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Takk for at du valgte et MMCS-anlegg som ditt nye multimediaanlegg.

Denne instruksjonsboken hjelper deg slik at du kan få storst mulig glede av

anleggets mange funksjoner.

Den inneholder infonnasjon om rilnig betjening av anlegget for maksimal

kjoreglede.

MITSUBISHI MOTORS l3ur0pc B.V. forbeholder seg retten til endringer i

design og spesifikasjoner. og/eller tillegg eller forbedringer ved dette pro-

duktet uten forpliktelse til  å  montere disse i tidligere produserte produkter.

Det er et absolutt krav at bilføreren overholder alle lover og regler som giel-

der kjøretøy.

Denne instruksjonsboken er skrevet i overensstemmelse med slike lover og

regler, men noe av innholdet kan stride mot senere endringer ved lover og

regelverk.

Vennligst la denne instruksjonsboken for MMCS ligge i bilen ved videre-

salg. Bilens neste eier vil sette pris på  å  ha tilgang til informasjonen som fin-

nes i boken.

l instruksjonsboken vil du slate på ordene ADVARSEL og FORSIKTIG.

Disse skal tjene som en påminnelse om å være ekstra forsiktig. Resultatet

kan bli personskade eller skade på bilen hvis disse instruksene ikke folges.

A  ADVARSEL
indikerer stor fare for alvorlig eller dødelig skade hvis instruksene ikke

følges.

A  FORSIKTIG

betyr fare eller utrygge fremgangsmåter som kan forårsake mindre
personskader eller skade på bilen.

Du vil også se dette vilnige symbolet:

MERK: angir nyttig informasjon.

Mitsubishi Motors Europe B.V.
©  2015  Mitsubishi Motors Corporation
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Ansvarsfraskrivelse

—MITSUBISHI Motors skal på ingen må-
te holdes ansvarlig for tap som følge av
brann, jordskjelv, tsunami, flom eller

andre naturkatastrofer, av tredjeparts

handlinger, av andre ulykker, eller av

kundens upassende eller unormale

bruksforhold, enten dette er tilsiktet el-
ler utilsiktet.

Det gis ingen erstatning for eventuelle

endringer eller tap av informasjon la-

gret på dette produktet (adressebok

osv) for kunden eller en tredjepart som

følge av feil bruk av dette produktet,

påvirkning av statisk elektrisitet eller
elektrisk støy, eller på tidspunktet for
reparasjon eller funksjonsfeil eller lig-

nende omstendigheter. Vi anbefaler at

du oppretter sikkerhetskopier av viktig

informasjon som et forebyggende tiltak.

OMCN16E1

Innledning
Følgende bør leses før du bruker dette produktet.

— Noen personlige opplysninger (adres-

ser i adresseboken, telefonnumre osv.)
lagt inn i dette produktet kan bli væren-

de i minnet selv om produktet er fjernet.

Kunden er ansvarlig for riktig håndte-
ring og administrasjon (inkludert slet-

ting) av personlig informasjon for å be-
skytte personvernet når dette produktet

overlates til andre eller det bortskaffes.

MITSUBISHI Motors skal på ingen må-
te holdes ansvarlig.

MITSUBISHI Motors skal på ingen må-

te holdes ansvarlig for eventuelle følge-
skader (tap av fortjeneste, endring eller
tap av registrerte data) som følge av

bruk eller manglende evne til å bruke
dette produktet.

Vær oppmerksom på at kartet som vi-

ses stammer fra tidspunktet da dataene
ble utarbeidet, så dette kan skille seg

fra dagens forhold. MITSUBISHI

Motors skal derfor på ingen måte hol-
des ansvarlig for eventuelle tap som

følge av utilstrekkelige kartdata.

Før bruk

°  Dette produktet inneholder data om tra-

fikkregler, men på grunn av endringer i

traflkkreglene, kan disse dataene skil-
les deg fra de gjeldende trafikkreglene.
Følg alltid de gjeldende trafikkreglene.

MITSUBISHI Motors skal derfor på in-
gen måte holdes ansvarlig for eventuel-
le tap som følge av trafikkuhell eller

brudd på trafikkreglene på grunn av ut-
ilstrekkelige trafikkreguleringsdata.

Returer, refusjoner, bytte eller konver-
tering på grunn av utilstrekkelige kart-

data eller Iignende er ikke mulig. Det

kan skje at kartdata ikke samsvarer

med spesifikke mål for brukeren. Inn-

holdet i kartdataene kan endres uten

varsel. Kartdataene kan inneholde feil
eller manglende tegn, feil plasseringer

osv.
Regelveiledning og lydveiledning, for

eksempel når du skal foreta avkjørsler,

kan noen ganger skille seg fra de fakti-

ske trafikkskiltene eller trafikkreglene.

Følg alltid de gjeldende tratikkskiltene

og gjeldende trafikkreglene.

O5
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Før bruk
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- Av hensyn til produktforbedringer  kan
spesifikasjoner og ytre preg endres
uten forvarsel. Følgelig vil returer, refu-

sjoner, bytte eller konvertering av bru-
kerhåndboken ikke være mulig selv om

innholdet i brukerhåndboken kan varie-
re.
Denne brukerhåndboken redegjør for

detaljinformasjon for flere bilmodeller
under ett. Avhengig av bilmodell kan

det være at funksjoner som beskrives
ikke er tilgjengelige, eller krever at til-
leggsprodukter kjøpes separat. Takk
for din forståelse.
Bilder og illustrasjoner brukes i bruker-
håndboken er enten slik de brukes un-
der utvikling, eller er brukt til forklarin-

ger. Vær oppmerksom på at disse kan

skille fra de faktiske bildene og illustra-
sjonene i produktet.

Bilder for både Russland og EU er
brukt i brukerhåndboken. Takk for din
forståelse.
Vær oppmerksom på at MITSUBISHI
Motors, inklusiv ettermarkedsservice-

avdelinger, på ingen måte kan holdes
ansvarlig for eventuelle tap eller skade
som følge av endring eller tap av noe

informasjon lagret i dette produktet,
herunder kunderegistreringsinforma-

sjon.

Viktige punkter hva angår bruk

Felles
—Under bruk må du påse at bilen ikke

står stille i en garasje eller på annet av-
grenset område med dårlig ventilasjon
mens motoren er i gang. Dette kan re-

sultere i forgiftning.
For sikkerhets skyld skal sjåføren ikke
bruke dette produktet når bilen er i be-

vegelse. Føreren skal også redusere ti-
den han/hun ser på skjermen så mye
som mulig. Å være distrahert av skjer-
men kan resultere i en ulykke.

Ikke skru opp volumet så høyt at du ik-
ke hører lyder utenfra når du kjører.

Det kan føre til ulykker hvis du ikke kan
høre lyder utenfra når du kjører.
Produktet må ikke tas fra hverandre el-
Ier endres. Dette kan føre til skader,
røykutvikling eller brann.

Unngå å stole på dette produktet til kjø-
reveiledning til nødinstitusjoner (syke-
hus, brannvesen, politi osv.). Oppsøk

slike institusjoner direkte.

Under drift må du påse at bilen er stop-
pet i et trygt område der stopp er tillatt.
Fortsatt bruk av dette produktet uten at

motoren går kan bruke opp bilens bat-
teri, noe som betyr at motoren ikke kan
være i stand til å starte.
Sørg for at dette produktet brukes
mens motoren går.
Følgende fenomener er karakteristisk
for LCD-skjermer. Dette er ikke et tegn
på at noe er galt.

— Små, svarte prikker eller lyse prikker
(røde, blå, grønne) på skjermen.

-  Skjermoppdateringer går langsomt  i
kaldt vær.

-  Skjermen er noen ganger mørk i
varmt vær.

-  Fargetonene og lysstyrke varierer

med synsvinkelen.

- Det er karakteristisk for LCD-skjermer
at bildekvaliteten varierer med innsyns-
vinkelen. Når du bruker produktet for

første gang, må du justere bildekvalite-
ten.

- Hvis du fester en kommersielt tilgjenge-
lig LCD-beskyttelsesfilm eller lignende
på skjermen, kan det forstyrre berø-
ringspanelet.

- Hvis du bruker berøringspanelet med

en skarp gjenstand (pennespiss, tegne-

stift osv.), kan skjermen bli ripete og
denne enheten kan bli skadet og føre til
driftsfeil.

— Bruk av berøringspanel med hansker

kan forårsake driftsfeil.
- Når du rengjør skjermen, må den tør-

kes ren med en myk klut. Ikke bruk
benzen, tynner, anti-statiske midler, el-
ler kjemiske våtservietter. Disse kan ri-
pe opp skjermen.

Avspillingsfunksjon for iPodI
iphonewalgfritt)

-  Dette produktet støtter avspilling av
lydspor fra iPod/iPhone-enheter. Etter-
som versjonene varierer, kan imidlertid
ikke avspilling garanteres.

— Vær oppmerksom på at betjeningsme-

todene kan variere, avhengig av iPod/
iPhone-modellen eller versjonen.
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Begrensninger på operasjoner
mens bilen kjører

Enkelte operasjoner er begrenset når bilen er
i bevegelse. Av sikkerhetshensyn må føreren
unngå  å  betjene dette produktet under kjø-
ring av bilen. Bilen må først stanses på et
trygt sted før produktet betjenes.

Utføre rengjøring

—Tørk produktet med en myk klut hvis

det blir skittent.

— Bruk en myk klut som er dyppet i vann
og et nøytralt rengjøringsmiddel hvis

produktet er svært skittent. Husk  å  vri

kluten godt opp. Ikke bruk benzen, for-
tynningsmidler eller andre kjemiske
substanser. Dette kan skade overfla-
ten.

Varemerker

-  Produktnavn og andre egennavn er va-

remerker eller registrerte varemerker

tilhørende sine respektive eiere.
-  Selv om det ikke angis noen spesifikk

betegnelse for varemerker eller regi-
strerte varemerker. skal disse likevel

overholdes i sin helhet.

maåglf-rlfj Produsert under. lisens fra
i Dolby Laboratories. Dolby
""33-"-' og dobbel D-symbolet er

varemerker for Dolby Labo-
ratories.
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Produsert under lisens fra
DTS Licensing Limited.
DTS, symbolet og DTS og
symbolet sammen er regi-
strerte varemerker og DTS
Neural Surround er et vare-

merke for DTS, Inc. Produk-
tet inkluderer programvare.
© DTS, lnc. Med enerett.

hgjPjÅ "PremiDlA HD" og "Premi-
Pmm.DIA DIA WlDE“ er varemerker
—WID£~ for MITSUBISHI Electric

Corporation.

Registrering av varemerke
er ansøkt i enkelte regioner.

'  SDHC-logoen er et vare-
merke for SD-3C, LLC.

E3Bluetooth' Bluetooth®-merket og -Io-
goene eies av Bluetooth

SIG, Inc.
Andre  varemerker og mer-
kenavn tilhører sine respek-

tive eiere.

g: ©1987-2013

enerett.

HER.  Med

Made for

iPod iPhone

Før bruk

"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyr
at et elektronisk tilbehør er laget spesifikt for
å  kobles til henholdsvis iPod eller iPhone, og
at utvikleren har sertifisert at tilbehøret opp-
fyller ytelsesstandardene til Apple.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og
iPod touch er registrerte varemerker for App-
le lnc. i USA og andre land.

Apple er ikke ansvarlig for driften av denne

enheten eller dens samsvar med sikkerhets-
standarder eller forskriftsmessige standarder.

- Dette produktet er kompatibelt med

iOS5 på iPod touch og iPhone.
— iPod- og iTunes-lisensiering gir indivi-

duelle brukere tillatelse til privat repro-
duksjon og avspilling av materiale som
ikke er opphavsrettsbeskyttet samt ma-

teriale som kan kopieres og reproduse-
res i samsvar med loven. Brudd på
opphavsretten er forbudt.

07
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Før bruk

°  De støttede enheter for biler med Blue-

tooth® 2.0-grensesnitt varierer. For
nærmere opplysninger, se bilens in-

struksjonshefte.

 ......... nn 
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Viktige punkter hva angår
sikkerhet for kunden
Dette produktet leveres med en rekke in-

dikasjoner i bildeform samt punkter som
angår håndtering, slik at du kan bruke pro-
duktet på en korrekt og sikker måte, samt

forhindre ulykker og skader på deg selv,
andre brukere eller eiendom.

A  ADVARSEL

Dette indikerer detaljer om håndtering av
produktet som hvis ignorert kan forventes å

føre til død eller alvorlig personskade.

I ZläizläoRsltcxfG

Dette indikerer detaljer om håndtering av
produktet som hvis ignorert kan forventes å

føre til alvorlig personskade eller tap av eien-

dom.

A  ADVARSEL
-  Føreren skal ikke se for mye på bil-

dene på skjennene under kjøring.
Det kan forårsake ulykker hvis føreren
ikke følger med på veien.

08 Viktige punkter hva angår sikkerhet for kunden

A  ADVARSEL
- Føreren skal ikke utføre kompliserte

handlinger under kjøring.
Det kan forårsake ulykker hvis føreren
utfører kompliserte handlinger under
kjøring og ikke følger med på veien.
Stans derfor bilen på et trygt sted før
slike handlinger utføres.

Bruk ikke hvis feilfunksjonerende,
som når skjermen ikke lyser eller ly-

den ikke høres.

Dette kan føre til ulykker, brann eller
elektrisk støt.
Plasser ikke noe på den åpne skjer-
men.
Dette kan føre til ulykke, brann, elek-
trisk støt eller funksjonsfeil.
Pass på at vann eller andre frem-

medlegemer ikke trenger inn i pro-
duktet.
Dette kan føre til røykutvikling, brann,
elektrisk støt eller funksjonsfeil.
Stikk ikke fremmedlegemer inn i cd-
luken eller kortluken.

Dette kan føre til brann, elektrisk støt
eller funksjonsfeil.

Følg alltid alle faktiske trafikkregu-
leringer, selv når du følger rutevei-
ledningen fra dette navigasjonssy-
stemet.
På grunn av endringer i trafikkreglene,

kan data variere fra de faktiske trafikk-
reguleringene.

Følg alltid de faktiske traflkkregulerin-
gene.

OMCN16E1



v

— Hvis det skulle oppstå unormale til-
stander pga. at vann eller fremmed-
Iegemer har trengt inn i produktet,
og det oppstår røykutvikling eller
uvanlig lukt, må du umiddelbart av-
slutte bruken av produktet og kon-
takt forhandleren.
Fortsatt bruk av produktet kan føre til
ulykker, brann eller elektrisk støt.

Produktet må ikke tas fra hverandre
eller endres.
Dette kan føre til funksjonsfeil. brann
eller elektrisk støt.

Ikke ta på antennen eller frontpane-
let i tordenvær.
Dette kan føre til elektrisk støt fra lyn-
nedslag.

l  A  FORSIKTIG
-  lkke blokker ventilasjonshull eller

kjøleribber på produktet.
Blokkering av ventilasjonshull eller kjø-
leribber kan forhindre avlufting av var-
me fra produktet, noe som kan forår-

sake brann eller funksjonsfeil.
-  Ikke skru opp volumet så høyt at du

ikke hører lyder utenfra når du kjø-
rer.
Det kan føre til ulykker hvis du ikke
kan høre lyder utenfra når du kjører.

— Hvis åpning eller lukking av moni-
torpanelet er i veien for girskiftspa-
koperasjonen osv, stans bilen på et

trygt sted før slike handlinger utfø-
res.

OMCN16E1

Før bruk

I  43 Fonsnmc
-  Stikk ikke hånden eller fingrene inn

i cd-luken eller kort-luken.
Dette kan forårsake skader.

- La ikke monitorpanelet stå åpent
når du ikke bruker produktet.
Dette kan forårsake skader.

— Pass på at hendene og fingrene di-
ne ikke klemmes når du åpner eller
lukker monitorpanelet.

Dette kan forårsake skader.

Viktige punkter hva angår sikkerhet for kunden 09
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Før bruk

Slik leser du denne håndboken
Notasjonen som brukes i  denne  håndboken og hva den betyr, er som følger.

1

2.

3.

4.

5.

6.

10

"i - .51’...
2)-—

.  Hovedoverskrift

Klassifisert av hovedfunksjonene.
Kapitteloverskrifter
Klassifiserer nærmere de viktigste funksjonene i hovedoverskrif-

ten. En kapitteloverskrift  vises  først i hvert kapittel.
Du  kan også  se  på indeksen  i  høyre marg.
Overskrift
Klassifiserer de viktigste betjeningsmåter og funksjoner i et ka-
pittel.

Mellomoverskrift
Klassitiserer betjening og funksjoner under overskriften.
Mindre overskrift
Gir en  finere  klassifisering av betjening og funksjoner under mel-

lomoverskriften.

Angir utstyr som varierer  i  henhold til bilmodell og type.

Slik leser du denne håndboken

7.

8.

9.

10.

11.

 
Betjeningsprosedyre

Dette er tall som viser betjeningsprosedyren. Utfør prosedyren i
rekkefølgen som disse tallene viser.
2 tasten eller[ 000 ]-tasten
Viser en betjeningstast på panelet.

eller  [  000 ]
Viser et brytervalg på skjermen.

(P000)
Viser siden som det refereres til. Den inneholder relevante for-
klaringer osv.

Fortsetter på neste side
Brukes når forklaringen av betjeningen videreføres.

OMCN16E1
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Grunnleggende funksjoner

Grunnleggende funksjoner

l Dette produktet

Dette produktet 11OMCN16E1
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Grunnleggende funksjoner

Hovedenhetpanel

Viser navnene på de ulike delene på hovedenhetspanelet og forklarer hvordan de virker.

Når panelet er stengt

1 .

 
Visning

Betjening kan utføres ved å trykke på berøringsbryterne.
—>"Slik utfører du berøringsoperasjoner" (på side 17)

2- -tasten (s. 86)

12

3.

Lar deg justere volumet for audiofunksjon og telefonfunksjon.

