kan forhåndsinnstilles.
Minimumsvolumet for trafikkmeldin‐
gene kan økes eller reduseres i for‐
hold til det normale lydvolumet.
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I menyen RDS-alternativer dreier du
funksjonsvelgeren MENU-TUNE for å
gå til TA-volum, og trykker deretter på
knappen MENU-TUNE.
Drei funksjonsvelgeren MENUTUNE for å justere TA-volum, og trykk
på MENU-TUNE-knappen.

Trafikkradiotjeneste

TP = trafikkmeldinger
Trafikkradiotjeneste-stasjoner er
RDS-stasjoner som kringkaster tra‐
fikknyheter.
Slå beredskapsfunksjonen for trafikk‐
meldinger i infotainmentsystemet på
og av:
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Velg en annen modus enn telefonmo‐
dus og trykk på knappen TP for å ak‐
tivere eller deaktivere trafikkmel‐
dingsfunksjonen.
■ Hvis trafikkradiotjenesten er slått
på, vises [ ] i radio-hovedmenyen.

■ Hvis den gjeldende stasjonen ikke
er en trafikkradiostasjon, startes et
automatisk søk etter den neste tra‐
fikkradiostasjonen.
■ Når en trafikkradiostasjon er fun‐
net, vises [TP] i radiohovedme‐
nyen.
■ Hvis trafikkradiotjenesten er slått
på, avbrytes CD/MP3/USB/iPod/
Bluetooth- eller AUX -avspilling un‐
der trafikkmeldingen.

Velg en annen modus enn telefonmo‐
dus, og trykk på TP-knappen.
Slå på trafikkradiotjenesten, og skru
volumet på infotainmentsystemet helt
ned.
Trafikkmeldingen avbrytes, men tra‐
fikkradiotjenesten fortsetter å være
på.

Blokkering av trafikkmeldinger

Blokkere en gjeldende trafikkmelding,
for eksempel under TA-radiomottak:

Blokkere en trafikkmelding, for ek‐
sempel under CD/MP3-avspilling el‐
ler radiomottak:

Blokkering av gjeldende
trafikkmeldinger

Radio
For å fjerne takantennen dreies den
mot klokken. For å montere takanten‐
nen dreies den med klokken.

Merk

Velg en annen modus enn telefonmo‐
dus, og trykk på TP-knappen.

Fast antenne

Husk å ta av antennen før du kjø‐
rer inn på steder med lavt tak, slik
at den ikke skades.
Hvis du kjører inn i en automatisk
bilvaskehall med antennen oppe
vil dette kunne føre til skade på
antennen eller biltaket. Fjern an‐
tennen før du kjører inn i en auto‐
matisk bilvaskehall.
Monter antennen, og sett den rett opp
for best mulig mottak.
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CD-spiller

CD-spiller ..................................... 86
Ekstrautstyr .................................. 95

Før bruk av CD-spilleren

Dette systemets CD/MP3-spiller kan
spille lyd-CD-plater og MP3/WMAplater.

Viktig informasjon om lyd-CD- og
MP3/WMA-plater

Merk
I alle tilfeller må det ikke settes inn
DVD-er i miniformat med en dia‐
meter på 8 cm, eller plater med
unormal overflate i denne CD/MP3
(WMA)-spilleren.
Unngå å feste klistremerker på
platen. Slike plater kan sette seg
fast i CD-spilleren og skade driv‐
verket. Hvis dette skjer, kreves en
kostbar utskifting av enheten.
■ Det kan hende at en lyd-CD-plate
med antipiratfunksjon som ikke er
kompatibel med standarden for lydCD-plater ikke fungerer riktig, eller
ikke fungerer i det hele tatt.

■ CD-R- og CD-RW-plater som er
spilt inn manuelt håndteres ofte
mer uforsiktig enn originale CD-pla‐
ter. Vær nøye med behandlingen
av brente CD-R- og CD-RW-plater.
Les anvisningene nedenfor.
■ Det kan hende at manuelt innspilte
CD-R- og CD-RW-plater ikke spil‐
les riktig, eller ikke spilles i det hele
tatt. Hvis slike problemer skulle
oppstå, er det ikke noe galt med
enheten.
■ Unngå å sette fingermerker på spil‐
lesiden når du skifter plater.
■ Etter at du har tatt en plate ut av CD/
MP3-spilleren, må du legge den i
en CD-mappe, slik at den ikke blir
skadet eller støv samler seg på
den.
■ Hvis det er støv eller væske på pla‐
ten, kan det oppstå problemer med
linsen inne i CD/MP3-spilleren.
■ Beskytt platen mot varme og di‐
rekte sollys.
Egnet platetype
■ Dette produktet kan spille CD/MP3plater (WMA).

Lydkilder
◆ CD-DA: CD-R/CD-RW
◆ MP3 (WMA): CD-R/CD-RW/CDROM
■ MP3-filene (WMA) som er oppført
nedenfor, kan ikke spilles.
◆ Filer kodet i henhold til MP3i
(MP3 interaktiv) eller MP3 PROstandard
◆ MP3-fil (WMA) som ikke er kodet
i henhold til standarder
◆ MP3-filer som ikke er i formatet
MPEG1 Layer3
Viktig om plater
■ Plater som beskrevet nedenfor må
ikke brukes. Utstrakt bruk av slike
plater i spilleren kan forårsake pro‐
blemer
◆ Plater med klistremerker, etiket‐
ter eller beskyttelsescelle
◆ Plater med etikett skrevet ut på
blekkskriver
◆ Plater som er lagret ved over‐
brenning, og dermed inneholder
mer data enn standardkapasite‐
ten