Det lar deg også slå audiofunksjonen på/av.
Hold nede tasten for å slå lydfunksjonen og skjermvisningen

av/på.

Trykk på skjermen eller på [MAP] (Kart) for å vise funksjonen
igjen.

-tasten (s. 102)
Hver gang du trykker på tasten når lyden er satt til PÅ, byttes ra-
diokilden og radioskjermen vises.

Når lyden er satt til AV, vises radioskjermen for radioen som sist

ble avspilt.

Dette produktet

4.

5.

6.

-tasten (s. 111) (s.  114) (s.  137)
Hver gang du trykker på tasten når Iyden er satt til PÅ, byttes
mediekilden og skjermen for medieavspilling vises.

Når lyden er satt til AV, gjenopptas mediet som sist ble avspilt.

Hvis det ikke finnes tilgjengelige medier for avspilling, vises

skjermen for AV-kilde.

M  -tasten (s. 173)
Telefonmenyen vises. Når telefonen ikke er registrert, vises

skjermen for tilkobling.
Når telefonen er registrert, men ikke er tilkoblet, vises skjermen
for valg av telefon.

Når telefonen er tilkoblet, vises telefonbokskjermen.
-tasten (s. 173) (s. 189)

lnformasjons-/innstillingsmenyen vises.

OMCN16E1



7- Imi -tast

8.

Brukes til å vise skjermen for gjeldende plassering for navige-

ring (s. 28).

-tasten
For navigering: Zoom inn eller utpå kartet ved å dreie på tasten.
—>“Endring av målestokk" (på side  40)
For Iyd: Velg en Iydfilmappe eller en radiostasjon ved å dreie på

tasten.

Du kan velge en Iydfilmappe eller en radiostasjon ved å dreie på
tasten.

  -tasten (s. 202)
Ved å trykke på tasten vises innstiliingsskjermen for lydkvalitet.

Brukes til å justere lydkvaliteten.

Når panelet er åpent

1 .

2.

 
Spor for kartkort
Kartkortet som inneholder kartdata for navigasjonsfunksjonene,

settes inn her.

Brukerspor

Et lyd-SD-kort settes inn her. Lyd-SD-kort kan spilles av (s.

131). Kartdata kan også oppdateres.
—>”Oppdatere kartdatabasen" (på side 149)

OMCN16E1

Grunnleggende funksjoner

9. I44 SEEK  TRACK  -tasten  I  SEEK TRACK >>l -tasten

Søk etter en radiostasjon eller velg et spor. Ved å holde nede én

av disse tastene kan du også spole raskt forover/bakover i et

spot
10. OPEN/CLOSE -tasten

11.

Viser skjermen for åpning/lukking av skjermpanelet.

Brukes til å åpne/lukke skjermpanelet eller sette inn eller ta ut
en plate (s. 87).

-tasten (s. 48) (s. 22)
Viser destinasjons-/rutemenyen.

Brukes for å angi en navigeringsdestinasjon eller redigere en ru-

te.

. CD-luke
Når det settes inn en plate som kan spilles av på dette produk-

tet, starter avspillingen.

—>“Sette inn platen” (på side 87)

Dette produktet 13
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Grunnleggende funksjoner

Start systemet.

lA  FOR$lK'l1G l
— Dette systemet kan ikke startes med

mindre et kartkort er satt inn.

Sett bilens motor-lstrømbryter

til "ACC" eller “ON”.

Kontrollér meldingen, og trykk

deretter på .
Hvis Iydfunksjonen var den siste funksjo-
nen som ble brukt forrige gang, skifter vis-
ningen til Iydskjermen.

V

Dette bytter til navigasjonsskjermen.

14 Dette produktet

— For et EU-system: visningen bytter til
navigasjonsskjerrnen på tre sekunder
uten å trykke på "OK".

-  Hvis navigasjonsfunksjonene brukes
rett etter at motor-lstrømbryteren er
satt til “ACC" eller "ON", vil enkelte
funksjoner ikke være tilgjengelige

umiddelbart etter at kartskjermen vi-
ses, fordi data leses inn fra kartkortet.
Vent til lesingen er fullført.

— Her kan du deaktivere åpningsanima-

sjonen for å fremskynde oppstart.
—>”Åpningsinnstilling" (på side 207)

Dette produktet støtter to typer SD-kort: Kart-

kort brukt med navigasjonsfunksjon og au-
dlo-SD-kort brukt med audiofunksjoner.

A  ADVARSEL
— For  å  hindre ulykker må SD-kort

holdes tilgjengelig for barn.
Hvis et barn svelger et SD-kort, opp-
søk lege umiddelbart.

Ifläronsrxrre å
— Ikke sett inn kartet noe annet sted enn

kartkortåpningen i dette produktet.
Dette kan føre til funksjonsfeil. Data
kan bli ødelagt og kartkortet kan bli
ubrukelig.

l  A  FORSIKTIG
-  Når du setter inn og tar ut SD-kort, må

du først sørge for at bilen er stoppet i
et trygt område der stopp er tillatt.

— lkke ta ut et SD-kort eller slå av strøm-
men mens data leses fra eller skrives
til SD-kortet.
Registrerte data kan gå tapt eller ska-

det.
— Ikke sett inn fremmedlegemer i SD-

kortåpningen. Dette kan føre til skader,
røykutvikling eller brann.

— Det er to SD-kort-plasser, kartåpnin-
gen og brukerdefrnert kortåpning. Sørg
for å sette inn SD-kortet inn i riktig åp-
ning.

l MERK
— MITSUBlSHI MOTORS skal på ingen

måte holdes ansvarlig for eventuelle
tap som følge av tap av data på SD-
kortet.

— SD-kort formatert med standard PC-
funksjoner vil kanskje ikke fungere kor-
rekt.

— SD kort har en begrenset levetid. Etter
å ha blitt overskrevet gjentatte ganger,

kan skriving, sletting osv. bli umulig.

OMCN1GE1



Viktige  punkter hva angår hånd-
tering

-  Fingeravtrykk eller andre merker på ter-
minalene på et SD-kort kan resultere  i
at det blir vanskeligere å lese innholdet.
Når du i holder et SD-kort, må du ikke
berøre terminalene.

-  Ikke fest Klistremerker eller papir til SD-

kort, og ikke ødelegg det.
— Ikke bruk makt når du setter inn et SD-

kort hvis SD-kortet allerede er i enhe-
ten. Dette kan føre til funksjonsfeil.

- Ikke sett inn noe annet enn SD-kortet i

SD-kortåpningen. Å sette inn noe annet
enn SD-kort kan forårsake skade eller

gjøre at gjenstanden sitter fast  i  sporet.

Viktige  punkter om oppbevaring
Når du tar et SD-kort ut av dette produktet,
oppbevar dette vekk fra direkte sollys

Sette inn et SD-kort

Kartkort
Sett inn kartkortet som inneholder kartdata
for navigasjonsfunksjonene.

OMCN16E1

Trykk på OPEN/CLOSE -ta-
sten.

OPEN
CLOSE

Trykk på -

V

Skjermpanelet åpnes.

Grunnleggende funksjoner

Sett kartkortet inn i kartsporet.
Stopp når du hører et klikk.

5
2
å
2.
:

(D

I  A  FORSIKTIG 1-
- Ikke sett det inn i brukersporet. g

:
1

'  Trykk på OPEN/CLOSE -ta- .8
. . (D

sten for a lukke skjermpanelet. g

v %
Du kan nå bruke navigasjonsfunksjonen. å"

Lyd-SD-kort if
Sett inn lyd-SD-kortet som brukes til lydfunk- g
sjonene. 2

Dette produktet 15



Grunnleggende funksjoner

1  Trykk på OPENICLOSE -ta-
sten.

HIHSA

m

OPEN
cLosE

Trykk på -

V

Skjermpanelet åpnes.

16 Dette produktet

Sett  inn Iyd-SD-kortet  i  brukers- Lyd.sp-kort
poret. Ta  ut Iyd-SD-kortet som brukes til Iydfunksjo-

Stopp når du hører et klikk. "ene-

Trykk på -ta-
sten.

Trykk på - 
l  A  FORSIKTIG

-  lkke  sett  det inn  i  kartsporet.

' Trykk på OPEN/CLOSE -ta-
sten  for å lukke skjermpanelet. V

' Skjermpanelet åpnes.

Du kan nå bruke SD-kortet med Iydfunksjo-
nene.

Fjern SD-kortet

Kartkort
Kartkortet som inneholder kartdata for navi-

gasjonsfunksjonene, settes inn her. Denne

enheten kan ikke brukes hvis kankonet tas

ut.

OMCN16E1



Trykk  lyd-SD-kortet inn  i  bru-
kersporet til du  hører  et "klikk".

Lyd-SD-kortet spretter ut og kan nå fier-
nes. Fjern det forsiktig.

' Trykk på OPEN/CLOSE -ta-
sten for å lukke skjermpanelet.

Slik utfører du berørings-
operasjoner
Dette systemet bruker et berøringspanel
som betjenes ved å trykke direkte på
skjermen.

Ved berøring av  —

Denne manualen indikerer operasjonen med

å berøre skjermen for “Enter” med "Berør

OMCN16E1

 
Operasjonsmenyen som utføres ved berø-

ring indikeres som "Berør bryter".

LA FORSIKTIG
-  Overflaten til skjermen ripes lett opp.

Trykk ikke for hardt på den eller gni
den med en hard klut.

-  Hvis skjermen er skitten. tørk den for-

siktig med et brilleklut eller annen myk

klut.

Søk elementer fra en liste

Du kan velge ett element om gangen fra li-

sten ved å trykke på eller .
Du kan flytte skjermbildet én side Ved å tryk-
ke på eller .

Grunnleggende funksjoner

V

Når elementet du søker etter, vises, trykker

du direkte på det.

Slik skriver du inn tegn
Dette avsnittet forklarer menyelementene
for tastaturet.

Slik utfører du berøringsoperasjoner 17
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Grunnleggende funksjoner

Tastatur for tegninnføring

1. Skjermseksjon for tegninnføring 6. 1:]
Viser tegninnføringene. Sletter et ten blant tegnene som blir lagt inn.

2. Markøren 7,
[vises med og til venstre forI , tegnene som blir ført inn. etter  a  e  Inntastede tegn.

3. lnnføringstastatur 8.
Viste tegn kan føres inn ved berøring. nrer te nene som vises på tastaturet til tall eller symboler.

u ører alle inntastede tegn og avslutter modus for tegninnta- r ti a e til forrige skjerm.
stin.

Senrer tegnene som vises på tastaturet i rekkefølge: store bok-

staver. små bokstaver, store bokstaver.

      
fl"? For noertifunksjonefletog tegntyper kan noen berørlngsbryterefkomme tilfåtfiltke visesfeller endres til en annen berøringsbryterfilfor nærme;

re opplysninger, se forklaringene om individuelle funksjoner.

18 Slik skriver du inn tegn 0MCN16E1



Grunnleggende funksjoner

_ 2. Søk  i  kandidatliste

Tegntvper 50'“ kan legges m" Tamastatur Viser tegn og kandidater som samsva-
Du kan skrive inn ulike tegn med tastaturet, Med tastaturet kan du legge inn husnummer rer med angitte tegn.

Tegnangivelse vises når det er nødvendig og breddegrad/lengdegrad. Ved åtrykke her, fullføres inntastingen. _
ved bruk av funksjoner. 3. 3
Enkelte funksjoner begrenser imidlertid teg- Viser neste kandidatliste. %
nene som kan skrives. 4. g-

1_ user søkeresultatene for inntastede 2,

Bokstaverltall te  o n. å
5-

ø eor an angis.

VUtsIyr etter {yF:_ "T i i

(Biler med Bluetooth® 2.0-grensesnitt).  —

Talestyring
Du kan utføre telefon- og Iydoperasjoner

Inntastingshjelp for søk Via talekommando

Trykk på ”SPEECH”-tasten (Ta-

” 2) 3) Ie) på rattet. Når du hører pipe-
Symboler tonen, sier du “Voice com-

mands” (Talekommandoer).
—>“Betjening med knapper på rat-

tet” (på side 89)

Jauo_fs)1un; apua66aluunJ9

RAD

-  Du kan sjekke bruken for talestyring,
en  Iiste  over talekommandoer osv.-»

"Vise hjelp for talesty-
ring" (på side 150)

1-
Viser forrige kandidatliste.

Talestyring 19OMCN16E1



Grunnleggende funksjoner

I  MERK I Toppmeny
Talestyringsfunksjonen kan ha problemer  i ved å Wkke på de”_akt“e"e teste" ka"
enkelte miljøer og med måten enkelte men- du bruke Uhke f””k5J°”e' fra t°PP”‘e“V'
nesker snakker på. ene-
Følgende vil hjelpe deg med å bruke talesty-
ringsfunksjonen på best mulig måte.

— Snakk høyt og tydelig. Dette gjør

stemmegjenkjenningen enklere.
-  Når du foretar et anrop. unngå å  siting

som “eh”, “uhm", "ahh" osv. Disse kan
forveksles med andre ord.

— Lukk vinduene. Støy fra utsiden kan
føre til gjenkjennelsesfeil.

-  Be alle andre i bilen om å være stille
mens du foretar et taleanrop. Stemme-

ne til andre i bilen kan forårsake gjen-
kjennelsesfeil.

— Ord kan noen ganger forveksles med
andre ord med lignende uttale.

-  Hvis det er for mye støy fra omgivelse-
ne, kan det oppstå gjenkjenenlsesfeil.
Eksempel: Kjøring gjennom en tunnel,
kjøring med kjetting på dekkene

- Sterk luftstrøm fra klimaanlegget eller
varmeapparat kan gjøre gjenkjennelse
vanskeligere.

— l følgende tilfeller godtas ikke talekom-
mandoer.

— Du snakker for sakte (for fort)
— Du snakker for høyt (for lavt)
-  Du sier ikke noe. eller uttalen er uk-

lar

— Du snakker før pipetonen

20 Toppmeny OMCN16E1



Grunnleggende funksjoner

Destinasjonsmeny

Dette avsnittet forklarer  destinasjonsmenyen som  vises når du trykker på tasten.

1.

4

6.

7.

93!”

(s- 22)
er  kan  u o tte til rutemenyen.

Adresselveik  ss (s. 50)
lnteresser-unkt s. 51)

en  VII’ somhet  kan angis  for å søke etter  plasserin-  
Søker også etter virksomheter i nærheten  av  gjeldende plasse-

rin  o  destinason, og i nærheten  av  ruten. (s. 53)

a
5.

r  on  s  rive inn postnummeret for å søke etter  plasseringen.

(s. 57)
ar  deg s  rive  inn  et telefonnummer for å søke etter  plasserin-

en.

iår !eg registrere en hjemmeplassering. (s. 72)

Her  kan  du også  angi den  registrerte  hjemmeadressen din  som

destinas'on.  s.48
Spesial1l2 (s. 73)
er an u registrere ofte brukte steder som en  destinasjon eller

et  veipunkt.

OMCN16E1

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Klokke
Viser 'eldende  tid  ved bruk av 12- eller 24-timers  tid.

ar  no  ve  e en plassering fra  adresseboken.
(s. 49)

Lar  eg velge  en plassering du har vist et kart over omgivelsene

for,  ved  h'el  av  søkefunksjonen.
(s. 58)

*  nir start  asserinen som  destinasjon.

<s. sn
ar  eg angi engdegra  og breddegrad  for å søke etter  plasse-

rinen.

<s. sæ
Her an du stoppe ruteveiledningen midlertidig eller starte den

på nytt.
Når du har  stoppet ruteveiledningen  midlertidig, vises [Veiled-

ning PÅ].
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Grunnleggende funksjoner

Dene avsnittet forklarer rutemenyen som vises når du trykker på mens du holder inne .

]\_

 
    

 

1. Destinas'on Her kan du bytte til destinasjonsmenyen. 6. Rutealternativer (s. 200)
I2.  Slett  rute etter den angitte ruten. u an enre innstillingene for rutesøk.

3.  Reiserute (s. 63) 7. (s. 69)
u  an en re bestemmelsessted, legge til velpunkter og endre u an registrere og redigere omradene du vil unngå å passere

søkebetinelsene for ruten. _ ennom ved rutesøk.
4. (s.  67) 8.  _ Start demo (s. 63)

u an sø e etter en omkjøringsrute i henhold til en avstand du tarter en emotur.

anir.

5. (s. 61)
er an u kontrollere ruten til destinasjonen.
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Grunnleggende funksjoner

Menyen  for AV-kilde

Dette avsnittet forklarer menyen for AV-kilde som vises når du trykker på på radioskjermen eller skjermen for medieavspilling.

Ex

1) — —

2)  — —7)

3) — —

4) — —9)

1. (s. 102) 5. (s. 102)
or ruk av MW-radiofunksjonen. or ruk av LW-radiofunksjonen.

2. (s. 102) 6. '2(s. 106)

Of Wk 3V FM'Tadi0fUnk5J0nen- For ruk av DAB-radiofunksjonen.
3. (s. 128) 7_ En

or avspilling av lydfiler (MP3/WMA/AAC/WAV) på et SD-kort.

4- USBIiPod-menyen '1
vises. Når du trykkerNår en iPod er koblet til produktet:

vises. Når du

pi er av medier som settes inn i produktet. Lydanlegg (s. 111)
Lydfiler (MP3/WMA/AAC/WAV) (s. 115)

8- mn ‘.'3(s— 141)
r en ekstern inngangsenhet er koblet til produktet, blir Iyden

fra den eksterne inngangsenheten spilt av.

9- Bluetooth-l d 4(s. 136)
ar en = uetoot -kompatibel lydenhet er koblet til produktet, kan

Bluetooth-lydfunksjonen brukes.

på tasten, vises iPod-skjermen. (s.

Når et USB-minne er koblet til produktet: m
trykker på tasten, vises USB-skjermen. s.  :

Når ingenting er koblet til produktet: ises.