■

■

■
■

■

◆ Plater med sprekker eller riper,
eller som er bøyd, spilles ikke rik‐
tig
◆ 8 cm-plater eller plater som ikke
har sirkelform (firkantede, fem‐
kantede, ovale)
Ingen andre gjenstander enn plater
må settes inn i plateåpningen, et‐
tersom det ellers kan oppstå pro‐
blemer eller skader.
Det kan hende at spilleren ikke vir‐
ker som den skal hvis varmeappa‐
ratet slås på i kaldt vær, på grunn
av fuktighet inne i enheten. Hvis
dette skulle skje, lar du enheten
være avslått i omtrent en time før
bruk.
Avspillingen kan stoppe på grunn
av vibrasjoner i bilen ved kjøring på
ujevn veibane.
Du må ikke bruke makt for å ta ut
eller sette inn en plate, og du må
ikke blokkere den med hånden
mens den skyves ut.
Sett inn platen med siden med skrift
opp. Den kan ikke spilles hvis den
settes inn feil vei.
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■ Ikke ta på opptakssiden med hån‐
den mens du håndterer platen (si‐
den uten tekst eller dekor).
■ Legg plater som ikke er i bruk, i CDmapper, og oppbevar dem på et
sted der de ikke utsettes for direkte
lys eller høy temperatur.
■ Søl ikke kjemiske stoffer på platen.
Rengjør platene med en myk, fuktig
klut, og tørk fra midten og utover.
Informasjon om bruk av CD-R-/RWplater
■ Bare CD-R-/CD-RW-plater som er
"avsluttet" kan brukes.
■ Avhengig av programoppsettet og miljøet kan det hende at plater som
er opprettet ved bruk av en data‐
maskin, ikke spilles.
■ Det kan hende at CD-R-/CD-RWplater, spesielt voluminøse plater,
ikke fungerer hvis de utsettes for di‐
rekte lys eller høy temperatur, eller
hvis de oppbevares lenge i bilen.
■ Det kan hende at tittelen og annen
tekstinformasjon på CD-R-/CDRW-plater ikke vises på denne en‐
heten.
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■ Det kan ta lengre tid for CD-RWplater å lastes inn enn CD- eller CDR-plater.
■ Det kan hende at skadde musikkfi‐
ler avbrytes under avspilling, eller
ikke spilles i det hele tatt.
■ Det kan hende at visse antipiratpla‐
ter ikke spilles.
■ En MP3-plate (WMA) kan inne‐
holde maksimalt 512 filer i hvert av
de 10 mappenivåene, og maksimalt
999 filer kan spilles.
■ Dette systemet kan bare gjen‐
kjenne MP3-plater (WMA) i hen‐
hold til ISO-9660 nivå 1/2 eller Jo‐
liet-filsystemet. (Det støtter ikke
UDF-filsystemet.)
■ MP3/WMA-filer er ikke kompatible
med dataoverføring med pakke‐
skriving.

■ Det kan hende at en plate med
MP3-/WMA-filer og lyddata
(CDDA) ikke spilles hvis platen er
en CD-ekstra-plate eller en blandet
modus-plate.
■ Følgende typer fil-/mappenavn kan
brukes avhengig av CD-lagring‐
stype, inkludert filnavnutvidelsen
med fire tegn (.mp3).
◆ ISO 9660 nivå 1: maksimalt 12
tegn
◆ ISO 9660 nivå 2: maksimalt 31
tegn
◆ Joliet: maksimalt 64 tegn
(1 byte)
◆ Windows, langt filnavn: maksi‐
malt 28 tegn (1 byte)
Informasjon om MP3-/WMAmusikkfiler
■ Dette produktet kan spille MP3-/
WMA-filer med filnavnutvidelsen
mp3, .wma (små bokstaver) el‐
ler .MP3 og .WMA (store boksta‐
ver).
■ Følgende MP3-filer kan spilles på
dette produktet:

■

■

■

■

◆ Bithastighet: 8 kbps ~ 320 kbps
◆ Samplingsfrekvens: 48 kHz, 44,1
kHz, 32 kHz (for MPEG-1), 24
kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (for
MPEG-2)
Dette produktet kan spilles filer
med bithastighet på 8k bps ~ 320
kbps. En bithastighet over 128 kbps
gir høy lydkvalitet.
Dette produktet kan vise ID3-tagin‐
formasjon i forbindelse med MP3filer (versjon 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 eller
2.4), som album- og artistnavn.
For at du skal kunne se album- (pla‐
tenavn), spor-(spornavn) og arti‐
stinformasjon (artist på gjeldende
spor) bør filen være kompatibel
med ID3-tag V1- og V2-formatene.
Dette produktet kan spille MP3-filer
med VBR. Ved avspilling av MP3filer av denne VBR-typen kan vist
tid som gjenstår avvike fra den ti‐
den som faktisk gjenstår.

Lydkilder
Rekkefølge ved avspilling av
musikkfiler

Spille CD/MP3
Hovedknapper/funksjonsvelger
(9) CD/AUX -knapp
Velg CD/MP3-spilleren.
(14) MENU-TUNE-knapp med funk‐
sjonsvelger
■ Drei knappen/funksjonsvelgeren
for å gå til listen med spor, menyen
eller MP3/WMA-sporinformasjo‐
nen.
■ Trykk på knappen/funksjonsvelge‐
ren for å se menyskjermbildet for
gjeldende enhet eller funksjonsinn‐
stilling.
(8) dSEEKc-knapper
■ Trykk på disse knappene for å spille
forrige eller neste spor.
■ Hold disse knappene inne for å
spole bakover eller forover i sporet,
og slipp knappen for å fortsette av‐
spillingen med normal hastighet.
(4) EJECT-knapp
Utløse platen.
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(7) INFORMATION [INFO]-knappen
viser informasjon om sporet som spil‐
les.
Sette inn og spille av CD-en

Sett platen som skal spilles, i plateåp‐
ningen med siden med tekst vendt
opp.
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Utløse en plate

■ Når plateinformasjonen er lest,
starter avspillingen automatisk fra
det første sporet.
■ Hvis en ikke-lesbar plate settes inn,
skyves platen automatisk ut. Det vi‐
ses en melding om feil på plate, og
systemet skifter til den funksjonen
som sist ble brukt eller FM-radioen.

Når en plate allerede er satt inn, tryk‐
ker du gjentatte ganger på CD/AUXknappen for å velge avspilling av CD/
MP3.
■ Hvis det ikke er noen plate i spille‐
ren, vises Ingen CD satt inn på
skjermen, og funksjonen blir ikke
valgt.
■ Sporet som sist ble spilt, spilles
automatisk.

For å ta ut platen trykker du på
EJECT-knappen.
■ Når platen skyves ut, skifter sys‐
temet automatisk til den forrige
funksjonen eller FM-radioen.
■ Platen trekkes automatisk inn igjen
hvis den ikke tas ut etter en viss tid.

Lydkilder
Bytte spor som spilles

Trykk på knappene dSEEKc i avspil‐
lingsmodus for å spille forrige eller ne‐
ste spor.
Med betjeningsknappen på rattet er
det enkelt å bytte spor ved å dreie
Kilde-knappen [dSRCc].
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Endre spillerekkefølge

Du kan også dreie MENU-TUNEfunksjonsvelgeren for å gå til spilleli‐
sten, og trykke MENU-TUNE for å
endre umiddelbart.

Hold knappene dSEEKc inne i av‐
spillingsmodus for å spole bakover el‐
ler forover mens et spor spilles. Slipp
knappen for å fortsette avspillingen
av sporet med normal hastighet.
Volumet reduseres litt under spoling
bakover og forover, og spilletiden vi‐
ses.
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Se informasjon om sporet som spilles

mentsystemet. ID3-tagger kan bare
korrigeres på en datamaskin.
■ Sporinformasjon med spesialsym‐
boler eller på utilgjengelige språk
kan vises som ---- eller ikke vises i
det hele tatt.

Bruke CD-menyen
Endre avspillingsmodus

Trykk på INFORMATION [INFO]knappen i avspillingsmodus for å se
informasjon om sporet som spilles.
Hvis det ikke finnes noen informasjon
om CD-sporet som spilles, vises mel‐
dingen Ingen informasjon.

I forbindelse med MP3-spor (WMA)
kan du se mer informasjon ved å dreie
MENU-TUNE-funksjonsvelgeren i
visningen av sporinformasjon.
■ Informasjonen som vises, er filnav‐
net, mappenavnet og ID3-taginfor‐
masjon som er lagret sammen med
musikkfilen.
Hvis feil ID3-taginformasjon (for ek‐
sempel artist, tittel på spor) har blitt
lagt til MP3/WMA-filene før de ble
brent på platen, vil denne informa‐
sjonen vises slik den foreligger av
infotainmentsystemet.
Feil ID3-taginformasjon kan ikke
endres eller korrigeres på infotain‐

Trykk på MENU-TUNE-knappen i av‐
spillingsmodus for å se CD-menyen.

Lydkilder

Drei MENU-TUNE-funksjonsvelge‐
ren for å velge blanding av spor eller
repetisjon av spor, og trykk på MENUTUNE-knappen for å slå de gjeldende
funksjonene På eller Av.
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CD-meny → Sporliste

CD-meny → Mapper

I forbindelse med lyd-CD-plater dreier
du funksjonsvelgeren MENU-TUNE
fra CD-menyen for å gå til sporlisten,
og trykker deretter på MENU-TUNEknappen.
Drei funksjonsvelgeren MENUTUNE for å finne ønsket sporliste, og
trykk på MENU-TUNE-knappen for å
spille det valgte sporet.

I forbindelse med MP3-plater (WMA)
dreier du funksjonsvelgeren MENUTUNE fra CD-menyen for å velge
Mapper, og trykker deretter på
MENU-TUNE-knappen.
Drei funksjonsvelgeren MENUTUNE for å velge ønsket mappe, og
trykk på MENU-TUNE-knappen.
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CD-meny → Søk...

Drei funksjonsvelgeren MENUTUNE for å finne ønsket spor, og trykk
på MENU-TUNE-knappen for å spille
ønsket spor fra den valgte mappen.

I forbindelse med MP3-plater (WMA)
dreier du funksjonsvelgeren MENUTUNE fra CD-menyen for å gå til
Søk..., og trykker deretter på MENUTUNE-knappen.
■ Etter at systemet har lest platein‐
formasjonen, vises den første san‐
gen i spillelisten [iP].
■ Hvis det ikke er noen musikkfiler i
spillelisten [iP], vises den første
sangen til hver artist [iA].
■ Avhengig av antallet musikkfiler
kan det ta lang tid å lese platen.

Trykk på MENU-TUNE-knappen
igjen, og drei MENU-TUNE-funk‐
sjonsvelgeren fra det viste søkeele‐
mentet for å velge ønsket spillemo‐
dus.
Antall relevante sanger vises etter
spilleliste [iP]/Artist [iA]/Album [iL]/Tit‐
tel [iS]/Sjanger [iG].

Lydkilder
Drei funksjonsvelgeren MENUTUNE for å finne ønsket spor/tittel, og
trykk på MENU-TUNE-knappen for å
spille det valgte sporet.

Ekstrautstyr
USB-spiller

Drei funksjonsvelgeren MENUTUNE for å velge detaljert klassifise‐
ringselement, og trykk på MENUTUNE-knappen.

Viktig om bruk av USB-enheter
■ Funksjonen kan ikke garanteres
hvis den innebygde HDD-USBmasselagringsenheten eller CF-/
SD-minnekortet kobles til via en
USB-adapter. Bruk en lagringsen‐
het av typen USB-minnepenn.
■ Vær forsiktig, slik at du unngår sta‐
tisk elektrisitet ved til- eller frakob‐
ling av USB. Hvis til- og frakobling
gjentas mange ganger på kort tid,
kan det oppstå problemer med en‐
heten.
■ For å koble fra og fjerne USB-en‐
heten bruker du USB-meny →
Fjerne USB med MENU-TUNEknappen.
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■ Funksjonen kan ikke garanteres
hvis tilkoblingsklemmen til USB-en‐
heten ikke er i metall.
■ Tilkobling av USB-lagringsenheter
av typen i-Stick kan føre til feil på
grunn av vibrasjoner i bilen, og
funksjonen kan derfor ikke garan‐
teres.
■ Pass på at du ikke berører USB-til‐
koblingsklemmen med gjenstander
eller kroppsdeler.
■ USB-lagringsenheten kan bare
identifiseres hvis den er formatert i
filformatet FAT16/32. Bare enheter
med tildelt enhetsstørrelse på 512
byte/sektor eller 2048 byte/sektor
kan brukes. NTFS og andre filsy‐
stemer kan ikke identifiseres.
■ Tiden det tar å identifisere filene
kan variere avhengig av USB-la‐
gringsenhetens type og kapasitet
og filtypen til den lagrede filen.
Dette betyr ikke at noe er galt med
produktet. Vent mens filene bear‐
beides.
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■ Det kan hende at filer i enkelte
USB-lagringsenheter ikke identifi‐
seres på grunn av kompatibilitets‐
problemer, og tilkobling med min‐
neleser eller USB-hub støttes ikke.
Kontroller funksjonen til enheten i
bilen før bruk.
■ Når enheter som en MP3-spiller, en
mobiltelefon eller et digitalkamera
kobles til via en mobildisk, kan det
hende at de ikke fungerer som nor‐
malt.
■ USB-lagringsenheten må ikke kob‐
les fra under avspilling. Det kan
føre til skade på produktet eller
svekke ytelsen til USB-enheten.
■ Tenningen må være slått av når
den tilkoblede USB-lagringsenhe‐
ten skal kobles fra. Hvis tenningen
slås på mens USB-lagringsenheten
er koblet til, kan USB-lagringsen‐
heten skades, eller det kan hende
at den ikke vil fungere som den
skal.

Merk
USB-lagringsenheter kan bare
kobles til dette produktet for av‐
spilling av musikkfiler.
Produktets USB-uttak bør ikke
brukes til lading av USB-tilbehør‐
sutstyr, ettersom varmegenererin‐
gen ved bruk av USB-uttaket kan
forårsake ytelsesproblemer eller
skade på produktet.
■ Når den logiske stasjonen skilles
fra en USB-masselagringsenhet,
kan bare filer fra den logiske sta‐
sjonen på høyeste nivå spilles i for‐
bindelse med USB-musikkfiler. Mu‐
sikkfiler som skal spilles, bør derfor
lagres på stasjonen med det
høyeste nivået på enheten. Det kan
hende at musikkfiler i enkelte USBlagringsenheter ikke spilles på van‐
lig måte hvis en applikasjon lastes
ved at en separat stasjon partisjo‐
neres i USB-enheten.