'1 Dette er utstyr som kun noen biltyper har. Dette krever også ekstern inngangsenhet og en kabel.

"2 Dette er utstyr som kun noen biltyper har. Krever tilkobling av en DAB-mottaker.

'3 [AUX] vises selv om ingen separat kjøpt ekstern inngangs-/utgangskabel og ekstern inngangsenhet er koblet til dette produktet.

'4 Dette er utstyr som kun noen biltyper har. Dette krever en lydenhet som er Bluetooth-aktivert. Ingen kabel kreves.
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Grunnleggende funksjoner

Informasjonsmenyen

Dette avsnittet forklarer informasjonsmenyen som vises når du trykker på INFO/SET tasten.
Rekkefølgen på visningselementene kan variere avhengig av modellen.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1

er an du ytte til innstilllngsmenyen.

2. (s. 150)
er an du kontrollere og ani turinformason.

Avhengig av bilens utstyr: EV-infonnasjon ises.

(s. 180)
er an du kontrollere utetemperatur. høyde over havet og luft-

Talekommandohjelp (s. 150)
er an u se nærmere på en liste over talekommandoer, bruk

av talestyring osv.

Vedlikehold (s. 182)
er an u angi innstillinger for varsling for når motorolje, oljefil-

er og annet vedlikehold skal utføres.

arv/(
Lar deg bytte farge på kartskjermen til Auto, Dagtid og Natt alt

etter bilens belysningstilstand.

(s. 143)
user a enderen. Her kan du kontrollere og angi merkedager og

fødselsdaer.

user o en.

...
Q
r
rN”

"Dette vises når bilen din er utstyrt med utstyret.

24 Toppmeny

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Lar deg gå til neste side.

(s- 170)
er an u kontrollere statusen for klimaanlegget.

er an u ontro ere navnet på gjeldende plassering. bredde-l

lenderad o antall GPS-satellitter som mottas.

er an du justere volumet og dempe lyden for navigasjonsvei-
lednin.

<a len
er an u ontro ere orespørselskoden som kreves for å opp-

datere kartet.

Versjonsinfonnasjon (s. 187)
Lar eg sjekke programversjon, kartversjon osv.

Lar de å til forrige side.
16. Bruker-SD (s. 147)

er an u kontrollere SD-kortets kapasitet og tilgjengelig plass.
Du kan også oppdatere kartdatabasen (s. 149).

OMCN16E1



Grunnleggende funksjoner

INNSTILLINGSmeny

Dette avsnittet forklarer innstillingsmenyen som vises når du trykker på mens du holder inne INFO/SET tasten.

1.

2.

3.

5.

6.

7

9.

10.

F
er an du bytte til informasjonsmenyen.

”
nrer innsti lingene for EV.

2<s- 2-12>
er an du reistrere en Bluetooth-enhet i dette produktet.

(s- 189) 
 

nrer innstil ungene or navigering.

(s. 215)
Lar eg sl AV skjermbildet.

Lar deg bytte farge på kartskjermen til Auto, Dagtid og Natt alt

etter bilens belysningstilstand.

-  Bilinnstillinger 2(s. 216)
no ani innstillinger for bilutstyret.

8.

l-
(D
w

Tidsinnstillinger (s. 206)

ette endrer stanard tidsinnstillinger og visningsformat for dato

o  klokkeslett.
>>

ar de a til neste side.

Lydkvalitetskontroll (s. 202)

er an u angi mnsti inger for lydkvalitet.

r-Ig

'1' Denne funksjonen er bare tilgjengelig for elektriske biler.

'2' Dette vises når bilen din er utstyrt med utstyret

OMCN16E1

11.

18.

19

   

<<

r de å til forrie side.

i* tiverer dea tiverer pningsanimasjonen.

. Tastaturoppsett (s. 214)
ndrer tastaturoppsettet.

AIC-innkobling 2(s. 207)
= ngir om det s a vises et avbruddsskjermbilde for drift av klima-
anle et.

. Tilbakestill alle
u an ti a estille alle innstillingene og registrerte data til stan-

pningsanimasjon (s. 207)

ar co 'ustere ildekva iteten.

12.
er  an  u justere volumet og dempe lyden for navigasjonsvei-

lednin .

S  råk s. 207)

Enheter

or endring av enheten.

2

(s. 215)

  
   
 

(S. 208)

dardinnstillingene.

Toppmeny 25
Jauo_fs)1un; apuaööajuumg I 6uiupeluul



Grunnleggende funksjoner

NAVI
Dette kapittelet forklarer navigasjonsfunksjonene.

Grunnleggende funksjoner

l Navigasjonsfunksjoner

Hva er navigasjon?

Navigasjon er et system som måler plasse-

ringen av bilen og veileder deg langs ruten til
det angitte bestemmelsesstedet. Bilens plas-

sering som vises på kartet måles med funk-
sjoner som GPS og karttilpasning.

GPS (Global Positioning System)
Systemet som bruker GPS-satellitter for å
finne plasseringen kalles GPS. Radiosignale-
ne fra disse GPS-satellittene mottas, og plas-
seringen av bilen måles til innenfor ca. 30 til

200 meter.

— Målingen av bilens plassering tar ca.  2
minutter på et sted med god oversikt.

Første gang dette produktet brukes el-
ler etter en lang stund med inaktivitet,

tar det ca. 5 minutter å måle bilens
plassering.

GPS-satellittene styres av det ameri-

kanske forsvarsdepartementet, noe
som noen ganger bevisst reduserer

plasseringspresisjonen. Når det skjer,
kan plasseringen av bilen ikke vises på

riktig sted.

26 Navigasjonsfunksjoner

Karttilpasning
Karttilpasning er en funksjon som sammen-
ligner rutesporingsdata for bilen med veikon-
figurasjonen i kartdataene, anslår veien du
kjører på, og viser dette på kartet.

[  A  FORSIKWG j —j
— Kartet som vises for navigering og tra-

tikkregelinformasjonen ble utarbeidet
basert på ulike typer informasjon når
kartdataene ble utarbeidet. slik at de
kan awike fra de faktiske veier og tra-
tikkregler. Følg alltid de faktiske veiene
og følg tratikkreglene.

%

GPS-antenne  /

Bilens plassering fastsettes ved å motta ra-
diosignaler fra GPS-satellitter med GPS-an-

tennen.

å

RÅD

Hvis radiosignalene fra GPS-satellittene blir
blokkert, kan det hende at bilens plassering
ikke vises på riktig sted. Overhold derfor føl-
gende:

— Ikke lim film som inneholder karbon på
frontruten.

0MCN16E1



-  Ikke plasser noe på eller nær GPS-an-

tennen.
— Ikke bruk mobiltelefon, personsøker,

datamaskin osv.  i  nærheten av GPS-

antennen.

Kartdataene kan inneholde feil eller mang-

lende tegn, feil plasseringer osv.

Posisjonsmåling

Når nøyaktig posisjonsmåling ik-
ke er mulig
Radiosignaler fra GPS-satellitter kan ikke
mottas på steder som i tunneler, innendørs

parkeringshus, steder omgitt av høye bygnin-

ger, fjell eller trær, under motorveier og for-

høyede toglinjer.
I  slike tilfeller bruker posisjonsmålingen auto-

nom navigasjon basert på vinkelhastighets-
og hastighetssensoren slik at nøyaktig må-

ling av bilens plassering kan bli umulig.

Målefeil
Når radiosignaler ikke kan mottas fra GPS-
satellitter, oppstår det lett målefeil, og plasse-
ringen av bilen kan ikke vises korrekt.

Hvis du fortsetter å kjøre, og det blir mulig å
motta radiosignaler fra GPS-satellitter, korri-

geres feilen for gjeldende plassering automa-

tisk.

OMCN16E1

Årsaker til hvorfor plasseringen av bilen
ikke vises riktig

- Hvis en motorvei og vanlig vei er i nær-

heten av hverandre

— Ved kjøring på veier som er dannet

som et rutenett

— Ved kjøring på en tjellvei med bratt hel-

ling

— Hvis du svinger til venstre eller høyre

etter å ha kjørt  en  lang stund på en rett
vei

— Umiddelbart etter at motoren/strømmen

slås på
— Ved kjøring i sakte fart, for eksempel

på  en  vei med tett trafikk eller på en
parkeringsplass (fordi noen biler sender

ikke ut et hastighetssignal når bilen kjø-

rer for sakte)
— Hvis du kjører med kjettinger på dekke-

ne
— Hvis bilen ble snudd rundt på en dreie-

skive eller lignende

— Når du kjører gjennom et veiskille med

liten vinkel mellom de to veiene
— Etter at bilen har blitt fraktet med ferge

eller lignende

-  Når du kjører i parkeringshus med flere

nivå eller på en spiralformet vei

— Når du kjører sikksakk på en bred vei
-  Når et dekk har blitt erstattet med re-

servedekket
— Ved kjøring på snø, sand eller annen

glatt vei

Grunnleggende funksjoner

Posisjonsmåling i 3D
Når effektive radiosignaler hvor forventet po-
sisjonspresisjon kan mottas fra fire eller flere

GPS-satellitter, kan 3D-posisjon med bred-

degrad, Iengdegrad og høyde beregnes.

"GPS-informasjon" (på side 171)

Posisjonsmåling i  2D
Når effektive radiosignaler for posisjonspresi-
sjon kan mottas fra tre eller flere GPS-satel-
litter, men ikke nok for posisjonsmåling i 3D,
antas høyden å ha vært den samme siden

forrige gang den kunne måles, og bredde-
grad og lengdegrad beregnes kun i 2D. l det-
te tilfellet er posisjonspresisjonen mindre enn

for posisjonsmåling i 3D.
"GPS-informasjon" (på side 171)

Ikke-målbar posisjon
Når effektive radiosignaler fra GPS-satellitter
hvor posisjonspresisjon kan forventes, men
ikke mottas, måles ikke posisjonen.
"GPS-informasjon" (på side 171)

Søkemåter for rute

— Ruten som vises i ruteveiledningen,er
en referanserute til bestemmelsesste-

det. Det er ikke nødvendigvis den kor-

teste ruten. Denne ruteveiledningen tar

ikke hensyn til trahkkøinformasjon.
-  Ikke alle veier blir brukt i ruteveilednin-

gen.
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Grunnleggende funksjoner

-  Ruter med ferger er satt til å være min-

dre anbefalt enn vanlige veier. Så selv

om ferje gir en raskere rute til bestem-

melsesstedet, kan en rute som ikke

bruker fergen, bli vist  i  stedet

Når en bomstasjon, parkeringsplass,

eller serviceområde er satt som be-

stemmelsessted eller som et veipunkt,

velger du det fra et virksomhetssøk el-

ler fra et forenklet motorveikart og angir
det uten å bla  i  kartet.
Noen ganger er ruten ikke den samme

som en tidligere utarbeidet rute, selv

om de samme stedene ble satt som be-

stemmelsessted og veipunkter.

Noen ganger vises ruter som inkluderer

fotgjengerveier, trapper osv. som ikke

er farbare med bil.
Hvis det ikke finnes noen vei til bestem-

melsesstedet eller bare smale veier,

kan det vises en rute som går til et sted

utenom bestemmelsesstedet.

Fordi søkene som utføres går forbi virk-

somheter, kan det, avhengig av veikon-

figurasjonen, vises ruter med rundkjø-

ringer.

Noen ganger søkes det etter ruter som
tar hensyn til trafikkregelinformasjon.

Noen ganger blir det ikke tatt hensyn til

noen midlertidige regler eller tidspunk-

tet de brukes på, skiller seg fra når de
er faktisk gjelder.

Ruteveiledning

- Når bilen kjører på den søkte ruten, vi-
ser dette avstanden til bestemmelses-

stedet eller neste veipunkt.

Navigasjonsskjermen

-  Når bilen kjører utenfor den søkte ru-
ten, viser dette avstanden fra punktet
der du forlot ruten til bestemmelsesste-
det eller neste veipunkt.

visningen av beregnet ankomst til be-
stemmelsesstedet beregnes med ut-

gangspunkt i data for gjenværende tid i

kartdata og turlæringsinformasjon.
Noen ganger kan det skje at du må ta

av  i  et veikryss og veikryssets navn ik-

ke er tatt med  i  veiledningen og vei-

krysset ikke er dekket  i  lydveiledningen.
Noen ganger avviker veiledning om

venstre og høyre avkjørsel fra selve

veikonfigurasjonen.
Når du går utenfor ruten, for eksempel
ved å ta av en avkjørsel for tidlig, fort-

setter noen ganger lydveiledningen for

ruten du først var på.
- Noen ganger er avstanden i veilednin-

gen litt for stor eller for liten.

Forholdsregler for bruk av navi-

gasjon

— Under ruteveiledning må du alltid følge
de faktiske trafikkreglene. Unnlatelse
av dette kan forårsake en trafikkulykke.
Ruten søkes frem ved hjelp av kartdata

på kartkortet. Noen ganger kan det skil-

le seg fra faktiske restriksjoner for byg-
ningsmasse, enveiskjøringsregler, og
andre trafikkregler. Følg alltid de gjel-

dende trafikkreglene.

Trafikkregler som avhenger av tids-
punktet på dagen gjenspeiler tidspunk-

tet ruten ble innhentet. Når du følger ru-
ten, må du alltid følge de faktiske tra-

fikkreglene.

-  Avstanden bilen har tilbakelagt, måles

med hastighetsindikatoren (og denne
hastigheten er proporsjonal med dek-

kenes rotasjonshastighet). Når dekke-
ne er nye, hvis dekkene ikke er stan-

dard eller hvis lufttrykket  i  dekkene ikke

er riktig, kan måling av avstand lettere

bli feil og plasseringen av bilen vises ik-

ke korrekt.

Ruten er en referanse til ruten rundt be-
stemmelsesstedet. Det er ikke den kor-

teste ruten eller ruten som er mest fri

for trafikkork.

Mens du kjører, er mengden av velin-

formasjon som vises begrenset og

noen veier kan ikke vises. (For eksem-

pel smale gater)

Hvis avstanden til bestemmelsesstedet

er ekstremt kort eller svært lang, kan

rutesøk være umulig.
Selv om du reiser utenfor ruten, blir ru-
ten automatisk beregnet på nytt.

Den estimerte ankomsttiden varierer

med veiforholdene og hvordan du kjø-

rer.

Navigasjonsskjermen
Dette avsnittet forklarer navigasjonskart-

skjermen og visningsinnholdet for meny-

skjermene.
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Grunnleggende funksjoner

Kart  viser  innhold

Kartskjermene inkluderer skjermen for gjeldende plassering og rulleskjermene (s. 29).

Gjeldende plasseringsskjerm
Dette avsnittet forklarer innholdet som vises på skjermen for gjeldende plassering, som vises når du trykker på mtasten.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 
Rutens veiledermerke
Veien du skal kjøre indikeres ved en pil.
Med [Skjermen] "Searched Root" (Søkt rot), kan du velge [Ar-

row] (pil) eller [Line] (strek).

-+  "Navi-innstillinger" (på side 189)
Bilens plasseringsmerke
Pilen viser plasseringen på bilen og retningen på pilen viser ret-

ningen du kjører  i.

Utgang, veiledningsikon
Viser avstanden inntil neste kryss hvor du må ta av og hvilken

vei du skal svinge. Berøring av dette viser veiledningskartet over

kryss.

—»"Finn neste kryss bilen skal svinge " (på side 61)

-menyen vises.

——"Visning av EV-menyen" (på side 33)

I1] (s. 32)
Viser en undermeny.

Ikoner (s. 29)

Viser gjeldende telefon og stemmestatus.

"Denne funksjonen er bare tilgjengelig for elektriske biler.

0MCN16E1

7. Klokke
Viser jeldende tid ved bruk av 12- eller 24-timers tid.

8. TMC
iser rankkorkinformasjon, informasjon om trafikkregler osv.

Hvis du trykker på TMC-symbolet, kan du se nærmere på deta-

ljert informasjon.

—» "TMC (Traffic Message Channel)” (på side 81)

9. Retningsikon
Berøring av dette viser kartendringsskjerm.

—>“Vel kartskjerm." (på side 34)

10.
Iser målestokken for kartet som vises. Ved å trykke her, en-

11.

dres målestokken.
—+“Endring av målestokk" (på side 40)
lnfonnasjon om destinasjonlveipunkt

Viser tid, retning og distanse til destinasjon eller veipunkt. Hver

gang du trykker på denne tasten, veksler skjermen til beregnet

ankomsttid, gjenværende tid og lokaltid. Tid og avstand på dette

tidspunktet er forventet ankomsttid, gjenværende tid eller lokal-
tid og avstand til destinasjon eller veipunkt fra en plassering

som ligger av ruten.
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Grunnleggende funksjoner

-  Menydeler varierer med navigasjonsinnstillingene og kjørestatus. Noen deler kan ikke vises.
-  For å gjøre forklaringen tydeligere, utelater navigasjonsbildene i denne manualen noen landemerker.

Blar gjennom skjermene
Dette avsnittet forklarer innholdet som vises på rulleskjermene du får opp når du blar  på  kartet eller har utført et søk (s. 40).

 
1. Bynavn 6.  w

Hvis det er et bynavn for markørposisjonen, vises dette bynav- —? merkeposisjonen kan tinjusteres.

net ——”Finjustering av rulling” (på side 40)
2. Lllsymbol 7.  POI-ikoner

De angitte veipunktene (s. 64) vises med et LLI-symbol. Varemerker, sight-seeing-områder, osv. vises med disse merke-
Opptil5retningspunkt kan stilles inn. De vises med [L] , [AI , Li]  , "e-
[1], l_5J i  den rekkefølgen de blir passert. 8- 5Ymb°'

3- ä symbol Viser startpunktet med merket.
lnnstilt destinasjon (s. 48) vises med ä-symbolet. 9' "bake . . .

4_ +  symbol arti a e til forrige skjerm.