■ Musikkfiler med DRM (Digital Right
Management) kan ikke spilles.
■ Dette produktet kan støtte USB-la‐
gringsenheter opp til 16 GB med en
kapasitetsgrense på 999 filer, 512
mapper og mappestruktur med 10
nivåer. Funksjonen kan ikke garan‐
teres for lagringsenheter som over‐
skrider denne grensen.
Viktig informasjon om USBmusikkfiler
■ Hvis en musikkfil er skadet, kan av‐
spillingen stoppe mens filen spilles,
eller spilleren kan hoppe over
denne filen.
■ Mapper og musikkfiler vises i rek‐
kefølgen Symbol → Nummer →
Språk →
■ Maksimalt 64 tegn kan gjenkjennes
for mappe- eller filnavn skrevet i Jo‐
liet-filsystemet.
Om MP3-/WMA-musikkfiler
■ Følgende typer MP3-filer kan spil‐
les av.

Lydkilder
◆ Bithastighet: 8 kbps ~ 320 kbps
◆ Samplingsfrekvens
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (for
MPEG-1)
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (for
MPEG-2)
■ Dette produktet viser MP3-/WMAfiler med filnavnutvidel‐
sen .mp3, .wma (små bokstaver)
eller .MP3 eller .WMA (store bok‐
staver).
■ Dette produktet kan vise ID3-tagin‐
formasjon (versjon 1.0, 1.1, 2.2,
2.3, 2.4) om album, artist osv. for
MP3-filer.
■ Følgende typer fil-/mappenavn kan
brukes avhengig av lagringstypen,
inkludert filnavnutvidelsen med fire
tegn (.mp3).
◆ ISO 9660 nivå 1: maksimalt
12 tegn
◆ ISO 9660 nivå 2: maksimalt
31 tegn

◆ Joliet: maksimalt 64 tegn
(1 byte)
◆ Windows, langt filnavn: maksi‐
malt 28 tegn (1 byte)
■ Dette produktet kan spille MP3-filer
som bruker VBR. Når en MP3-fil av
typen VBR spilles, kan vist tid som
gjenstår, avvike fra tiden som fak‐
tisk gjenstår.
Hovedknapper/funksjonsvelger
Disse hovedknappene og betjenings‐
elementene brukes ved spilling av
USB-musikkfiler.
(9) CD/AUX-knapp
Trykk gjentatte ganger på knappen
når USB-enheten er koblet til for å
velge USB-spillemodus.
(14) MENU-TUNE-knapp med funk‐
sjonsvelger
■ Drei funksjonsvelgeren for å gå til
listen med spor, menyen eller MP3/
WMA-sporinformasjonen.
■ Trykk på knappen for å se meny‐
skjermbildet fra gjeldende enhet el‐
ler funksjonsinnstilling.
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(8) dSEEKc-knapper
■ Trykk på disse knappene for å spille
forrige eller neste spor.
■ Hold disse knappene inne for å
spole forover eller bakover, og slipp
for å spille med normal hastighet.
(7) INFORMATION [INFO]-knapp
Viser informasjon om sporet som spil‐
les.
(16) P BACK-knapp
Avbryte inntastingen eller gå tilbake til
forrige meny.
Koble til USB-lagringsenheten
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Hvis det sitter et deksel på tilkoblings‐
klemmen over instrumentpanelet,
trekker du i og åpner dekselet for å
koble USB-lagringsenheten med mu‐
sikkfiler som du vil spille, til USB-til‐
koblingsklemmen.

■ Avspillingen starter automatisk så
snart informasjonen på USB-la‐
gringsenheten er lest.
■ Hvis en ikke-lesbar USB-lagrings‐
enhet kobles til, vises en feilmel‐
ding, og systemet skifter automa‐
tisk til den sist brukte funksjonen el‐
ler FM-radiofunksjonen.

Hvis USB-lagringsenheten som skal
spilles, allerede er koblet til, trykker
du gjentatte ganger på CD/AUXknappen for å velge USB-spilleren.
Avspillingen skjer automatisk fra det
tidligere avspillingsstedet.
Etterpå betjenes funksjonene til USBspilleren som ved avspilling av CD/
MP3.
Avslutte avspilling av
USB-musikkfiler
Trykk på knappen RADIO BAND eller
CD/AUX for å velge andre funksjoner.
For å avslutte avspillingen og koble
fra USB-lagringsenheten bruker du
USB-menyen → Fjern USB for å fjerne
USB-lagringsenheten på en trygg
måte.
Bruke USB-menyen
Anvisningene for Bland sanger/
Gjenta/Mapper/Søk i USB-menyen er
som i CD/MP3-spillerens CD-meny,
den eneste forskjellen er at Fjern
USB er lagt til. Se CD/MP3-spille‐
rfunksjonene i CD-menyen.

USB-meny → Fjern USB

Trykk på MENU-TUNE-knappen i av‐
spillingsmodus for å vise USBmenyen. Drei MENU-TUNE funk‐
sjonsvelgeren for å gå til Fjern USB,
og trykk deretter på MENU-TUNEknappen for å vise meldingen om at
USB-enheten kan fjernes.
Koble USB-enheten fra USB-kontak‐
ten.
Gå tilbake til funksjonen som ble brukt
tidligere.

Lydkilder
iPod-spiller

Begrenset til modeller som støtter
iPod-tilkobling.
Hovedknapper/funksjonsvelger
Disse hovedknappene og betjenings‐
elementene brukes ved spilling av
iPod-musikkfiler.
(9) CD/AUX-knapp
Trykk gjentatte ganger på knappen
når iPod-enheten er koblet til for å
velge iPod-spillemodus.
(14) MENU-TUNE-knapp med funk‐
sjonsvelger
■ Drei funksjonsvelgeren for å se spil‐
lelisten.
■ Trykk på knappen for å se meny‐
skjermbildet fra gjeldende enhet el‐
ler funksjonsinnstilling.
(8) dSEEKc-knapper
■ Trykk på disse knappene for å spille
forrige eller neste spor.
■ Hold disse knappene inne for å
spole forover eller bakover, og slipp
for å spille med normal hastighet.
(7) INFORMATION [INFO]-knapp

Viser informasjon om sporet som spil‐
les.
(16) P BACK-knapp
Avbryte forrige element eller gå til‐
bake til forrige meny.
Koble til iPod-spilleren

Hvis det sitter et deksel på tilkoblings‐
klemmen over instrumentpanelet,
trekker du i og åpner dekselet for å
koble iPod-en med musikkfiler som
du vil spille, til USB-tilkoblingsklem‐
men.
■ Følgende iPod-modeller kan kob‐
les til/støttes av dette produktet.
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◆ iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/
iPod 4G og 5G Nano
◆ iPod 120GB og 160GB Classic
◆ iPod 1G, 2G og 3G Touch
◆ iPhone 3G og 3GS
■ Koble bare iPod til dette produktet
ved bruk av tilkoblingsledninger
som støttes av iPod-produkter.
Andre tilkoblingsledninger kan ikke
brukes.

■ I noen tilfeller kan iPod-spilleren
skades hvis tenningen slås av
mens den er koblet til produktet.
Fjern iPod-spilleren etter at ten‐
ningen er avslått og oppbevar den
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atskilt fra dette produktet når den
ikke skal brukes.
■ Avspillingen starter automatisk så
snart produktet har lest informasjo‐
nen på iPod-enheten.
■ Hvis en ikke-lesbar iPod-enhet kob‐
les til, vises en feilmelding, og sys‐
temet skifter automatisk til den sist
brukte funksjonen eller FM-radio‐
funksjonen.