Markørsymbolet vises ved midtpunktet av plasseringen som
blas til.

5.
=  amenyen vises (s. 32).
Her kan du angi destinasjon, veipunkter og adressebok.
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Grunnleggende funksjoner

-  Visningen av 7) POI-ikoner kan fjernes fra kaitskjermen ved å stille inn [Hide All] (Skjul alt) for [Screen] "POI icons".
—>“Navi-innstillinger” (på side 189)

-  Du kan velge hvilke 7) POl-ikontyper som skal vises og ikke vises.
-»"POl-ikoner på kartet" (på side 191)

.  . . Z
lndlvlduelle ikoner >
Dette avsnittet forklarer ikonene som vises på skjermen for gjeldende plassering (s. 29). S

Vises når tilkoblet Bluetooth.
—>"Bluetooth-innstilling" (på side 212)

I I Viser signalstyrken og om telefonen søker (roaming) eller ikke.

] Vises når telefonen brukes.

Viser betjeningspanelet for telefonen igjen (s. 178). —
Visningen kan aktiveres eller deaktiveres via [Screen] (Skjerm) “Mobile Phone lcon" (Mobiltele-

fonikon).

—>"Navigasjonsinnstillinger" (på side 189)

AV-ikon Viser status på stemmekilden som brukes nå.
Gå til "AV-ikoner" (på side 88) for mer informasjon.

Om du skal vise eller ikke kan velges med [Screen] (Skjerm) "Other Indicator lcons" (Andre in-
dikatorikoner).
—>“Navigasjonsinnstillinger" (på side 189)
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0MCN16E1 Navigasjonsskjermen 31
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Vise bestemmelsesstedmenyen Vis blamenyen B'a”‘e”ye” Vises"

Du kan angi destinasjonen og slette ruter fra

dette menyskjermbildet.

Trykk på -tasten.

o/ssrl [AMAPI

V

Destinasjonsmenyen vises.

32 Navigasjonsskjermen

Du kan angi plasseringen du har rullet til (s.

40), som vises med +-merket, som desti-

nasjon eller angi den  i  adresseboken.

- Du kan vise blamenyen fra kartskjer-
men som ble vist med søkeresultatene
ved å berøre [Adjust] (justere), og der-

etter [Set] (stille inn).

Trykk på på blaskjermen.

%

/\

V

Still inn som

dest

Adressebok

POI nær ved

Stedskon-

troll

Still inn som

TMC-søk

Bakover

+  stedet kan stilles inn som
destinasjon.
——"Still inn som desitna-

sjon" (på side 41)

+-plasseringen kan regi-
streres. ——"Angi i adressebo-

ken" (på side 42)

Bedrifter rundt  +  stedet kan
søkes etter.

—>"Søk for nærliggende be-

drifter" (på side 53)

Posisjonen til +- stedet som
er relativ til gjeldende sted

kan undersøkes.

—»”Sjekk stedet bilen befin-
ner seg på" (på side 44)

Områder (rundt +plasse-
ringen) kan registreres for å

sjekke trafikkmeldinger. a

"Registrering av TMC-over-

siktskartet" (på side 84)

Går tilbake til forrige skjerm.

Dette avsnittet forklarer hvordan du viser un-

dermenyen fra skjermen for gjeldende plas-

sering (s. 29).

OMCN16E1



Grunnleggende funksjoner

'  På en skjerm som l:I vises på,
kan  du vise undermenyene for hver
funksjon ved å trykk på den.

Trykk på l:l på skjermen

for gjeldende plassering.

Funksjonefäum bare er tilgjengelige for elektriske
biler

ning av EV-men

Du kan søke etter og oppdatere Iadesteder

og kontrollere informasjon om for eksempel

Iadekostnad.

EV-menyen vises.

Du kan søke etter et lade-
sted i nærheten av gjelden-

de plassering.

—»"Søk etter Iadesteder i

nærheten av gjeldende plas-
sering" (på side 56)

Hvis du trykker på [Oppdater
ladestasjon], kan du utføre

en trinnvis oppdatering av

data om ladesteder.

Hvis du vil vite mer om hvor-

dan du henter trinnvise data

for oppdateringer, kan du gå
til "Oppdatering av informa-

sjon om ladeste-

der" (på side 148)

Du kan kontrollere og angi

informasjon om energi.

—» "Kontrollere turinforma—

sjon (Plug-in Hybrid-kjøre-

tøy)" (på side 157)

Ladested i

nærheten 
På skjermen for gjeldende plas-

sering trykker du på .V

Oppdater la-
dested

 
lnfonnasjon

om energi
Undermenyen vises.

— l denne håndboken er bryteren for å
visning av undermeny vist som

V

': Dette er utstyr som kun noen biltyper har.

OMCN16E1 Navigasjonsskjermen 33
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Fjernstyrt
klimakon-

troll  '

Søk  etter  la-
dested

Kart over

EV-fekkevid-
de

Tidsurlading '

Ladekost-

nad

Tilbake

Du kan angi innstillinger for

A/C-tidsuret.
—» "Angivelse av en adres-
sekobling" (på side 209)

Du kan søke etter ladeste-

der i nærheten av en ønsket
plassering.

—»"Søk etter ladesteder  i
nærheten av ønsket plasse-

ring" (på side 56)

Her kan du kontrollere områ-

det og distansen du kan kjø-

re med gjenværende kapasi-
tet  i  batteriet og drivstoff.

—» "Kontrollere mulig kjøre-

område" (på side 167)

Du kan angi innstillinger for

A/C-tidsuret.

—>“Stille inn tidsurlading
" (på side 208)

Du kan angi innstillinger for

tidsurlading.

—»"Kontrollere ladekostna-
den" (på side 164)

Går tilbake til forrige skjerm.

':  Dette er utstyr som kun noen biltyper har.

Vise skjermbildet for gjeldende
plassering

Du kan vise skjermen for gjeldende plasse-

ring (s. 29) fra blaskjermen (s. 29),destina-

sjonsmenyen (s. 32),blamenyen (s. 32) osv.

34 Velge kartskjermbildet

- Du kan også vise skjermen for aktuell
plassering fra AV-skjermen, info-skjer-
men. og andre funksjoner.

Trykk på W-tasten.

Velge  kartskjermbildet
Du kan endre karttype og referanseorien-

tering.

Trykk på retningsikonet.

 

 
Retningsikon

y Trykk på enten "type" eller “re-

feranseorientering”.

T

Viser skjermen for gjeldende plassering på

navigasjonsskjermen. Referanseretnjng

OMCN16E1



Grunnleggende funksjoner

aTfvkk På - Ett kart
Du kan vise standardmenyen på ett kart.

   

   

V

Karttype eller referanseorientering endres.

RÅD

— Du kan velge karttype og referanseo- %
rientering separat. <

-  For å endre den høyre skjermen for '
visning av to kart. trykker du på ikonet
på den høyre skjermsiden.

Motorveiinformasjon
Dette viser en liste over motorveiavkjørsler

To kart med servicefunksjoner, med nåværende po- —

Du kan vise to kart med ulike målestokker s'5J°” 30'“ Utgangspunkt-
samtidig. Q

:
::
?.
m

(n
(D

Det er imidlertid ikke mulig å vise en g
3D-kartvisning til venstre. g.

to
-h

::
Karttyper 3.

Denne delen forklarer hvilke typer kart du * =

kan endre til. RÅD ä

RÅD -  Du kan kontrollere forskjellige typer in- -'
formasjon på det forenklede motorvei-
kartet

—>"Motorveiinformasjon” (på side 44)

-  Du kan gjøre den høyre skjermen til et
3D-visningskart.
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RÅD
— Du kan bare velge forenklet motorvei-

kart hvis du kjører på en motorvei.
- Det kan ikke vises på én skjerm (hele

skjermen).
— Du kan finne ut avstanden til ulike virk-

somheter og annen informasjon.

Avskjørselsliste
Dette viser en liste over steder med rutevei-
ledning på den venstre skjermen.

ARC DE TRlOMPHE

Kart  +  Informasjon
Viser en delskjerm og viser lydstatus, turin-

formasjon osv. samtidig med kartet. Du kan
endre informasjonen som vises på delskjer-

men.

36 Velge kartskjermbildet

a“Endre Kart  +  Informasjon-visningsinfor-

masjonen” (på side 37)

Pilveiledning
Plassering for neste ruteveiledning vises
med en pil på venstre skjerm.

Kartreferanseorientering

Dette avsnittet forklarer kartreferanseoriente-

ringen, som du kan endre.

2D(H-opp)
Dette viser et kart hvor kjøreretningen for din

bil peker oppover.

 
(Rød)

2D(N-opp)
Dette viser et kart hvor nord peker opp

\\ 7

(Rød)

OMCN16E1



-  Hvis du trykker på [INFO/STILL INN],
[lnnstillinger], [Navigasjonsinnstillin-
ger], [Alternativer for kart] og [Endre
3D-perspektiv] i  3D-kartvisningen, kan

du endre perspektivet.

Endre Kart + lnformasjon-vis-
ningsinformasjonen

Endre informasjonen som vises på P side P-

underskjermen.

Auto
Dette skifter automatisk mellom "H-opp" og
"'N-opp" koblet til kartmålestokk. For måle-
stokkene 100 m og mindre endres visningen

til H-opp og for målestokkene 250 m og mer
endres visningen til N-opp.

Trykk på retningsikonet. 
3D
Viser et kart med terrenget sett ovenfra.  

Retningsikon

amw på .
aTrykk på .

HTwkk på -
 

OMCN16E1
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Trykk på elementet du vil vise.

V

Skjermen for det valgte elementet vises i det

venstre skjermbildet.

Velge kartskjermbildet 37
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Veiledningsskjerm
Dette produktet viser forskjellig veiledning

etter situasjon.

Veiledningskart for veikryss

Når du kjører langs ruten og nærmer deg et

veiledningspunkt, vises dette kartet sammen

med taleveiledningen.

Det viser avstanden til krysset, navnet på

krysset og navnet på området.

38 Veiledningsskjerm

°  For å vise det manuelt. trykker du på
ikonet "veikryssveiledning".

 
Utgang, veiledningsikon

Kartveiledning for bomstasjoner

Vises når du nærmer deg en bomstasjon.

l  A  FORSIKTIG ]
°  Bilens plasseringsmerke vises ikke.

l  A  FORSIKTIG I
-  Veiledning gis ikke for alle bomstasjo-

ner.

Vises når du nærmer deg ombordstignings-
punktet mens du er på reise langs en rute

med bilferge eller biltog.

OMCN16E1



Kjørefeltveiledning

Vises når det finnes kjørefeltinformasjon for
neste veikryss.

 

JA m; ,
A  AL; A. »1aRfji,l[lL 
RÅD

-  Det vises ikke når det forenklede. mo—
torveikartet vises.

— Mens du kjører langs ruten, vises den
anbefalte ruten i gult og kjørefeltene
du kan kjøres langs ruten, vises som
lys blå.

— Det finnes også kjørefeltveiledning i
form av Iyd.

-  Kjzrefeltinformasjon vises for krysset
som er angitt med pilen.

-  Veiledningen gis ikke for alle kjørefelt.
— Noen ganger er de faktiske kjørefelte-

ne annerledes enn veiledningen.

OMCN16E1

Grunnleggende funksjoner

Fa**si"dika=°r~°i'ed"*"9
Når du nærmer deg et kryss på en motorvei, Vises hvis fartsindikatorinformasjon er tilgjen-
vises den faktiske veikrysskonfigurasjonen, gelig mens du kjører.
hvilken vei du skal kjøre, navn på krysset
OSV.

 
 

- Noen ganger er de faktiske fartsindika-
torene forskjellige fra veiledningen.

 

   -  Bilens plasseringsmerke ises ikke.
-  Noen ganger skiller. den faktiske vei-

krysskonfigurasjonen seg fra veiled- RÅD . .
i ningen. i j i -  Veiledning er ikke for alle indikatorene

langs veiene.
-,Det er nødvendig, å stille [Screen]
(skjerm) "Speed Indicator” (fartsindika-
toren) "On" (På). l

” ,—>“Navi-innstiilinger" (på side 189) I

Veiledning i svinger

Advarsler blir gitt med Iyd og med et ikon

hvis du prøver å ta en sving for fort.

Det er nødvendig å stille [Veiledning] "Curve
Guidance" (kurveveiledning [On] (på).
—>“Navigasjonsinnstillinger" (på side 189)

Veiledningsskjerm 39
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Bruke kartet
Dette avsnittet forklarer hvordan du utfø-

rer operasjoner som å endre målestokk og
bla i kartet.

Bytte av skala

Du kan vise et bredt område eller et detaljert
område.

Trykk på .

 
M UNE MU.-\, 7"-‘«~‘£ 

Endringslinjen for målestokk vises.

40 Bruke kartet

Trykk på  .
Kartet vises  i  nærmere detalj hver gang du
trykker på tasten.

Trykk på
Kartet blir bredere hver gang du trykker på
tasten.

HTwkk på -
V

Endringen av målestokk er fullført.

-  Her kan du endre målestokken på kar-
tet og zoome inn og zoome ut ved å vri

på [TUNEIZOOM]-tasten.
-  Ved å holde inne eller an du

bruke fri zoom-funksjonen for vise de
fire trinnene til neste målestokk grad-
VIS.

Bla i kartet

Brukes til å flytte fra skjermen for gjeldende
plassering til en annen plassering og kontrol-

Iere kartet.

RÅD
- Mens du blar, vil noen ganger en del

av kartet ikke vises. Dette er ikke et
tegn på at noe er galt.

— Med [Alternativer for kart] "Bla  2  skjer-

mer” kan du når du blar mens du viser
to kart, velge om du vil fortsette å vise
to skjermer eller bytte til ett skjermbil-

de. —>“NavigasjonsinnstilIin-
ger" (på side 189)

— Med [Alternativer for kart] "3D-blaing"

kan du, når du blar mens kart vises i
"3D”, velge om du vil fortsette å vise i
3D eller bytte til 2D.
—>“Navigasjonsinnstillin-
ger" (på side 189)
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Trykk på plasseringen du vil vi-   Betjening fra rullemenyen
Se .  ved å n0lde denne nede kan du bja Når du viser blamenyen, kan du angi be-

' kontinuenig. stemmelsessted, veipunkler, adressebok

- Ved å trykke på av [Set] (innstilling)- OSV-
menyen vises rullemenyen. Du kan
angi bestemmelsesstedet, veipunkter, Angi som bestemmelsessted

og adressebok. —>“Vise rullemenyen” (på side 32) Angi blasklermens +-plasserin9 (s. 29) som %
destinasjon. <

Finiusfefing av rulling å
Hel kan du finjustere FU"eD05iSJ0n9n- — Hvis en rute allerede er angitt, blir ru-

_ ° ten slettet og +  satt som nytt bestem-
Etter rulling trykker du pa .. elsessted.

' - i
avis blamenyen (s. 32).

 
,  n , Trykk  på  retningen. g

egg., . X j .. , _  _  . Trykk  på  Angi som dest. . å
/(~\ Le / . ., -3,‘; -
,,,  « y å

'  JF!” // x ID

*x * > 2
\ Q %

E”
'- :

+-merket er på linje med plasseringen du ä

søker etter.
Trykk noen ganger for å finjustere. å

B 57,,“ på Justering av _
-  Ved å trykke på [Back] (tilbake) gar _ _ _ _ _

visningen tilbake til skjermen for gjel- y ggæd"lngsstafæklefmblklelVlseS (3-

dende plassenng (S' 29)‘ Dette fullfører finjusteringen. )'

ETwkk på -
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Grunnleggende funksjoner

 
Søket etter ruten til bestemmelsesstedet er

fullført. og ruteveiledningen starter.

— Hvis  det finnes informasjon om virk-

somheter  +  på plasseringen, vises en
liste over disse, slik at du kan velge fra
dem.

Angi blaskjermens +-plassering (s. 29) som
et veipunkt.

42 Betjening fra rullemenyen

— Det er nødvendig å stille inn en motta-
ker.

nVis blamenyen (s. 32).

Trykk på Angi som dest.,, ,,  ____ °9
deretter på

  
   

 
eiseruteiste .

Trykk på for plasse-
ringen som skal  legges  til.

 

nTrykk på .

 
Søket etter rute til destinasjonen via veipunk-

tene er ferdig, og ruteveiledning starter.

Angi i adresseboken

Angi blaskjermens +-plassering (s. 29) som

en adresse i adresseboken.

avis blamenyen (s. 32).

OMCN16E1



Trykk på Adressebok  .

V

gig-merket vises på det søkte stedet og

skjermbildet for adressebokinformasjon vi-
ses (s. 78).

aTrykk på Angi i adr.- bok  .
V

Registrering av plasseringen er fullført.

-  Du kan endre adressebokinformasjo-
nen som vises her.

—>“Endre
sjon" (på side 77)

adressebokinforma-

Søke etter virksomheter i nærhe-

ten

Søk etter virksomheter i nærheten (s. 29) av

+-plasseringen på blaskjermen.

OMCN16E1

l eksempelet nedenfor vises bensinstasjoner
i området rundt +-plasseringen.

avis blamenyen (s. 32).

Trykk på
[interessepunkt i nærheten l.

Trykk på BENSINSTASJON i
“Mine kategorier”.

Mine katego- Lar deg velge fra forhånds-
rier registrene, ofte brukte ka-

tegorier—»"Redigere mine

kategorier" (på side 51)

Siste 5 Lar deg velge fra de fem
nylig søkte elementene.

Grunnleggende funksjoner

All Lar deg velge fra alle kate-
gorier.

Når du har trykket på [All]
(alle), kan du sortere etter

sjanger eller etter alfabe-

tisk rekkefølge på navnet
ved å velge [Sort by Genre]
(sorter etter sjanger) eller

[Sort by Alphabet] (sorter

etter alfabetet).

'  Trykk på en hvilken som helst
type.

Betjening fra rullemenyen 43
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Du kan sjekke forholdet mellom din nåvæ-
rende plassering og markørposisjonen.

'  Plasseringen med T-merket er markø-
rens plassering.

Trykk på virksomheten du vil
søke etter.

Motorveunformasjon
Når du kjører på en motorvei, vises motor-

veiinformasjon (s. 35). Du kan kontrollere

informasjon om serviceområder og parke-

ringsplasser samt avkjørsler.

— Ved å trykke på [info] vises et kart over
omgivelsene og relatert informasjon.

— Ved å trykke på [Refresh] (oppdater)
starter du et søk igjen.

V

Du får da opp et kart over omgivelsene og
relatert informasjon for den valgte virksomhe-
ten.

Sjekke plasseringen av din bil

Du kan sjekke forholdet mellom blaskjer-
mens +-plassering (s. 29) og din nåværen-

de plassering.

nVis blamenyen (s. 32).

aTrykk på Plasseringskontroll .

V

44 Motorveiinformasjon OMCN16E1
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Vis innholdet

1)-

1. Rutenummer og rutenavn
Viser rutenummer og rutenavn for motorveien som nå vises  i
"Motorveiinfo".

2. Informasjonsskjerm
Viser navn på og informasjon om virksomheter (f.eks. rasteplass
og veikryss) med ikoner.
For en motorveiavkjørsel vises informasjon om virksomheter i
nærområdet.
Ved å trykke her vises et kart over omgivelsene for den valgte
virksomheten.

)

3. Avstandsvisning
Viser avstanden fra din bils plassering.

4. Visning av din bil
Vises når en liste over virksomheter nærmest nåværende posi-

sjon vises.

—Du må angi innstillinger for [Screen] (Skjenn) -  “Motorway Simplified Map Automatic Display” (Automatisk visning av forenklet kart for mo-
torvei) -"Display" (Wsning).
—» “Navigasjonsinnstillinger” (på side 189)
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lnformasjon om virksomheter B
-  Hvis du setter [Alternativer for  kart]

"Automatisk visning av forenklet mo-
torveikart" til [Ikke vis], utføres denneViser infomasjon om virksomheten.

(Opptil fire Virksomheter kan Vises.)

Ikon Forklaring av  merker

a BENSINSTASJON

RESTAURANT

RASTEPLASS

a HOTELL

E BANK MACHINE (Minibank)

BANK

Med fabrikkinnstillingene vises motorveiinfor-
masjon automatisk når du kjører på en mo-
torvei (s. 35), slik at ingen betjening er nød-

vendig.

46 Motorveiinformasjon

operasjonen.
—»"Navigasjonsinnstillin-
ger" (på side 189)

-  Hvis bilen din ikke er på en motorvei.
kan motorveiinfo ikke vises.

Trykk på retningsikonet.

 
Trykk på l Motorveiinformasjon l
og deretter på .

V

Motorveiinformasjon vises.

Kontrollområdeinforrnasjon

Du kan kontrollere informasjon om SA, PA,

IC og JCT, og du kan vise kart over omgivel-
sene.

Trykk på eller .

V
Du kan bla frem og tilbake i motorveiinfor-

masjon. Informasjon om virksomheter vi-

ses også.

- Du kan ikke gå tilbake lengre enn der
bilen er.
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Trykk  på virksomheten du vil se

nærmere på.

V

Et kart over omgivelsene vises for den valgte

virksomheten.

— Ved  å  trykke her, vises underrnenyen.

Lar deg stiile inn destinasjon, retnings-

punkt  og adressebok.
—>'Vis blamenyen" (på side 32)

OMCN16E1
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Destinasjonsinnstillinger

 Destinasjonsinnstillinger

I Still  inn hjemmeadressen   Stiller inn søkt-etter-plas-

som destinasjon -Hvis du ikke har registrert hjemmet ditt, Seringen som destina"
vil den ene skjermen spørre deg om du sjon.

Du kan angi den forhåndsregistrerte hjem- ønsker å registrere det, så blir innstil-
meadressen din (s. 72) som destinasjon. Iingsskjermen vist.—>"Registrer en Dette avsnittet forklarer betjeningsrekkeføl-

hjemmeplassering" (på side 72) gen for innstilling av stedet som det søkes et-
Trykk på -tasten. ter med Søke etter et sted (s.  49),  som de-
Destinasjonsmenyen vises. St'nasJ°”'

Trykk på -
V

Trykk på -tasten.
Destinasjonsmenyen vises.

Trykk på en "search method”

(Søkemetode), og søk etter ste-

det. 
Søket etter rute med hjemmeadressen din
som destinasjon er ferdig, og ruteveiledning

Veiledningsstartskjermbildet vises (s. Starter-
59).

4*Søke etter et sted" (på side 49)
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Når stedet du søker etter vises,

trykker du på .

 
Søket etter ruten med det søkte stedet som

destinasjon er ferdig, og ruteveiledning star-

ter.

-  Avhengig av søkemetoden, vil navnet

på en bedrift og telefonnummeret ikke
vises.

OMCN16E1

l Søke etter en plassering

Med dette produktet kan du bruke ulike me-

toder for å søke etter plasseringer.

Plasseringen som det søkes etter her, bru-

kes ved angivelse av destinasjon (s. 48), et
veipunkt (s. 64) eller en adresse i adresse-

boken (s. 72).

Dette avsnittet forklarer metoden for å søke

fra destinasjonsmenyen (s. 21 ).

Laste inn fra adresseboken

Laster opp adresseboken.

Trykk på -tasten.
Destinasjonsmenyen vises.

RTrykk på Adressebok .
Adresseboklisten vises.

Trykk på plasseringen som skal
lastes opp.

V

Destinasjonsinnstillinger

V

Veiledningsstartskjermbildet vises (s. 59).

—Ved å trykke på [info] vises et kart over
omgivelsene og relatert informasjon.

-  Mens veiledningens startskjermen vi-

ses. kan du ved å trykke på [Address
Book] (adressebok) angi en plassering
i  adresseboken.—>“Set an Address in
the Address Book" (på side 75)

Last et ofte brukt sted fra adres-

seboken

Trykk på -tasten.
Destinasjonsmenyen vises.

Trykk på   eller

-

V

Veiledningsstartskjermbildet vises (s. 59).

Søke etter en plassering 49
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Destinasjonsinnstillinger

Bruk sokehistorikk j Ewa på .
Du kan bruke søkehistorikken over steder

som ble angitt som destinasjon, og vise et

kart over omgivelsene igjen.

— Berøring av [info] viser et kart av omgi-
velsene og relatert infomasjon.

Q  S'°“° "° ‘°’”"°“‘5‘°"""
-  Søkehistorikk inneholder de siste 50

treffene.

Trykk på -tasten.
Destinasjonsmenyen vises.

ETWKK på -
Trykk på stedet du vil søke et-

ter.

V

Veiledningsstartskjermbildet vises (s. 59).

50 Søke etter en plassering

Du kan slette en registrert søkehistorikk.

Trykk på -tasten.

Destinasjonsmenyen vises.

ETWKK På -
aTrykk på .

' Trykk på stedet du vil slette.

Velg alle Velger alle registrerte ele-
menter. Trykk for å slette
alle.

Fjern alle Kansellerer alle valgte ele-
menter.

Errykk på .
V

Sletting av søkehistorikken er fullført.

Søke fra adresse

Søker etter en plassering fra en adresse.

Trykk  på -tasten.

Destinasjonsmenyen vises.

ETrykk på Adresse/veikryss .

Trykk på elementet, og skriv

deretter inn adressen.

HTwkk på -
V

Veiledningsstartskjermbildet vises (s. 59).
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Destinasjonsinnstillinger

 l Trykk  på Trykk på Alle byer ,  og angi
'  Ved å "ykke På [Last 51 (We 5) ka" Alle interessepunkter  . deretter bynavnet.

du velge blant de 5 siste søkene.
-  [All Junctions] (alle veikryss) kan vel-

ges når galen legges inn.

-  Avhengig av tilstanden til informasjo-
nen som er registrert i kartdataene,
kan du vise representative steder for

området.

Søk ved å skrive inn et navn  på
en virksomhet

Navnet på en virksomhet kan angis for å sø- ° u
ke gtter pla55eringen_ ' pa elementet  Land, Og pa

skriv deretter inn navnet på Ian- Alle interessepunkter  ,  og angi  —

TV!/kk På "fasten det. deretter navnet på virksomhe-
Destinasjonsmenyen vises. ten du søker etter-

Trykk på lnteressepunkt .
Hvis du trykker på [Last 5] (Siste fem), kan
du velge mellom de siste fem søkene.

lAVNJafiuglmsuugsuo[seu!1saa

Hvis du trykker på [Siste 5], kan du velge

menom de Siste fem søkene" ~>“lnntastingshjelp for søk" (på side 19)

Du kan søke uten å skrive inn hele navnet

på virksomheten.

OMCN16E1 Søke etter en plassering 51



Destinasjonsinnstillinger

7  Trykk på .
Når du har skrevet inn de første bokstave-

ne i navnet pa virksomheten og det bare er

en kandidat igjen. gar du videre til trinn 8.

Hvis det finnes fem eller færre kandidater,

vises en liste automatisk.

-' Trykk på virksomheten du vil

søke etter.

Det vises en liste, og du kan velge den

virksomheten du ønsker.

Trykk på Alle kategorier  ,  og
angi deretter kategorinavnet.

-  Hvis listen inneholder "+"-merket, tryk-
ker du på [Sub POI] (under-interesse-

punkt) og velger det det virksomhets-
navnet du ønsker.

lnntastingen av kategori kan utelates.

52 Søke etter en plassering

Mine kategori- Lar deg velge fra for-

er håndsregistrerte, ofte

brukte kategorier. —»

"Redigere "My Catego-

ries“ (mine kategori-

er)" (på side 51)

Siste 5 Lar deg velge fra de fem
nylig søkte elementene.

Lar deg velge fra alle
kategorier.
Når du har trykket på
[All] (alle), kan du sorte-

re etter sjanger eller et-

ter alfabetisk rekkefølge

på navnet ved å velge
[Sort by Genre] (sorter

etter sjanger) eller [Sort

by Alphabet] (sorter et-

ter alfabetet).

gTrykk på .

V
Veiledningsstartskjermbildet vises (s. 59).

Alle

Redigere “My Categories” (Mine
kategorier)
Registrerer en ofte brukt virksomhetskategori

i "My Categories" (Mine kategorier).

Opptil seks oppføringer kan registreres i "My

Categories" (Mine kategorier).

Trykk på -tasten.
Destinasjonsmenyen vises.
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aTrykk på Interessepunkt .

Trykk på

Alle interessepunkter  .

nTrykk på Alle kategorier  .

Emkk på .
Trykk på kategorien som skal
registreres.

Den registrerte kategorien vises i omvendt

rekkefølge.

Default (Stan- Gjenoppretter fabrik-
dard) kinnstillingene.

Clear All Avbryter alle registrerte
(Fjern alle) kategorier.

OMCN16E1

Sort by Alpha- Sorterer etter sjanger el-
bet (Sorter al- ler i alfabetisk rekkeføl-
fabetisk) eller ge etter navn.
Sort  by Genre
(Sorter etter

sjanger)

Trykk på Tilbake .
Går tilbake til forrige skjerm.

-  Du kan redigere kategoriene ved å
trykke på [Favoritter], [Mine kategorier]
og [Rediger] i menyen for navigasjons-
innstillinger.-—» “Navigasjonsinnstillin-
ger" (s. Navigasjonsinnstillinger)

Søk for nærliggende bedrifter

Lar deg søke etter virksomheter i nærheten

av gjeldende plassering og destinasjon og
langs ruten,

Søk etter virksomheter i nærhe-

ten av gjeldende plassering
Du kan for eksempel søke etter bensinstasjo—

ner:

1  Trykk på -tasten.
Destinasjonsmenyen vises.

aTrykk på Interessepunkt .

Destinasjonsinnstillinger

Trykk på

l Interessepunkt i nærheten].

»  Trykk på BENSINSTASJON .

Trykk på en underkategori.

Søke etter en plassering 53
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Destinasjonsinnstillinger

Trykk  på virksomheten du vil
søke etter.

V
VeiIedningsstartskjermbildet vises (s. 59).

-  Hvis  du  trykker på [info], vises et kart
over omgivelsene og relatert informa-
sjon.

-  Trykk på [Refresh] (Oppdater) for  å
starte et søk igjen.

—Fra kartskjennen kan  du  trykke på
l:l og deretter på [POI nearby]
(POI  i  nærheten) for å søke i omgivel-
sene.

Søk etter virksomheter i nærhe-

ten av ruten

Trykk på -tasten.
Destinasjonsmenyen vises.

54 Søke etter en plassering

aTrykk på interessepunkt .

Trykk på
[interessepunkt langs rute l.

V

Resten av fremgangsmåten er den samme
som fra trinn  4  og videre  i  "Søk etter virksom-
heter i nærheten av gjeldende plasse-
ring” (på side 53).

Søk etter virksomheter i nærhe-

ten av destinasjonen eller et vei-

punkt

Trykk på -tasten.
Destinasjonsmenyen vises.

ETrykk på interessepunkt .

Trykk på
l  interessepunkt på dest.  I  meiiomiigge

'  Trykk på stedet du vil søke et-
ter.

V

Resten av fremgangsmåten er den samme

som fra trinn  4  og videre  i  "Søk etter virksom-

heter i nærheten av gjeldende plasse-
ring" (på side 53).

Søk etter virksomheter nær en

gate
Du kan søke etter virksomheter nær en øn-

sket gate.

Trykk på -tasten.
Destinasjonsmenyen vises.

aTrykk  på interessepunkt .
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3  Trykk på
l  interessepunkt langs en gate l.

Angi kategori for virksomheten

du søker etter.

4  Trykk  på et element, og angi
deretter plasseringen.

Angi navnet på virksomheten

du søker etter.

-  Hvis  du  trykker på [Last 5] (Siste fem),
kan du velge mellom de siste fem sø-
kene.

v Hvis det ikke  finnes  noen virksomheter
i nærheten av det angitte stedet, vises
"No POI  found" (lngen  POI finnes).
Trykk på [OK] og angi et annet sted.

—>"lnntastingshjelp for søk" (på side 19)

Du  kan søke uten  å  skrive inn hele navnet
på virksomheten.

OMCN16E1

Destinasjonsinnstillinger

7  Trykk på .
Når du har skrevet inn de første bokstave-

ne i navnet  på  virksomheten og det bare er
én kandidat igjen, går du videre til trinn 8.
Hvis det finnes fem eller færre kandidater,
vises en liste automatisk.

Trykk  på  virksomheten du vil
søke etter.

aTrykk  på .

V

Veiledningsstartskjermbildet vises (s. 59).

Søk etter virksomheter langs en

motorvei eller nær en avkjørsel
Du kan søke etter virksomheter Iangs en mo-

torvei eller nær en avkjørsel. Denne funksjo-
nen kan kun brukes når du kjører på en mo-
torvei.

1  Trykk på -tasten.
Destinasjonsmenyen vises.

Søke etter en plassering 55
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Destinasjonsinnstillinger

aTrykk  på interessepunkt .

Trykk på
l  interessepunkt på motorvei l.

-  Trykk  på virksomheten du  vil

søke etter.

x

Hvis det finnes  mange  virksomheter, vises

I slik at du kan velge ved å trykke på ta-
sten.

ETrykk på .
V

Veiledningsstartskjermbildet vises (s. 59).

Bruk via en undermeny
Du  kan søke etter virksomheter i nærheten
av gjeldende plassering eller en motorvei.

Trykk på l:l på skjermen
for gjeldende plassering.

Undermenyen vises.

56 Søke etter en plassering

aTrykk på Søki nærområdet .

Trykk på
l  lnteressepunkt i nærheten  l  el-
ler
l interessepunkt på motorvei  l.

V
Resten av prosedyren er den samme som fra
trinn  3  og videre i "Søk etter virksomheter i

nærheten av gjeldende plasse-

ring" (på side 53) eller "Søk etter virksomhe-

ter langs en motorvei eller i nærheten av en

avkjørsel" (på side 55).

Funksjoner som bare ertilgjengelige for elektriske

biler

Betj a EV-menyen

Du kan søke etter ladesteder i nærheten av

gjeldende plassering eller en hvilken som

helst annen plassering.

Søk etter ladesteder i nærheten

av gjeldende plassering

På skjermen for gjeldende plas-

sering trykker du på .

ETrykk på Ladested i nærheten .

V
Resten  av  fremgangsmåten er den samme

som fra trinn  5  og videre i "Søk etter virksom-

heter i nærheten av gjeldende plasse-

ring" (på side 53).

Søk etter ladesteder i nærheten

av ønsket plassering

På skjermen for gjeldende plas-

sering trykker du på .

BTrykk på Søk etter ladested .
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Trykk  på elementet, og skriv

deretter inn den ønskede plas-
seringen.

aTrykk på  Alle kategorier .
o

Trykk  pa  "EV-stasjonstype”.

Trykk på "Type støpsel”.
Velg et støpsel som egner seg for bilen.

Trykk på .
V

OMCN16E1

Veiledningsstartskjermbildet vises (s. 59).

Søke fra telefonnummer

Brukes nar du kjenner telefonnummeret til

stedet du søker etter.

Trykk  på -tasten.
Destinasjonsmenyen vises.

ETWKK på -
Tast inn telefonnummeret.

HTwkk på -
V

Veiledningsstartskjermbildet vises (s. 59).

RÅD

-  Private boliger kan ikke søkes  opp.

Søke etter postnummer

Brukes nar du kjenner postnummeret til ste-

det du søker etter.

Destinasjonsinnstillinger

Trykk på -tasten.
Destinasjonsmenyen vises.

ETWKK på -
Trykk  på  Alle postnumre .
Foruten å søke etter postnummer, kan du

også begrense søket ved å skrive inn gate,
husnummer eller veikryss.