Hvis iPod-enheten som skal spilles,
allerede er koblet til, trykker du gjen‐
tatte ganger på CD/AUX-knappen for
å velge iPod-spilleren.

■ Avspillingen skjer automatisk fra
det tidligere avspillingsstedet.
■ Avspillingsfunksjonene og skjer‐
minformasjonen ved bruk av iPodspiller sammen med dette produk‐
tet, kan avvike fra iPod-spilleren
når det gjelder spillerekkefølge, metode og informasjonsinnhold.
■ Tabellen nedenfor viser katego‐
riene i forbindelse med iPod-pro‐
duktets søkefunksjoner.

Etterpå kan funksjonene for avspilling
av iPod betjenes på samme måte
som avspilling av CD/MP3.

Avslutte iPod-avspilling
For å avslutte avspillingen trykker du
på RADIO BAND eller CD/AUX for å
velge andre funksjoner.
Bruke iPod-menyen
Fra iPod-menyen er anvisningene for
Bland sanger/Gjenta/Søk (inkludert
lydbøker og forfattere) som fra CD/
MP3-spillerens CD-meny, den eneste
forskjellen er at elementet Utløs
iPod er lagt til. Se detaljerte anvisnin‐
ger for CD/MP3.
iPod-meny → Utløs iPod

Lydkilder
Trykk på MENU-TUNE-knappen i av‐
spillingsmodus for å åpne iPodmenyen.
Drei funksjonsvelgeren MENUTUNE for å gå til funksjonen utløs
iPod, og trykk på MENU-TUNE-knap‐
pen for å se meldingen som informe‐
rer om at det er trygt å fjerne enheten.
Koble iPod-enheten fra USB-kontak‐
ten.
Gå tilbake til funksjonen som ble brukt
tidligere.

(2) PÅ/AV / VOLUM-knapp
Drei på knappen for å justere volu‐
met.
Koble til en ekstern lydkilde
Koble lydutgangen til det eksterne au‐
dioutstyret til AUX-inngang 1 eller 2.
■ AUX 1: i infotainmentenheten
AUX 2: i hanskerommet på passa‐
sjersiden
Trykk på CD/AUX-knappen for å
skifte til modus for ekstern lydkilde
hvis en ekstern lydkilde allerede er
koblet til.
Drei på funksjonsvelgeren POWER/
VOLUME for å justere volumet.

Inngang for ekstern lydkilde
(AUX)

Begrenset til modeller som støtter til‐
kobling av ekstern lydkilde.
Hovedknapper/funksjonsvelger
Følgende hovedknapper og betje‐
ningselementer brukes for å spille lyd
fra en tilkoblet ekstern lydkilde på
infotainmentsystemet.
(9) CD/AUX-knapp
Når den eksterne lydkilden er koblet
fra, trykker du gjentatte ganger på
knappen for å velge AUX-modus.
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■ Infotainmentsystemet skifter auto‐
matisk til modus for ekstern lydkilde
(AUX) når en ekstern lydkilde er
koblet til.
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Bluetooth®
Hovedknapper/funksjonsvelger
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Følgende hovedknapper og betje‐
ningselementer brukes til å spille mu‐
sikkfiler eller bruke samtalefunksjo‐
ner via en Bluetooth-enhet.
(9) CD/AUX-knapp
Trykk gjentatte ganger på denne
knappen for å velge Bluetooth-ly‐
davspillingsmodus når en Bluetoothenhet med musikkspillerfunksjon er
tilkoblet.
(14) MENU-TUNE-knapp med funk‐
sjonsvelger
■ Trykk på knappen i Bluetooth-tele‐
fonmodus for å vise menyskjerm‐
bildet.
■ Drei funksjonsvelgeren for å gå til
menyen eller innstillingen.

(8) dSEEKc-knapper
■ Trykk på disse knappene i Blue‐
tooth-lydavspillingsmodus for å
spille forrige eller neste spor.
■ Hold disse knappene inne for å
spole forover eller bakover, og slipp
for å spille med normal hastighet.

Koble til Bluetooth
Registrere Bluetooth-enheten
Registrer Bluetooth-enheten som
skal kobles til infotainmentsystemet.
Angi først Bluetooth-enheten som
skal tilkobles fra Bluetoothinnstillingsmenyen, slik at andre en‐
heter kan søke etter Bluetooth-en‐
heten.

Telefon

Trykk på CONFIG-knappen, bruk
MENU-TUNE-knappen med funk‐
sjonsvelger for å gå til Innstillinger →
Bluetooth-innstillinger → Bluetooth →
Par enhet, og trykk på MENU-TUNEknappen.
■ Bluetooth-enheter kan registreres
med CONFIG-knappen, men også
ved bruk av Meny → Bluetoothinnstillinger → Bluetooth → Legge til
enhet.

■ Hvis det allerede er koblet en Blue‐
tooth-enhet til infotainmentsys‐
temet, vises meldingen Bluetooth
er opptatt.
■ Beredskapsmodus for tilkobling vi‐
ses av en melding og en sikker‐
hetskode. (Den opprinnelige ver‐
dien er 0000, og den kan endres fra
Innstillinger → Bluetoothinnstillinger → Bluetooth → Endre
Bluetooth-kode.)
Du finner infotainmentsystemet ved å
søke etter Bluetooth-enheten som
skal kobles til.
Oppgi sikkerhetskoden for infotain‐
mentsystemet via Bluetooth-enheten.
Hvis registreringen av enheten som
skal kobles til infotainmentystemet er
vellykket, vises informasjonen om
Bluetooth-enheten på skjermen.
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■ Infotainmentsystemet kan regi‐
strere opptil fem Bluetooth-enheter.
■ Enkelte Bluetooth-enheter er det
bare mulig å bruke når Koble alltid
til er angitt.
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Koble til/slette/koble fra Bluetoothenheter

Trykk på CONFIG-knappen, bruk
MENU-TUNE-knappen med funk‐
sjonsvelger for å gå til Innstillinger →
Bluetooth-innstillinger → Bluetooth →
Enhetsliste, og trykk på MENUTUNE-knappen.

Du kan registrere ved å bruke MENUTUNE-knappen med funksjonsvel‐
ger, stille den på enheten som skal
slettes og trykke på MENU-TUNEknappen.

Merk
Hvis en Bluetooth-enhet allerede
er koblet til, må denne enheten
kobles fra først.
Angi først Bluetooth-enheten som
skal tilkobles fra Bluetoothinnstillingsmenyen, slik at andre en‐
heter kan søke etter Bluetooth-en‐
heten.

Bruk MENU-TUNE-knappen med
funksjonsvelger for å få fra den regi‐
strerte Bluetooth-enheten til enheten
som skal kobles til, og trykk på
MENU-TUNE-knappen.