'  Legg inn postnummeret.
—»"Inntastingshjelp for søk" (på side 19)

Eirwkk på .
V

Veiledningsstartskjermbildet vises (s. 59).

Søk etter breddegrad og lengde-
grad

Du kan angi bestemmelsessted ved å angi

lengde- og breddegrader.

Søke etter en plassering 57
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Destinasjonsinnstillinger

Trykk på -tasten.
Destinasjonsmenyen vises.

Trykk på

l Breddegrad/lengdegrad l.

Trykk på Breddegrad l eller

l Lengdegrad

'  Angi breddegraden eller leng-

degraden du vil søke etter.
—»“Talltastatur" (på side 19)

58 Søke etter en plassering

ETrykk på .
V

Veiledningsstartskjermbildet vises (s. 59).

Angi startstedet som bestemmel-
sessted

Du kan angi slarlstedet for ruten som et nyll
bestemmelsessted.

Trykk på -tasten.
Destinasjonsmenyen vises.

ETrvkk på -
V

Veiledningsstartskjermbildet vises (s. 59).
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Destinasjonsinnstillinger

Start veiledning-skjermen
Dette er skjermen som vises når plasseringen som skal angis som bestemmelsessted, er avgjort. Dette avsnittet forklarer hva du kan gjøre

på denne skjermen.

Z

» z

1. Infonnasjon om plassering 6. _

Når informasjon om plassering, som virksomhetsnavn, gate- u an enre estemmelsessted. legge til veipunkter og endre

navn, bynavn, Iandsnavn, breddegrad, lengdegrad eller telefon- søkebetingelsene for ruten.

nummer er innhentet, vises det. —>"Ani o endre et veipunkt" (på side 64)

2. v,
ø et utføres, og ruteveiledning startes. egistrerer et søkte stedet i adresseboken.

3. —»“Angi en adresse i adresseboken" (på side 75)
VIS en moiltelefon er tilkoblet, kan du ringe virksomheten. 8. '1

—>“Ring telefonnummeret som er registrert på kar- u an la i  kartet og endre plasseringen,

tet" å side 176)

4- EIEEIEE
VlS jemmet ditt ikke er registrert, kan du registrere plasserin-

en du søkte på som hjemme.

s.
* ngnr gjeldende søkte sted som bestemmelsessted og viser en

enkel skisse av ruten. Du kan se nærmere på ruten og endre

søkebetingelsene.
—»"Vis rute" (på side 60)

'1 Når innstillingen av bestemmelsesstedet angis når du blar i kartet, vises det ikke.

Jaöumnsuugsuolseugsaq
OMCN16E1 Start veiledning-skjermen 59



Destinasjonsinnstillinger

Vis gute i Options (alter- Detaljerte innstillinger for
nativer) ruten kan angis.

Dette avsnittet forklarer skjermbildet som vi- .,-=End,e søkebetingeq-
ses når du trykker pa [Show Route] (Vis ru- Ser" (på Side 54)
te).

Info mark (in- Hvis du trykker på Info-
formasjonsmer- merket, vises et kart over

ke) omgivelsene og relatert
informasjon.

 Start Wlodlfy '  Rt. Ouflme

Start Starter ruteveiledning.

Modify (endre) Viser skjermbildet med
reiserutelisten.

Preview (for- Blar i kartet langs ruten.
håndsvisning) —>"Se nærmere på ru-

ten" (på side 61)

Rt.0utline (ru- Viser en liste over vei-
tebeskrivelse) kryss hvor du må svinge

på veien til bestemmel-
sesstedet.
—>”Rutebeskrivel-
se" (på side 62)

4  Routes (4 ru- Viser hele ruten for å
ter) sjekke fire ruter slik at du

kan endre søkekriteriene.

a"Velg fra fire ru-

ter" (på side 67)

60 Start veiledning-skjermen OMCN16E1



Rutesjekk og

Kontroll av ruten
Hvis en rute er angitt, kan du sjekke den.

Finn neste kryss bilen skal svin-

ge

Når du kjører langs en rute og nærmer deg
et veikryss der du må svinge til venstre eller

høyre, kan du angi at du på forhånd vil vars-
les via Iydveiledning og visning av et kart

over veikrysset.

— Du må kjøre en rute.
— For noen kart vises kun stemmeveiled-

ning.

Trykk på veikryssveiledningsi-

konet på skjermen for gjelden-

de plassering.

 
OMCN16El

Da får du opp et utvidet kart over veikrysset

for neste avkjøring.

Du kan bla frem og tilbake langs ruten for å

se nærmere på ruten og på kart over omgi-
velsene.

-  Karttypen som da vises, er ett kart 2D

(N-opp).
-  De samme operasjonene kan også ut-

føres på "Show Route" (vis rule) (s.

60) ved å trykke på [Preview] (for-
håndsvis).

Trykk på -tasten.
Destinasjonsmenyen vises.

Brakk på .

Rutesjekk og endring

awn på .
HTrykk på Forhåndsvisning .

Trykk på rutens "kontrollmeto-

de”.

V
Kartet endres i henhold til kontrollmetoden

som velges.

Typer kontrollmetoder

Bakover Blar fra bestemmelses-

stedet mot startstedet.

Stopp Slutter å bla for å gå bak-
over eller forover.

Forover Blar fra startstedet mot

bestemmelsesstedet.

Bakover Slutter å bla.

Kontroll av ruten 61
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Rutesjekk og endring

Sjekk hele ruten.

Viser kartet  i  en målestokk der du kan kon-

trollere ruten fra startplassering til destina-

sjon.

Trykk  på I:I på skjermen
for  gjeldende  plassering.

 
ETwkk på -
gnykk på .

V

     
I  VTsQråausszWÅr  /

«
' 1E EMTV

.  ‘

62 Kontroll av ruten

Dette viser en kartskjerm som viser hele ru-

ten.

Typer ikoner på kartet

. Viser startplasseringen.

Å Viser bilens plassering.

ä Viser destinasjonen.

ill Viser veipunktene som er

angitt.

Gjenværende
Viser kartet i en målestokk der du kan se he-

le ruten som enda ikke er kjørt.

Trykk på -tasten.
Destinasjonsmenyen vises.

anm på .
Trykk på -

anm på .
V

":.

   
   
 

(
.. H" —);—H—.;x-

—, — 'signnonønscwzm  /
1,  _ — \_.

E 2z :m

Viser gjenværende rute.

-  Når skjermen for gjeldende plassering
vises, kan du også utføre samme ope-
rasjoner ved å trykke på [Con-
firm Route] (Bekreft rute) og [Remai-
ning Route] (Gjenværende rute).

Rutebeskrivelse
Viser en liste over veikryss der du må ta av

langs ruten mot bestemmelsesstedet.

Trykk på -tasten.

Destinasjonsmenyen vises.

ETwkk på -
ETwkk på -
nrwkk på .

V
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Viser en  Iiste  over veikryss der du må ta av.

RÅD

-  Hvis du trykker på ett av veikryssene
på listen, får du opp et kart over områ-
det rundt veikrysset.

Du kan kjøre den klargjorte ruten virtuelt for å
se nærmere på den.

RÅD

-  Når du faktisk har kjørt ruten og an—
kommet destinasjonen, kan du ikke

kjøre demoturen.

1  Trykk på -tasten.
Destinasjonsmenyen vises.

grrykk på .

OMCN16E1

Rutesjekk og endring

Errykk på Start demo . RAD
— Turen er faktisk startet.

V -  Destinasjonen eller  et  veipunkt endres
eller slettes.

— Motor-/strømbryteren settes til "OFF".
-  Et søkevilkår endres.
-  Du trykker på [Show Route] (Vis rute)

på skjermen for reiseruteliste.

Endre rute
En omkjøringsrute eller en annen rute kan
angis for gjeldende rute. Metoden for rute-

søk kan også endres.
 

"Demo" vises, og demoturen starter.

1 = -

1  T e 'rykk pa -tasten under ET kk .,

demoturen. ry pa '
Destinasjonsmenyen vises. Trykk på -

ETwkk på - v
Trykk på Stopp demo .

V

Demoturen avsluttes.

RAD
l tillegg til denne fremgangsmåten avsluttes
også demoturen hvis ett av følgende forhold
oppfylles:

Reiserutelisten vises.

Endre rute 63
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Rutesjekk og endring

Endre søkebetingelser

Du kan endre søkevilkårene for ruten.

Trykk på Alternativer på skjer-
men for reiseruteliste.

Trykk på en "search method”

(Søkemetode), og søk etter ste-

det. Trykk på søkevilkåret du vil bru-
ke.

4‘RUl€3”9m3UVeF" (På Side 200) Søket med det angitte vilkåret er fullført.

Angi  og endre et veipunkt

å giskjamfowangavsøkemeto,
— Angi bestemmelsessted før du angir de"(på side 54)

veipunkt.

-  Opptil 5 retningspunkt kan stilles inn. g-rrykk på Reiserutenste _

. . — Trykk på Legg til for plasse-
°  _ Angi et veipunkt . .

aTrykk P3 Tflbake - Dette avsnittet forklarer hvordan du angir et "nge" s°m skal legges m"
veipunkt når ingen er angitt ennå.

firrykk på .
v Q

-  Du kan også angi et veipunkt fra bla-
menyen (s. 32).

Trykk på Legg til på skjermen
for reiseruteliste.

V

64 Endre rute OMCN16E1



Dette angir veipunktet og viser skjermen for
reiseruteliste (s. 64).

Skjerm for valg av søkemetode

Address/Junc- Søker etter en plassering

tion (Adressel fra en adresse. Frem-
veikryss) gangsmåten er den sam-

me som fra trinn 2 og vi-

dere  i  "Søke fra adres-
se" (på side 50).

": Når du angir en adresse i adresseboken
(s. 75), vises dette i menyen.
7: Når du registrerer hjemmeadressen (s.

72), vises dette i menyen.

OMCN16E1

Point  of  lnte- Navnet på en virksomhet
rest (interesse- kan angis for å søke etter

punkt) plasseringen. Frem-

gangsmåten er den sam-

me som fra trinn 2 og vi-

dere i "Søke ved å skrive
inn virksomhets-

navn" (på side 51).

Bruker søkehistorikken.
Fremgangsmåten er den

samme som fra trinn 2 og
videre i "Bruke søkehisto-
rikken" (på side 50).

Laster opp adressebo-

ken. Fremgangsmåten er

den samme som fra trinn
2  og videre i "Laste opp

fra adressebo-

ken" (på side 49).

Henter hjemmeadresse.

Previous 50
(Forrige 50)

Address Book

(Adressebok) '1

Home (Hjem-

me) '?

Postal Code Brukes når du kjenner
(Postnummer) postnummeret til stedet

du søker etter. Frem-

gangsmåten er den sam-
me som fra trinn  2  og vi-

dere i "Søke fra postnum-

mer" (på side 57).

": Når du angir en adresse i adresseboken
(s. 75), vises dette i menyen.
'2: Når du registrerer hjemmeadressen (s.
72), vises dette i menyen.

Rutesjekk og endring

Telefonnr. Brukes når du kjenner te-
lefonnummeret til stedet
du søker etter. Frem-
gangsmåten er den sam-
me som fra trinn  2  og vi-

dere i "Søke fra telefon-

nummer" (på side 57).

Map Point Du kan angi stedet det
(Kartpunkt) blas til på kartet (s. 40).

Latitude/Longi- Breddegrad og lengde-
tude (Bredde- grad kan angis for å søke
gradllengde- etter plasseringen. Frem-

grad) gangsmåten er den sam-
me som fra trinn 2 og vi-

dere i "Søke etter lengde-
grad og bredde-
grad" (på side 57).

Return Trip Henter startstedet som
(Returreise) ble brukt for ruteangivel-

se.

"z Når du angir en adresse i adresseboken

(s. 75), vises dette i menyen.

'2: Når du registrerer hjemmeadressen (s.
72), vises dette i menyen.

Slette et veipunkt
Du kan slette et angitt veipunkt.

RÅD

— veipunkt som du allerede har passert.

kan ikke slettes.

Endre rute 65
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Rutesjekk og endring

1  Trykk  på på skjermen for
reiseruteliste.

Trykk på veipunktet som skal

slettes.

Select All Velger alle registrerte
O/elg alle) elementer. Trykk for  å

slette alle.

ClearAll Kansellerer alle valgte
(Fjern alle) elementer.

Trykk på.
Trykk på .

V

Veipunktet slettes, og skjermen for reiserute-

liste vises (s. 64).

Bruk via en undermeny

Du  kan slette neste veipunkt  du  har planlagt

å  passere gjennom.

66 Endre rute

RÅD

— Rekkefølgen på veipunkter som du al-
lerede har passert, kan ikke endres.

1  Trykk på Bestill på n tt på
skjermen for reiseruteliste.

1  Trykk på [I] på skjermen

for gjeldende plassering.

awn på .
Trykk på F'ern transittrute .

Trykk på stedene i den rekkeføl-

gen du ønsker å passere dem.

 
Dette sletter neste veipunkt du planlegger å
passere gjennom, og starter rutesøket. Trykk på .

RÅD v

-  Når du har passert gjennom alle vei-
punktene, blir [Delete Point] (Slett
punkt) nedtonet og kan ikke velges.

Ny rekkefølge på veipunkter
Rekkefølgen for å nå bestemmelsesstedet
og veipunktene kan endres.

OMCN16E1



Endringen av rekkefølge på veipunktene er
fullført, og skjermen for reiserutelisten (s. 64)
vises.

Velg fra fire ruter

Du kan søke etter ruter ved hjelp av fire for-
skjellige vilkår samtidig, og så velge én av
dem.

RÅD

-  Avhengig av veiforholdene kan det
hende det ikke er mulig å søke for alle
fire rutene.

Trykk på 09
på skjermen for reiseruteliste.

Trykk på søkevilkåret du vil bru-
ke.

 
" 4,7

Søkevilkårene er de samme som for “Ru-

tealternativer" (på side 200) “Route Priori-

ty” (Ruteprioritet).

OMCN16E1

V

Viser ruten med de endrede søkevilkårene.

Søke etter en omvei

Du kan søke etter en omkjøringsrute i hen-
hold til en avstand du angir.

-  Denne funksjonen er ikke mulig hvis

avstanden til bestemmelsesstedet er

mindre enn 1 km.

Trykk på -tasten.
Destinasjonsmenyen vises.

Trykk på l Rutemeny l og deret-

ter på [omkjøring

Rutesjekk og endring

Trykk på avstanden for omkjø-

ring.

Hvis du trykket på [Avoid Street] (Unngå
gate), kan du gå til "Velge en omkjørings-

vei" (på side 67).

V
Søket etter omkjøringsrute for den angitte

avstanden er fullført, og ruteveiledning star-
ter.

l  MERK
- Du kan endre avstandsenheten med

[Innstillinger] [Enheter].
—>"Enhetef' (på side 208)

Velge en omkjøringsvei
Velg gaten som er startpunktet og gaten som

er sluttpunktet, og angi deretter en rute som

tar en omvei rundt dette området.

Endre rute 67
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Rutesjekk og endring

Utfør frem til trinn  2  i "Søke et-

ter omkjøringsru-

te” (på side 67).

Errykk på .
Trykk på gaten du ønsker å angi

som  startpunkt.

Hvis du bare skal kjøre en omvei rundt én

gate, går du videre til trinn 5.

68 Endre rute

'  Trykk på gaten du ønsker å angi

som sluttpunkt.

ETrykk på .
V

Søket etter omkjøringsrute rundt de angitte

gatene er fullført, og ruteveiiedningen starter.

Søke etter en annen rute

Gjentar søkene for ruten.

Trykk på l:l på  skjermen

for gjeldende plassering.

ETwkk på —-
ETWKK På -

V

Søket etter en annen rute er fullført. og rute-

veiledningen starter.

Pause i ruteveiiedningen

Ruteveiledningen stoppes midlertidig.

1  Trykk på l:I på skjermen
for gjeldende plassering.

aTrykk på Stopp veiledning .

V

Ruteveiledningen stoppes midlertidig.

RAD

°  Du kan stoppe ruteveiiedningen mid-

Iertidig ved å trykke  på  [NAV]-tasten
og [Veiledning AV].

-  Mens ruteveiiedningen er stanset. kan
du endre bestemmelsessted, veipunk-

ter, og søkebetingelser. Hvis du endrer
noe, blir søket gjentatt, og så tarter ru-

teveiledningen.

Starte veiledningen  på  nytt
Dette starter en midlertidig stoppet rutevei-

ledning på  nytt (s. 68).

Trykk på [I] på skjermen

for gjeldende plassering.

ETrykk  på  Start veiledning .

V
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Det søkes etter ruten igjen, og ruteveiledning

starter.

RÅD

— Du kan også starte ruteveiledning på
nytt ved å trykke på [NAvj-tasten, og
deretter på [Veiledning PÅ].

Dette sletter destinasjonen og veipunktet

som er tastet inn, og sletter ruten.

Trykk på -tasten.
Destinasjonsmenyen vises.

Trykk på og deret-

fer På -
aTrykk på .

V
Sletting av ruten er ferdig, og skjermen for

gjeldende plassering (s. 29) vises.

Bruk via en undermeny

Trykk på [E på skjermen
for gjeldende plassering.

aTrykk på —.

arrykk på .

OMCN16E1

V
Slettingen av ruten er ferdig.

Velge DRG-rute

Når trafikkregler som avhenger av tidspunkt

på dagen eller en TMC-melding registreres,

søkes det etter en rute basert på informasjo-

nen som er registrert, og en DRG-rute (dyna-
misk ruteveiledning) kan velges.

— Det er nødvendig å sette [TMC Op-
tions] (TMC-alternativer) — "dynamisk
ruteveiledning" til [On] (på).

—>"Navigasjonsinnstillin-
ger” (på side 189)

Når søket etter en ny rute ba-

sert på tidspunkt på dagen eller
TMC-melding er fullført...

 
[Show Route] (Vis rute) vises, og lydveiled-

ning tilbys.