Telefon

Koble fra Bluetooth-enheten som er
koblet til for øyeblikket ved å velge
den tilkoblede enheten i skjermbildet
med listen med enheter. Koble fra vi‐
ses. Trykk på MENU-TUNE-knap‐
pen.
Viktig om registrering/tilkobling av
Bluetooth
■ Når det ikke er mulig å koble til
Bluetooth, sletter du hele enhetslis‐
ten fra Bluetooth-enheten som skal
kobles til, og forsøker på nytt. Hvis
sletting av hele enhetslisten ikke
fungerer, setter du inn batteriet på
nytt og kobler til igjen.

■ Hvis det oppstår problemer etter at
Bluetooth-enheten er koblet til, bru‐
ker du MENU-TUNE-knappen med
funksjonsvelger for å utføre
Innstillinger → Bluetoothinnstillinger → Gjenopprette
innstillinger fra fabrikk.
Initialiser enheten med problem på
grunn av en feil som oppstod med
tilkoblingen av Bluetooth-enheten
og infotainmentsystemet.
■ Noen ganger kan Bluetooth bare
kobles til via håndfriutstyr eller
Bluetooth-lydspillerfunksjonene til
tross for at stereohodesett kobles
til. I slike tilfeller forsøker du å koble
til infotainmentsystemet på nytt
med Bluetooth-enheten.
■ Bluetooth-lydspillerfunksjonen kan
ikke brukes i forbindelse med Blue‐
tooth-enheter som ikke støtter ste‐
reohodesett.
■ Det er ikke mulig å lytte til musikk
via Bluetooth-audio hvis en iPhone
er koblet til via en USB-kontakt. År‐
saken til dette er de unike spesifi‐
kasjonene til mobiltelefonen.
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Bluetooth-audio
Spille Bluetooth-audio
■ En mobiltelefon eller Bluetooth-en‐
het som støtter høyere A2DP-ver‐
sjoner (Advanced Audio Distribu‐
tion Profile) enn 1.2 må registreres
og kobles til produktet.
■ Finn Bluetooth-enhetstypen som
skal angis eller koble til enheten
som et stereohodesett fra mobil‐
telefonen eller Bluetooth-enheten.
Et noteikon [n] vises nederst til
høyre på skjermen hvis stereoho‐
desettet er koblet til.
■ Koble ikke mobiltelefonen til Blue‐
tooth-tilkoblingen. Det kan oppstå
en feil hvis du kobler til i CD/MP3og Bluetooth-lydavspillingsmodus.

106

Telefon

Spille Bluetooth-audio

Trykk gjentatte ganger på CD/AUXknappen for å velge lydavspillingsmo‐
dus for den tilkoblede Bluetooth-en‐
heten.
Denne funksjonen kan ikke velges
hvis ikke Bluetooth-enheten er koblet
til.
Musikkfilene spilles hvis mobiltele‐
fonen eller Bluetooth-enheten aktive‐
res.

■ Lyden som spilles av Bluetooth-en‐
heten, sendes ut gjennom infotain‐
mentsystemet.
■ For at lyden fra Bluetooth-lydenhe‐
ten skal spilles må musikken spilles
minst én gang via mobiltelefonens
eller Bluetooth-enhetens musikk‐
spillermodus etter tilkobling som
stereohodesett. Etter at musikken
har blitt spilt minst én gang, vil mu‐
sikkspilleren automatisk spille når
avspillingsmodus starter, og den
stopper automatisk avspillingen når
musikkspillermodus avsluttes. Hvis
mobiltelefonen eller Bluetooth-en‐
heten ikke er i venteskjermmodus,
kan det hende at enkelte enheter
ikke automatisk spiller i Bluetoothlydavspillingsmodus.
Trykk på knappene dSEEKc for å
skifte til forrige eller neste spor, eller
hold disse knappene inne for å spole
forover eller bakover.
■ Denne funksjonen gjelder bare for
Bluetooth-enheter som støtter
AVRCP-versjon (Audio Video Re‐
mote Control Profile) 1.0 eller
høyere. (Avhengig av Bluetooth-

enhetsalternativene kan tilkobling
av AVRCP vises for første gangs
tilkobling.)
■ Informasjonen om avspilling av
spor og sporplassering vises ikke
på skjermen til infotainmentsys‐
temet.
Viktig om spilling av Bluetooth-audio
■ Skift ikke spor for raskt når du spil‐
ler Bluetooth-audio.
Det tar litt tid å overføre data fra
mobiltelefonen til infotainmentsys‐
temet.
■ Infotainmentsystemet sender spil‐
lerekkefølgen fra mobiltelefonen i
Bluetooth-lydavspillingsmodus.
Hvis dette skjer i en annen modus,
sender enheten kommando om å
stoppe.
Avhengig av mobiltelefonens alter‐
nativer kan det ta litt ti å aktivere
denne kommandoen om å spille el‐
ler stoppe.
■ Hvis mobiltelefonen eller Blue‐
tooth-enheten ikke er i vente‐
skjermmodus, kan det hende at
den ikke spiller automatisk, til tross
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for at dette skjer via Bluetooth-ly‐
davspillingsmodus.
Hvis Bluetooth-lydavspilling ikke
fungerer, kontrollerer du om mobil‐
telefonen er i venteskjermmodus.
■ Noen ganger kan lyden kobles ut
under Bluetooth-lydavspilling. Info‐
tainmentsystemet sender ut lyden
fra mobiltelefonen eller Bluetoothenheten mens den sendes.
Bluetooth-feilmeldinger og tiltak
■ Bluetooth deaktivert
Kontroller om Bluetooth-aktivering
er angitt til på. Bluetooth-funksjo‐
nen kan brukes når Bluetooth-akti‐
veringen slås på.
■ Bluetooth er opptatt
Undersøk om Bluetooth-enheter er
koblet til. For å koble til en annen
enhet kobler du fra eventuelle
andre tilkoblede enheter før du for‐
søker å koble til på nytt.
■ Enhetslisten er full
Undersøk om det er færre enn 5 re‐
gistrerte enheter. Maksimalt 5 en‐
heter kan registreres.

■ Ingen telefonbok er tilgjengelig
Denne meldingen vises hvis mobil‐
telefonen ikke støtter overføring av
kontakter. Hvis denne meldingen
vises etter flere forsøk, støtter ikke
enheten overføring av kontakter.
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Håndfri telefon
Motta anrop

Merk
Meldingen vises når overføringen
av kontakter støttes mens også in‐
formasjon med en enhetsfeil over‐
føres. Oppdater enheten igjen hvis
dette skjer.
■ Telefonboken er tom
Denne meldingen vises hvis ingen
telefonnumre er lagret på mobiltele‐
fonen. Den vises også hvis overfø‐
ring av telefonlogg støttes, men på
en måte som ikke støttes av info‐
tainmentsystemet.

Ved innkommende anrop via den til‐
koblede Bluetooth-mobiltelefonen
stopper avspilling av musikk, tele‐
fonen ringer og tilhørende informa‐
sjon vises.