Rutesjekk og endring

arrykk på .
aTrykk på .

V
Den nye ruten vises.

— Ved å trykke på [Current] (gjeldende)

beholdes ruten som nå er valgt.

Registrere et område du vil unn-
gå

Du kan registrere og redigere områdene du

vil unngå å passere gjennom ved rutesøk.

l  MERK j
- Du kan registrere opptil 5 områder å

unngå.

Trykk på -tasten.
Destinasjonsmenyen vises.

Trykk på og deret-

ter på -

Endre rute 69
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Rutesjekk og endring

Trykk på  en -tast. Trykk på et element, og angi
deretter plasseringen.

V

Skjermen for gjeldende plassering vises. HVlS du "Ykkef På [L3$t 5] (Sis-te fem), ka"
du velge mellom de siste fem søkene.

' Trykk pa .
Trykk på .
Hvis du ikke vil justere området, går du vi-
dere til  trinn  12.

7  Trykk på .
Dette justerer rekkevidden på området.
Du kan endre plassering ved å trykke på

kartskjermen.

ETrykk på Juster størrelse  .

Fortsett til trinn  6  for å registrere plasserin-

gen som vises.

— Du kan endre navnet på området du vil
unngå ved å trykk på [Name] (navn).
—»"SIik skriver du inn tegn" (på side 17)

70 Endre rute

Trykk på I, fl, fl  eller  fl
for å justere rekkevidden.

z x

f” ' \

gm på .
flrrykk på igjen.

ETrykk på .

V
Viser Iisteskjermen for områder som skal
unngås.

Redigere et område som skal
unngås
Du kan endre og angi områder som skal unn-

gas.

Utfør frem til trinn  2  i "Registre-
re  et  område som skal unn-
gås” (på side 69).
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Trykk på eller Q
for det angitte området. — Her kan  du  endre infonnasjonen om

området som skal unngås.
Aktiv Angir at ruteveilednin— Utfør prosedyren fra trinn 4 til 10 i  “Re-

gen ikke skal føre deg gistrere et område som skal unn-

gjennom det registrerte gås" (på side 69).
området.

lnaktiv Angir at ruteveilednin- I .
gen skal føre deg gjen- nTrykk pa '

nom det registrerte om-
rådet. V Velg alle

Redigeringen er fullført.

Trykk på Området Som Skal Slette et område som skal unn- Flem alle

Rutesjekk og endring

Velger alle registrene
elementer. Trykk for  å
slette alle.

Kansellerer alle valgte

elementer.
unngås, for  å  redigere det. gås

v Her kan du slette et registrert område.

HT kk på läzm.
Utfør frem til trinn 2 i "Registre- ry —

'N re et område som skal unn- ETrykk på .

]  x gås” (på side 69). v

anykk på .
Trykk på området som skal slet-

tes.

Dette viser området som skal redigeres.

0MCN16E1

Sletting av det valgte området er fullført.
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Angi en adresse i adresseboken

l Registrer et hjemmested

Hvis du registrerer hjemmeadressen din, kan

du enkelt finne en rute for å kjøre hjem igjen

fra der du befinner deg.

— For informasjom om hvordan du skal
stille inn en rute for å komme tilbake til
hjemmet ditt, se "Still inn hjemmet som
destinasjon" (på  side 48).

— For informasjon om hvordan du skal

slette registreringen av hjemmet ditt,
se "Slett hjemmeregistrerin-

gen" (på  side 73).
-  Du kan bare registrere ett hjem.

Trykk på -tasten.
Destinasjonsmenyen vises.

anykk på 2.

aTrykk på  .

72 Registrer et hjemmested

'  Trykk på under hjemsted.

Trykk på en "søkemetode", og

søk etter stedet.

a“Skjerm for valg av søkemeto—

de" (på  side 64)

— Hvis gjeldende sted er hjemmet ditt,
kan du registrere det ved å berøre
[Map Point] (kartpunkt).

Når du får opp stedet du søkte
etter, trykker du  på .

V

Da vises Q»-merket på stedet du søkte et-

ter, samt hjemmeadresseinformasjonen (s.

77).

— Du kan endre adressebokinformasjo-
nen som vises her.

Utfør prosedyren fra trinn 5 og videre i

“Endre adressebokinforma-
sjon" (på  side 77).
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Trykk på Angi som hjemme .
V

Registreringen av hjemmeadressen din er

ferdig.

Endre hjemmeadresse

Hjemmeinformasjonen din kan redigeres.

Trykk  på INFO/SET -tasten.
Informasjonsmenyen vises.

iTwkk På -
Innstillingsmenyen vises.

Trykk på
Navigasjonsinnstillinger

Hwkk på -

OMCN16E1

Angi en adresse  i  adresseboken

Utfør frem til trinn  4  i “EndreTrykk  på under
"Hjemmeplassering". hjemsted” (på side 73).

' Trykk på under hjem-
sted.

aTrykk på .
V

Sletting av hjemmeregistreringen er fullført.

Angir en ofte brukt plas-
sering i adresseboken

Da vises informasjonen i adresseboken for

hjemmeadressen din (s. 77).

-  Du kan endre adressebokinformasjo- ,  opptil to ofte brukte Steder.
nen som vises her.
Utfør prosedyren for trinn 5 og utover i
"Endre adressebokinforma- i

Du kan registrere ofte brukte steder som en
destinasjon eller et veipunkt.

Trykk på -tasten.
Destinasjonsmenyen vises.

sjon" (på side 77).

ETrykk på Angi som hjemme .

V
Redigering av informasjon om hjemmeadres-

se er fullført.

Slette hjemmeregistreringen

Hjemmeregistreringen din slettes.

Angir en ofte brukt plassering i  adresseboken 73
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Angi en adresse  i  adresseboken

i rykk på   eller

RÅD
-  Hvis du trykker på et tall for et ofte

brukt sted som allerede er registrert,

blir dette stedet lastet. For å gjøre en

ny registrering, velg et tall som det har
blitt registrert noe sted for.

ETrykk på  .

' Trykk på "unregistered list”

(Uregistrert liste).

74

Trykk på en "search method”
(Søkemetode), og søk etter ste-

det.

—>“Skjerm for valg av søkemeto-

de" (på side 64)

Angir en ofte brukt plassering i adresseboken

Når du får opp stedet du søkte
etter, trykker du på .

V

Da vises ä-merket på stedet du søkte et-
ter, samt informasjonen om det ofte brukte

stedet (s. 77).

RÅD  -

-  Du kan endre adressebokinformasjo-

nen som vises her.

Utfør prosedyren for trinn 5 og utover i

"Endre adressebokinforma-

sjon” (på side 77).

Trykk på Angi som plassering .

V

Registreringen av et ofte brukt sted er fullført.

Endre en ofte brukt plassering

Du kan redigere ofte brukte plasseringer.

OMCN16E1



Trykk på INFO/SET -tasten.
lnformasjonsmenyen vises.

iTfvkk på -
lnnstillingsmenyen vises.

Trykk på
l Navigasjonsinnstillinger

HTwkk på -
Trykk på i  "Spesial-
plassering”.

V

Dette viser informasjonen i adresseboken

for ofte brukte plasseringer (s. 77).

OMCN16E1

— Du kan endre adressebokinformasjo-
nen som vises her.

Utfør prosedyren for trinn 5 og videre i
"Endre adressebokinforma-
sjon" (på side 77).

ETrykk på Angi som plasserin  .

V

Redigeringen av ofte brukte plasseringer er

ferdig.

Slett en ofte brukt plassering

Utfør frem til trinn  4  i "Endre en

ofte brukt plasse-

ring." (på side  74).

Trykk på i "Special Loca-
tion” (Spesialplassering).

Trykk på den ofte brukte plas-

seringen du vil slette.

finykk på .

Errykk på .
V

Slettingen av en ofte brukt plassering er full-

ført.

Angi en adresse i adresseboken

Angi en adresse l adresseboken

Angi en adresse i adres-
seboken

Hvis du angir et sted du har reist til, et sted

du ønsker å se eller lignende i adressebo-
ken, blir det enkelt å velge en rute.

-  Opptil 200 adresser kan registreres i
adresseboken.

Register gjeldende plassering

Her registrerer du stedet du befinner deg på

nå (bilens plassering) fra skjermen for gjel-
dende plassering.

Trykk på l:I på skjermen

for gjeldende plassering.

aTrykk på Angi plassering .

V
Registrering av gjeldende plassering er full-

ført.

- skjermbildet for adressebokinforma-
sjon vises ikke, og adressen er angitt i

adresseboken uten navn.

75
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Angi en adresse i adresseboken

Trykk på en "search method” '  Trykk på Angi i adr.- bok  .
— Fyll ut den tomme kolonnen i adresse- (søkemetede), og søk etter ste. v

bokinforrnasjonen i henhold til formå-
lett det.

—."Endre adressebokinforma-
sjon" (på side 77)

Registrer et sted som er søkt et-
ter

Dette avsnittet forklarer betjeningsrekkeføl-

gen for å registrere et sted som det søkes et-

ter fra destinasjonsmenyen (s. 21) i adresse-

boken.

'*"D95UnaSl0n5m9nl/" (P3 Side 21) fir'-merket vises på stedet det søkes etter
  , _ og på skjermen for adressebokinformasjon

°  _ n Nar stedet du søker etter vises, (s, 77),
— Du kan ogsa registrere ved å trykke pa ,,

[DEST]-tasten, [Address Book] (Adres- trykker du Pa Ådfe5$eb0k - v
sebok) Og [New] (Ny) Registrering av søk etter sted er ferdig.

i

Trykk på -tasten. '  "‘\ Q
-  Du kan endre adressebokinforrnasjo-

nen som vises her.
Utfør prosedyren for trinn 5 og videre i
"Endre adressebokinforma-
sjon" (på side 77).

Destinasjonsmenyen vises.

/X

Q E""'° '°""°“”'9°“ ' "sæ"
Du kan endre rekkefølgen pa elementene i_ . , .] I

Avhengig av søkemetoden Vl navnet adressebokhsten

på en bedrift og telefonnummeret ikke

vises.
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Trykk  på -tasten.
Destinasjonsmenyen vises.

fiTrykk på Adressebok  .
Adresseboklisten vises.

Trykk på rekkefølgen  du  vil en-
dre til.

V
Listen endres til den valgte rekkefølgen.

Typer rekkefølge

sorterer listen over
merker i rekkefølge
fra øverst til venstre.

Ikon

Merkene vises i rek-

kefølgen til navnene i
adresseboken.

Navn

Merkene vises i rek-
kefølge med den ny-

este registreringen
først.

Dato

OMCN16El

Bruk Sorterer listen over
merker i rekkefølge

etter merkene som
nylig er brukt i rute-

søk og søk ved hjelp

av adresseboken.

Slette en adresse fra adressebo-
ken

Slett en adresse som er registrert i adresse-
boken.

1  Trykk på INFO/SET -tasten.
Informasjonsmenyen vises.

HTH/kk på -
Innstillingsmenyen vises.

Trykk på
l  Navigasjonsinnstillinger

nrwkk på T-
aTrykk på i adresseboken.

Trykk på adressen i adressebo-
ken for å slette.

Angi en adresse i adresseboken

Velg alle Velger alle registrerte

elementer. Trykk for å
slette alle.

Fjern alle Avbryter alle de valgte
elementene.

Trykk på -
ETrykk på .

V

Sletting av  den  valgte adressen er fullført.

Endre adressebokinfor-
masjon

Du kan endre og slette adresser fra adresse-
boken.

-  Plasseringen må allerede være regi-
strert.

Endre adressebokinformasjon 77
IAVNua)loqassa.lpe  g assaxpe ua  gfiuv



Angi en  adresse  i  adresseboken

Trykk  på -tasten.
Destinasjonsmenyen vises.

äTrykk på Adressebok .
Adresseboklisten vises.

Trykk  på i adressebo-
ken.

*  Trykk  på adressen i adressebo-

ken som skal endres.

Trykk på informasjonen som
skal endres.

skjermbilde for adressebokinfor-
masjon

Dette avsnittet forklarer informasjonen du
kan endre i adresseboken.

lkon

Du  kan endre merket for den registrerte

adressen som vises på kartskjermen.

— Du kan ikke endre stedsmerket for
hjemmet ditt.

1  Trykk på i ikonet på
skjermen for adressebokinfor-

masjon.

78 Endre adressebokinformasjon

Trykk på ikonet som skal en-
dres.

V
Ikonendringen er fullført.

-  Du  kan velge mellom 49 ikoner.

°  Hvis  du  trykker på fiernes merke-
visningen på kartskjermen.

Endfing
Du  kan  endre  stedet i adresseboken.

Trykk på på skjermen
for adressebokinformasjon.
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Bla  i  kartet (s. 40), og plassér

+-merket på linje med stedet

som skal endres.

V

Trykk på -
V

Plasseringsendringen er fullført.

Navn

Du kan endre navnet på plasseringsmerket
for stedet i adresseboken som vises på kart-

skjermen.

RÅD

-  Du kan velge å vise eller ikke vise nav-

net på stedet  i  adresseboken på kar-
tet, ved hjelp av [Alternativer for kart]

"Adresseboknavn".
—>"Navigasjonsinnstillin-
ger" (på side 189)

OMCN16E1

1  Trykk på "Name" (Navn) på
skjermen for adressebokinfor-

masjon.

2  Skriv inn  navnet  som skal en-

dres, og trykk på .

—>“Slik skriver du inn tegn” (på side 17)

V

Navneendringen er fullført.

Gate eller by
Du kan endre gatenavn eller bynavn.

1  Trykk på "Street" (Gate) eller
"City" (By) på skjermen for
adressebokinformasjon.

Angi en adresse i adresseboken

2  Skriv inn navnet som skal en-

dres, og trykk på .

—>"slik skriver du inn tegn" (på side 17)

V
Endringen av gatenavn eller bynavn er full-

ført.

Telefon
Du kan registrere telefonnummeret i adres-

seboken.

1  Trykk på “TEL” (Telefon) på
skjermen for adressebokinfor-

masjon.

Endre adressebokinformasjon 79
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Angi  en adresse  i  adresseboken

Skriv inn telefonnummeret ved

å  trykke på talltastene, og trykk
deretter på .

V
Endringen av telefonnummer er fullført.

MERK

-  Du  kan registrere telefonnumre med
opptil  24 sifre.
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TMC  (Traffic Message  Channel)

TMC
Du kan bruke trafikkinformasjonsmeldin-
ger i sanntid.

DRG (dynamisk ruteveiledning)

Når TMC-meldinger eller informasjon om tra-
fikkregler registreres, beregnes den  beste  ru-
ten automatisk basert på den registrerte in-

formasjonen, og veiledning gis.

—>"Velge DRG-rute" (på side 69)

-  Du må sette [TMC Options] (TMC-aI-
ternativer) - "Dynamic Route Guidan-
ce" (Dynamisk ruteveiledning) til [On]
(På).
—>"Navigasjonsinnstillin-
gel” (på side 189)

TMC-oversiktskart

TMC (Traffic Message Channel) er en tjene-
ste som sender trafikkmeldinger ved hjelp av
FM-radiobølger.
Du kan registrere områder for å kontrollere
trafikkregler og trafikkmeldinger for område-
ne.
—»"Registrering av
tet" (på side 84)

TMC-oversiktskar-

OMCN16E1

TMC-valg

Du kan motta eller kontrollere trafikkmeldin-
ger.

Trykk på på skjermen for
gjeldende plassering.

 
TMC—meldinger med TMC-hendelsesikoner
vises.

-  Hvis en radiostasjon ikke mottas, vises

skjermbildet nedenfor.

TMC (Traffic Message Channel)

RÅD

TMC-hendelsesikoner

Hver trafikkmelding vises med følgende mer-
ker på kartet.

 (jauueqg afiessew 3942.11) owl

RA
-  Du kan angi om du vil vise "TMC-hen-

delsesikoner" med [TMC-alternativer]

——[TMC-ikoner på kartet].
—>“TMC-ikoner på
tet" (på side 202)

kar-

Motgående
trafikk

IAVN

iz



TMC (Traffic Message Channel)

Kø A  Smal vei

å Veiarbeid  A  Glatt vei

Annet

Parkeringsin-
A  Andre farer formasjon

El Informasjon

Trafikkøinformasjon

Veisperringer

Trafikkorker

Oransje Kø

Rød
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i
Dette avsnittet forklarer TMC-meldingene som vises på kartet.

1  _

1. Trafikk-køinformasjon

Lar  deg kontrollerere trafikk-kø status som vises med linjer.

2. Trafikk-regelinformasjon
Lar deg kontrollere veiavstenginger og feltreguleringer med

TMC aktivitetssymboler.

"Vises ikke når ingen ikoner er tilgjengelige.

OMCN16E1

TMC (Traffic Message Channel)

Vis innholdet

3. '

un tra l kikoner kan vises.

4. '
un anre ikoner kan vises.

TMC 83
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TMC (Traffic Message Channel)

Kontrollerer TMC trafikk-    
meldinger . Når -:1-MC_aktMtetsSymb°le,.=v Vises -  Berøring av  [Map] viser et kart av om-
Du kan kontrollere trafikkmeldinger ved ovenappendev en nste Vises for å Velge 9iVe'5ene-
hjelp 3V TMC- symbolet.

° °  _ Registrere TMC-oversikts-
Trykk  pa pa skjermen for * kart

gjeldende plassering. Områder kan registreres for å sjekke tra-
fikkmeldinger.

Trykk på TMC-hendelsesikone-

ne for å kontrollere dem.
l  MERK l

-  Du kan registrere opptil 3 områder.

Registrering av TMC trafikkmel-
' dinger

Utfør frem til trinn  2  i "Kontrol-

lere trafikkmeldinger via

TMC” (på side 84).

V

 
Skjermen med trafikkmeldinger vises.

RÅD

— Du kan kontrollerere forrige og ny in-
formasjon ved å berøre eller .