Merk
Det er mulig å overføre ringetonen
avhengig av mobiltelefonene. Ju‐
ster ringetonevolumet på mobil‐
telefonen hvis volumet er for lavt.
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For å snakke i telefonen trykker du på
Call-knappen på rattet eller dreier
MENU-TUNE-knappen til svarfunk‐
sjonen og trykker på MENU-TUNEknappen.

■ Mens du snakker i telefonen er det
mulig å stenge av lyden ved å velge
elementet Slå av mikrofon med
MENU-TUNE-knappen med funk‐
sjonsvelgeren.
■ Hvis du ønsker å avvise et anrop,
trykker du på Slå av lyd/Legg påknappen på rattet eller bruker
MENU-TUNE-knappen med funk‐
sjonsvelgeren og velger Avvis.

■ Mens du snakker i telefonen trykker
du på anropsknappen på rattet for
å skifte til innstilling for privatsam‐
tale (enkelte telefoner støtter ikke
innstillingen for privatsamtale).
■ Enkelte mobiltelefoner veksler ikke
automatisk til innstilling for privat‐
samtale når et anrop mottas med
infotainmentsystemet og Bluetooth
er tilkoblet. Dette avhenger av spe‐
sifikasjonene for mobiltelefonene.
■ Når det er mulig å bruke tjenester
tilknyttet samtale med tredjepart,
støttet av leverandøren av kommu‐
nikasjonstjenesten i form av et pro‐
gram, er det mulig å foreta anrop
under en samtale via infotainment‐
systemet.
■ Under samtale med tre eller flere
deltakere kan innholdet som vises,
avvike fra den hensiktsmessige in‐
formasjonen.

Telefon
Avslutte et anrop

Hvis du vil avslutte samtalen, trykker
du på Slå av lyd/Legg på-knappen på
fjernkontrollen på rattet eller dreier
MENU-TUNE-knappen for å gå til
Legg på, og trykker deretter på
MENU-TUNE-knappen.
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Ringe ved å slå nummeret på
nytt

Trykk på anropsknappen på fjernkon‐
trollen på rattet for å hente frem
skjermbildet med veiledning for å slå
nummeret på nytt, eller hold knappen
nede for å se skjermbildet med an‐
ropslogg.
Drei MENU-TUNE-knappen for å
velge Ja eller kontakter, og trykk på
MENU-TUNE-knappen eller anropsk‐
nappen for å foreta et anrop.

■ Hvis ikke mobiltelefonen er i vente‐
modus, kan det hende at den ikke
støtter denne repetisjonsfunksjo‐
nen. Dette avhenger av mobiltele‐
fonens alternativer.
■ Når et telefonnummer slås på nytt,
vises ikke nummeret til den tilko‐
blede telefonen.
■ Avhengig av mobiltelefonen kan
det hende at anrop foretas via hi‐
storikken for mottatte eller tapte an‐
rop istedenfor repetisjonsfunksjo‐
nen. Dette avhenger av mobiltele‐
fonens alternativer.
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Ringe ved å taste inn nummer

Trykk på MENU-TUNE-knappen
mens telefonen er tilkoblet for å se til‐
koblingsfunksjonene, som vist over.
Bruk MENU-TUNE-knappen med
funksjonsvelgeren for å benytte funk‐
sjonene i menyen som vises.
Hold anropsknappen på rattet inne for
å skifte til innstillingen for privatsam‐
tale under en telefonsamtale.

For å foreta et anrop ved å taste inn
telefonnummeret trykker du på
MENU-TUNE-knappen og dreier
funksjonsvelgeren for å velge Tast
nummer, og trykker deretter på
MENU-TUNE-knappen.

Drei MENU-TUNE-knappen for å
velge de ønskede bokstavene, og
trykk på MENU-TUNE-knappen for å
taste inn nummeret.
■ Gjenta dette punktet helt til hele te‐
lefonnummeret er tastet inn.
■ Trykk på P BACK-knappen for å
slette én og én bokstav, eller hold
knappen inne for å slette alt du har
tastet inn.
■ Se forklaringen nedenfor for å
endre det som er tastet inn.
1. Flytt: Flytt innsettingssted
2. Slett: Slett tegn
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3. Telefonbok: Søk kontakter (kan
brukes etter oppdatering av tele‐
fonnumre)
4. Slå nummer: Begynn å slå num‐
meret

For å avslutte et anrop dreier du på
MENU-TUNE-funksjonsvelgeren og
velger funksjonen for avslutning av
anrop, og trykker deretter på MENUTUNE-knappen.

Bruke telefonmenyen
Telefonmeny → Telefonbok → Søk

Etter at hele telefonnummeret er ta‐
stet inn, dreier du på MENU-TUNEknappen for å begynne å slå numme‐
ret [y], og trykker dretter på knappen/
funksjonsvelgeren for å foreta et an‐
rop.

Trykk på MENU-TUNE-knappen, drei
funksjonsvelgeren MENU-TUNE for å
velge Telefonbok og trykk deretter på
knappen MENU-TUNE.
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En melding om at ingen kontakter kan
brukes, vises på skjermen, og du
kommer tilbake til den forrige me‐
nyen.
Drei funksjonsvelgeren MENUTUNE for å velge Søk, og trykk på
MENU-TUNE-knappen.
Drei funksjonsvelgeren MENUTUNE for å velge Fornavn eller
Etternavn, og trykk på MENU-TUNEknappen.

Drei funksjonsvelgeren MENUTUNE for å velge søkekriterier/om‐
råde, og trykk på MENU-TUNE-knap‐
pen.
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Telefonmeny → Telefonbok →
Oppdater

Drei funksjonsvelgeren MENUTUNE fra skjermbildet med søkere‐
sultat for å velge ønsket oppføring, og
trykk deretter på MENU-TUNE-knap‐
pen for å se detaljert informasjon om
denne oppføringen.

Trykk på MENU-TUNE-knappen for å
slå det gjeldende nummeret.
Se under "Foreta anrop" for mer in‐
formasjon.

Oppdater systemets kontaktliste med
kontaktene fra den tilkoblede mobil‐
telefonen.
Bruk MENU-TUNE-knappen med
funksjonsvelgeren, velg Telefonmeny
→ Telefonbok → Oppdater, og trykk på
MENU-TUNE-knappen.

Telefon

Drei funksjonsvelgeren MENUTUNE for å velge Ja eller Nei, og trykk
på MENU-TUNE-knappen for å akti‐
vere eller avbryte oppdateringen.
Merknad om oppdatering av
kontakter
■ Denne funksjonen kan brukes i for‐
bindelse med mobiltelefoner som
støtter kontaktoppdatering og over‐
føring av anropshistorikk. (Hvis pro‐
duktet kobles til en mobiltelefon
som ikke støtter disse funksjonene,
kan anropshistorikken vises via
infotainmentsystemet.)
■ Oppdatering støttes for maksimalt
1000 kontaktnumre.

■ Vær oppmerksom på at avspilling
av lyd fra håndfri- og Bluetooth-ut‐
styr kobles ut under bearbeiding av
oppdateringer for kontakter (andre
funksjoner med unntak av lydavs‐
pilling fra håndfri- og Bluetooth-ut‐
styr kan brukes).
■ Ved oppdatering av kontaktene kan
du be om overføringssertifisering
for kontaktene. Hvis det tar lang tid
før skjermbildet endres, kan du
kontrollere om mobiltelefonen ber
om sertifisering. Ved forespørsel
om sertifisering for mobiltelefonen,
vil alle Bluetooth-forbindelser bli
koblet ut hvis de ikke aksepteres,
og enheten vil deretter bli koblet til
igjen.
■ Det er mulig å be om overførings‐
sertifisering for anropshistorikken
fra mobiltelefonen ved mottak av
anropshistorikken. Hvis det tar lang
tid før skjermbildet endres, kontrol‐
lerer du om mobiltelefonen ber om
sertifisering.
Ved forespørsel om sertifisering for
mobiltelefonen, vil alle Bluetoothforbindelser bli koblet ut hvis de

■

■
■

■
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ikke aksepteres, og enheten vil der‐
etter bli koblet til igjen.
Det kan hende at kontaktene ikke
oppdateres hvis det er en feil i den
lagrede informasjonen på mobil‐
telefonen.
Infotainmentsystemet bruker bare
informasjon som er kodet i UTF-8format.
Hvis andre handlinger (spill, kart‐
søk, navigasjon osv.) aktiveres un‐
der kontaktoppdatering eller over‐
føring av anropshistorikk, kan det
hende at oppdateringen eller over‐
føringen ikke lykkes.
Årsaken til dette er at andre hand‐
linger på mobiltelefonen virker inn
på dataoverføringen.
Når kontaktoppdateringen eller
overføringen av anropshistorikken
er fullført, blir alle håndfri- og Blue‐
tooth-lydavspillingsfunksjoner
automatisk koblet fra og deretter
koblet til igjen.
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■ Hvis infotainmentsystemet slås av
under telefonsamtale, overføres
samtalen til mobiltelefonen. På en‐
kelte telefoner må en anropsover‐
føringsfunksjon konfigureres først,
avhengig av telefontypen.
■ Hvis brukeren kobler fra forbindel‐
sen direkte (med infotainmentsys‐
temet eller mobiltelefonen), aktive‐
res ikke funksjonen for automatisk
frakobling.
Automatisk tilkobling: Denne funk‐
sjonen finner og kobler automatisk
til enheten som sist var tilkoblet.
■ Det kan hende at ikke alle listene
for kontaktene på telefonen vises
når de velges. Infotainmentsys‐
temet viser bare det som er overført
fra mobiltelefonen.
■ Kontaktoppdateringen kan bare
motta fire numre per kontaktmappe
(Mobiltelefon, Jobb, Hjem og
Annet).
■ Endring av språkinnstilling under
kontaktoppdatering sletter alle tidli‐
gere oppdateringer.

■ Hvis mobiltelefonen ikke er stilt inn
med venteskjermbilde, kan det
hende at det ikke kan foretas anrop
til dette infotainmentsystemet.
■ Hvis mobiltelefonens operativsy‐
stem oppdateres, kan dette virke
inn på telefonens Bluetooth-funk‐
sjon.
■ Spesialtegn og språk som ikke støt‐
tes, vises som ____.
■ Anrop som er registrert i kontaktene
uten navn, angis som Ikke nummer
i kontaktlisten.
■ Infotainmentsystemet viser kontak‐
ter, anropshistorikk og repetisjons‐
informasjon slik den er overført fra
mobiltelefonen.

Telefonmeny → Telefonbok → Slett
alle

Hvert telefonnummer som er lagret i
systemets kontakter, slettes.
Bruk MENU-TUNE-knappen med
funksjonsvelgeren, velg Telefonmeny
→ Telefonbok → Slett alle, og trykk på
MENU-TUNE-knappen.
Drei funksjonsvelgeren MENUTUNE for å velge Ja eller Nei, og trykk
på MENU-TUNE-knappen for å slette
alle kontaktene eller avbryte.

Telefon
Telefonmeny → Anropslister

115

seringen er fullført, overføres kon‐
taktene og anropsloggen til info‐
tainmentsystemet.
■ Det kan hende at anropsloggen fra
mobiltelefonen er forskjellig fra log‐
gen som vises på infotainmentsys‐
temet. Infotainmentsystemet viser
informasjonen slik den var da den
ble overført fra mobiltelefonen.
Telefonmeny → Bluetoothinnstillinger

Kontrollere, bruke eller slette kontak‐
ter.
Bruk MENU-TUNE-knappen med
funksjonsvelgeren, velg Telefonmeny
→ Anropslister, og trykk på MENUTUNE-knappen.
Bruk MENU-TUNE-knappen med
funksjonsvelgeren, velg den deta‐
ljerte anropshistorikken og trykk på
MENU-TUNE-knappen.

Drei funksjonsvelgeren MENUTUNE for å kontrollere anropshisto‐
rikken og foreta et anrop.
Trykk på MENU-TUNE-knappen for å
ringe til det valgte nummeret fra an‐
ropshistorikken.
■ Hvis skjermbildet Vennligst vent
fortsetter å vises i lang tid etter at
du har valgt anropsloggen, kontrol‐
lerer du om mobiltelefonen ber om
verifisering av overføring av anrop‐
snumre. Etter at mobiltelefonverifi‐

Konfigurere Bluetooth-funksjonen.
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Bruk MENU-TUNE-knappen med
funksjonsvelgeren, velg Telefonmeny
→ Bluetooth-innstillinger, og trykk på
MENU-TUNE-knappen.
For å aktivere Bluetooth-funksjonen,
registrere/koble til/slette Bluetoothenheten eller endre Bluetooth-koden
velger du Bluetooth med MENUTUNE-knappen med funksjonsvelge‐
ren, og bruker deretter MENUTUNE-knappen med funksjonsvelge‐
ren for å stille inn det ønskede ele‐
mentet.

For å angi ringetone og volumet som
brukes av Bluetooth-funksjonen bru‐
ker du MENU-TUNE-knappen med

funksjonsvelgeren og velger Lyd og
signal, og angir deretter de ønskede
elementene med MENU-TUNEknappen.
■ Avhengig av mobiltelefonen kan
det hende at ringetonene du alle‐
rede har, overføres til infotainment‐
systemet. For slike mobiltelefoner
er det ikke mulig å bruke den valgte
ringetonen.
■ For mobiltelefoner som overfører
ringetonene vil ringetonevolumet
være basert på volumet som ble
overført fra mobiltelefonen. Juster
ringetonevolumet til mobiltelefonen
hvis volumet er for lavt.

Bluetooth-innstillingene tilbakestilles
til standardverdiene ved at du velger
elementet for opprinnelig innstilling
med MENU-TUNE-knappen og der‐
etter velger Ja med MENU-TUNEknappen.

Telefon
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