84 Kontrollerer TMC trafikkmeldinger oMcN16E1



aTrykk på .
grrykk på .

»  Trykk  på
TMC-overvåkningskart for å

registrere.

Hvis du velger det registrerte [TMC Survei-
llance  Map] (TMC-oversiktskart), overskri-

ves det.

V

Registreringen av TMC-oversiktskartet er fer-
dig.

Registrering fra Bla-menyen

Bla i kartet (s. 40), og plassér

=li=-merket på linje med stedet

som skal registreres.

' l.  l i  .  —
' vmuzbes cmzawclflsiss _ ‘.  .  ø 

OMCN16E1

Trykk  på
lAngi som TMC-overvåkning .

' Trykk  på
TMC-overvåkningskart for å

registrere.

Hvis du velger det registrerte [TMC Survei-

llance Map] (TMC-oversiktskart), overskri-

ves det.

V
Registreringen av TMC-oversiktskartet er fer-
dig.

TMC (Traffic Message Channel)

Registrere TMC-oversiktskart 85
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Lydfunksjoner

AV
Nedenfor forklares bruken av lydfunksjoner.

Lydfunksjoner

Grunnleggende funksjo- Trykk på  4asten
ner '

l MERK
— Albumnavn, titler osv.  i  tittelinformasjo-

nen  i  bildene som brukes med audio-
funksjonene og besle' tede funksjoner
i  denne håndboken, er utarbeidet for
disse forklaringene. De har ingen sam-
menheng overhodet faktisk tittelinfor-

masjon.

V

sh audio av/pa Lydfunksjonen slås av.

Du kan slå Iydfunksjonen av/på.

Trykk på HEINE-tasten.
RÅD y

— Hold nede [MODE] (modus)-tasten for Lydfunksjonen slås på.
styring for å også slå Iydfunksjonen
på/av, Reguler volumet

' 33'daceifdgfntiijgnzxvilgazfgkgegri Juster volumet for Iydfunksjonen.

skjerrnvisningen.
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1  Drei -tasten mot klokken

under lydavspilling.

V

Volumdisplay

Volumet senkes.

Vri -tasten med klokken.

V

Volumet heves.

OMCN16E1

Lydfunksjoner

Sett inn/løs ut CD-er Trykk på ,

Denne delen forklarer hvordan CD-er settes

inn i produktet.

      I . .5:

-  Stans bilen på et trygt sted der det er
tillatt å stoppe før du bytter CD.

-  Ikke stikk hånden, fingre eller frem-
medlegemer inn i CD-Iuken. Dette kan
føre til skader, røykutvikling eller
brann.

-  Ikke sett noe (juice eller annet) på pa-
nelet. y

-  Vær forsiktig så fingrene ikke kommer _ ,,
Skjermpanelet apnes.i  klemme når du åpner eller lukker pa-

Sett inn CD-en i CD-luken med
nelet.

- Noen CD-er kan ikke gjenkjennes i

etikettflaten opp.CD-luken, for eksempel CD-er som ik-

ke kan spilles av. Kontroller at panelet
kan lukkes før du prøver å lukke det.

Sette inn platen

Trykk på OPEN/CLOSE -ta-

sten.
Disc

*Label side

Skyv inn CD—en et lite stykke, til produktet
drar den inn.

'  Trykk på OPEN/CLOSE -ta-
sten.

Grunnleggende funksjoner 87
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Lydfunksjoner

V

Skjermpanelet lukkes og avspillingen starter.

Løse ut CD-en

Trykk  på OPEN/CLOSE -ta-

sten.

Trykk på Utløsning av CD-er  .

V
Skjermpanelet åpnes og CD-en løses ut.

Deretter kan den fiernes.

Trykk på OPEN/CLOSE -ta-

sten.

V

Panelet lukkes.

88 Grunnleggende funksjoner

Fremtvinge utløsing av  CD-en

Når innlastingen av CD-en fullføres normalt,

kan CD-en vanligvis løses ut med metoden

som er beskrevet i "Løse ut CD-en". Hvis
CD-innlastingen derimot mislykkes og infor-

masjonsskjermen for avspilling ikke kan vi-

ses, kan du fremtvinge utløsing av CD-en

ved hjelp av følgende metode.

Hold nede OPEN/CLOSE -ta-

sten ved start av systemet.

V

CD-en tvinges utav produktet.

Under lydavspilling vises et ikon på naviga-

sjonsskjermen som vist nedenfor for å vise

lydkilden som blir avspilt.

AV-ikon

 

Ikon Lydkilde

Audio AV-slatus

Radio (Eksempel: FM)

CD

,- Plate (eksempel: CD)

Lydfil på SD-kort (Eksempel:
MP3)

iPod/iPhone

Lydfil på USB-minne (Ek-
sempel: MP3)

*BT
Bluetooth-audio

AUX

OMCN16E1



å Betjening med fjernkontroll
— Du må angi [Alternativer for kart] “AV-

ikon” "Vis".
—»"Navigasjonsinnstillin-
ger” (på side 189)

 
1. "TALE”-tast '1

Starter talestyring.

2. "SVAR"-tast "l
Brukes til å besvare en telefonsamtale.

3. "ON HOOK"-tast '”
Brukes til å avslutte en telefonsamtale.

4. Vol —. =  -tast In -, n  -tast
Juster lydfunksjoner og volum for tele-

fonfunksjonen.

5'cH'l'taSt/'l'
tast
Velg CD og andre Iydkildespor og ra-

diostasjoner.

Hold nede for rask spoling fremover og
bakoven

'1 Kan brukes for biler som er utstyrt med
Bluetooth® 2.0-grensesnitt.

OMCN16E1

 
5- i  -tast  / -tast

Hold tasten nede for å slå lydfunksjo-
nen PA/AV.  I  tillegg veksles det mellom
lydkilde hver gang du trykker på tasten.

Rekkefølgen for veksling vises neden-

for. Funksjonen hopper over kilder som

ikke er tilkoblet og velger neste kilde.

[FM]_.[MW]_.[LW]_.[DAB'2]—»[CD]_.

[S D'3]—»[iPod'4] eller [USB-enhet'4]—>
[Bluetooth-Iyd",'5]—»[AUX'6]—>[FM]_

'2 Kan brukes i biler som er utstyrt med DAB-
tuner.

'3 Først ma det settes inn et lyd-SD-kort i det-
te produktet.

'4 En iPod- eller USB-kabel (selges separat)

er påkrevd.

'1 Kan brukes for biler som er utstyrt med

Bluetooth® 2.0-grensesnitt.

Lydfunksjoner

/

7- -tast
Bildet fra omgivelseskameraet kan vi-

ses.
4'Kamera" (pa side 179)

'5 Dette krever en lydenhet som er Bluetooth-
aktivert (selges separat).

'5 Dette  er utstyr som kun noen biltyper har.

Kan ikke brukes i biler som ikke støtter

AUX-enheter.

Grunnleggende funksjoner 89
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Lydfunksjoner

Håndtering av  CD-er
Denne  delen forklarer forsiktighetsregler

ved håndtering av CD-er.

Viktige punkter hva angår  hånd-
tering

-  Fingeravtrykk eller andre merker på av-
lesningsflaten på CD-en kan føre til at
det blir vanskeligere å lese innholdet.
Når du holder i CD-en, må du ta tak  i
begge  kantene, eller  i  én kant og i hul-
let i midten, for å ikke berøre avles-

ningsflaten.
— Ikke fest papir eller Klistremerker på

CD-en for å unngå skader.
— ikke prøv å sette inn CD-en med kraft

hvis det allerede er en CD i enheten.

Dette kan føre til skader på CD-en eller
funksjonsfeil.

Rengjøring

— Rengjør avlesningsflaten på CD-en
med jevne mellomrom. ikke tørk i sir-

kelbevegelse ved rengjøring. Tørk for-

siktig utover fra midten av CD-en og
mot kantene.

- Nye CD-er kan ha en ring rundt ytter-
kanten elleri hullet i midten. Husk å se

etter slike. Slike ringer kan føre til feil.

Du må derfor huske å fjerne dem.

90 Håndtering av CD-er

Viktige punkter hva angår oppbe- vafing

-  Når CD-er ikke er i bruk, skal de opp-
bevares i etuiene og beskyttet mot di-

rekte sollys.
— Hvis CD-er ikke skal brukes i løpet av

en lengre periode, skal de fjernes fra

produktet.

Miljø for CD-avspilling

Under kalde værforhold og når bilen er kald
innvendig (for eksempel midtvinters), kan det
danne seg kondensering (vanndråper) på
CD-en og innvendige optiske komponenter

hvis du slår på varmeapparatet og umiddel-
bart prøver å bruke produktet. Dette kan føre

til at produktet ikke fungerer som det skal.
Under slike forhold fjerner du CD-en og ven-

ter et øyeblikk før du bruker systemet.

Opphavsrett

Uautorisert reproduksjon, kringkasting, of-

fentlig fremvisning, utleie av CD-er og andre
handlinger som innbefatter annet enn per-
sonlig bruk, er forbudt ved lovgivning.

CD-typer som kan spilles av

Følgende merker er trykt på CD-etiketten,
pakken eller omslaget.

CD-DA 12 74 mi- —
[å  cm nutter

DIIIl'l'll.II.IIlID

CD-TEXT 12 74 mi- —
cw-wrr cm nutter

IlIll'I'Al.Dlll

CD-R/RW 12  — -  Plate som in-

ooumn cm neholder

flflglfi MP3/WMA/AAC-
DIIIIVALAIJIIIO

j filer
I:nMPAc'r

nmmu. AUDIO
-  A  .  .

CD-typer som ikke kan spilles av
-  Det gis ingen garantier hva angår av-

spilling av andre CD-er enn dem som
er beskrevet i “CD-typer som kan spil-

les av".
—8 cm CD-er kan ikke brukes.
— ikke sett inn CD-er med uregelmessig

form (for eksempel hjerteformede CD-
er). Dette kan føre til funksjonssvikt.

CD-er med transparente seksjoner kan

heller ikke spilles av.

-  CD-er som ikke er ferdige, kan ikke
spilles av.

OMCN16E1



-  Selv om en CD er brent med riktig for-
mat på et innspillingsutstyr eller en da-

tamaskin, kan programvareinnstillinger

og miljøer, særegenheter ved CD-en,

skader eller merkinger, samt skitt eller

kondensering på linsen inni produktet,

føre til at CD-en ikke kan spilles av.
— Avhengig av CD-en kan det hende at

enkelte funksjoner ikke kan brukes, el-

ler at CD-en ikke kan spilles av.
— ikke bruk CD-er med sprekker eller

skjevheter.

— Hvis det er klistremerker på CD-en, re-
ster av fjernede klistremerker eller tape,

skal ikke CD-en brukes.
— CD-er med dekorative etiketter eller kli-

stremerker skal ikke brukes.

CD-er som ikke er standard
Dette produktet spiller av lyd-CD-er. Vær

imidlertid oppmerksom på følgende punkter

hva angår CD-standarder.
'  Påse at du bruker CD-er med  %  på

etikettflaten.
- Det gis ingen garantier hva angår av-

spilling av andre CD-er enn standard-

CD-er. Selv om lyden kan spilles av,
kan ikke lydkvaliteten garanteres.

— Følgende kan oppstå ved avspilling av

andre CD-er enn standard-CD-er.
— Støy under avspilling.
— Rykk i lydgjengivelsen.

- Manglende gjenkjennelse av CD-en.

— Manglende avspilling av første spor.

— Det kan ta lengre tid enn vanlig før

avspilling av sporene starter.

- Avspilling kan starte midt i selve
sporet.

OMCN16E1

— Enkelte deler vil kanskje ikke spilles

av.
— Spor kan låse seg under avspilling.
— Spor kan spilles av med feil.

Lydfiler (MP3/WMAIAACI
WAV)
Dette produktet kan spille av

MP3lWMA/AAC/WAV' 2-lydfiler innspilt på
CD-ROM, CD-R/RW, USB-enheter og SD-
kort".

*1 SD-kort satt inn i brukerdefinen kor-
tåpning

*2 WAV-filer innspilt på CD-ROM og lyd-

filer i AAC-format som har filtypen
".aac" kan ikke avspilles.

Det foreligger begrensninger for hvilke typer
filer og medier som kan brukes. Les derfor

følgende før opptak i MP3/WMA/AAC/WAV-

format på et medium.
I tillegg må du lese brukerhåndbøkene for
CD-R/RW-stasjonen og skriveprogrammet,

og sørge for at du bruker dem på riktig måte.

Hvis Iydfilene i MP3-/WMA-/AAC-format in-
neholder tittelinformasjon eller andre data,

kan disse dataene vises.

 

l EoRslKNG
— Kopiering av lyd-CD-er eller filer og di-

stribusjon av disse gratis eller mot en
avgift, eller opplasting av filer til serve-
re via Internett eller andre ressurser,
er et lovbrudd.

  

Lydfunksjoner

  
-  ikke tilføy tiltypene ".mp3", ".wma",

".m4a", “.aac", eller “.wav” til andre filer
enn filer i MP3-/WMA-/AAC/WAV-for-
mat. Avspilling av plater med filer der

innholdet ikke samsvarer med filtypen
kan føre til at filene blir feilaktig identifi-
sert for avspilling, noe som kan føre til
kraftig støy og resultere i høyttalerska-
de eller en ulykke.

-  Avhengig av tilstanden til platebrenne-

ren eller brenningsprogramvaren som
brukes, kan det hende at korrekt av-
spilling ikke er mulig. Se i så fall bru-
kerhåndboken for produktet eller pro-

gramvaren.
— Avhengig av datamaskinens operativ-

system, versjon, programvare eller
innstillinger, kan det hende at det ikke

vises noen filtype for filer.  I  disse tilfel-
lene må fiItypene”.mp3", “.wma",
“.m4a", “.aac" eller “.wav” Iegges  til når
filer kopieres til mediet.

— Filer som er større enn  2  GB, kan ikke
spilles av.

— Dette produktet kan også spille av pla-
ter som blander lydfiler i forskjellige
formater, MP3, WMA og AAC.

Mappestruktur

Opptil åtte mappenivåer kan gjenkjennes.

Lydfiler (MP3/WMA/AAC/WAV) 91
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Lydfunksjoner

Du kan opprette en mappestruktur som Sjan-

ger  -  Artist  -  Album - Spor (lydtiler  i  MP3-/
WMA-/AAC-format) for

spor.

Mappe

å [% å

Låt.

administrasjon av

Lydfil

l.  nivå  2.  nivå 3. nivå 4.  nivå  5. nivå

AAJDOEBI6

Navn Spesifikasjoner Forklaring

lSO9660 Nivå  1 Maksimalt åtte tegn for filnavn og tre tegn for filtype.
_' _ (alfanumeriske store bokstaver med enkle byte, tall,

Formatspeslflkasjoner u  »» kan brukes)

lSO9660-utvidelse Joliet Filnavn på maksimalt 64 tegn kan brukes.

Flerøkt

Maksimalt antall nivåer

Maksimalt antall mapper

Maksimum filtall '1

Begrensninger for filnavn og
mappenavn

92 Lydfiler (MP3/\NMA/AAC/WAV)

Støttes ikke (kun første økt støttes)

Åtte nivåer (hvis roten er 1. nivå)

100 mapper (innbefattet rotmappe)

255 filer (totalt antall på mediet, inkluderer ikke andre filer enn MP3-, WMA-, AAC- og WAV-filer)

Maksimalt 128 byte (64 tegn for Unicode). Filer/mapper med lengre filnavn eller mappenavn enn dette, vil

ikke vises eller spilles av.
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ForklaringSpesifikasjoner

Anbefalt filsystem er FAT32.

Kun 1 partisjon
Maksimal kapasitet som støttes er 32 GB for et SD-kort (SDHC-standarden støttes).

Den anbefalte klassen for et SD-kort er klasse  4  eller høyere.

USB-, SD-kortformater som

støttes 
Inkluderer ikke andre filer enn MP3/WMA/AAC/WAV-filer. Hvis mange spor Iagres  i  samme mappe, kan det imidlertid hende at de ikke

.1_

gjenkjennes selv om antallet er lavere enn maksimalt antall spor. Del  i  så fall sporene opp i flere mapper.

MERK

-  Rekkefølgen for visning av mapper og
lydfiler på dette produktet, kan være
ulik rekkefølgen for visning på en data-
maskin.

Lydfiler (MP3/WMA/AAC/WAV) 93OMCN16E1
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Hva er MP3?

MP3 er en forkortelse for "MPEG-1  Audio  Layer 3". MPEG er en forkortelse for "Motion Picture Experts Group", som er en videokomprimerings-

standard  som  benyttes  i  video-CD-er osv.

MP3 er én av lydkomprimeringsmetodene som inngår i MPEG-Iydstandarden. Den reduserer kvaliteten på lyder som er utenfor hørselsoppløs-
ningen til menneskeøret og som skjules av høyere lyder, og gir dermed data av høy kvalitet med lavere datastørrelse.

Ettersom denne metoden kan komprimere CD-lyd til ca.  1/10  av opprinnelig datastørrelse uten et merkbart tap. kan ca.  10  CD-er skrives til en
enkelt CD-R/RW-plate.

 ;  .   

-  MP3-filer som awiker fra standardene til høyre, vil kanskje ikke spilles av på riktig måte, eller fil-lmappenavn vil kanskje ikke vises kor-
rekt.

Standarder for MP3-filer som kan spilles av
Spesifikasjonene for MP3-filer som kan spilles av, vises nedenfor.

'  For biler med Bluetooth” 2.0-grensesnitt, se bilens instruksjonshefte (Bluetooth® 2.0-grensesnitt).

Modell Detaljer

Spesifikasjoner MPEG-1 AUDIO LAYER3

MPEG-2  AUDIO  LAYER3

Samplingsfrekvens [kHz] MPEG-1: 32/44,1/48

MPEG-2: 16/22,05/24

Bithastighet [kbps] MPEG-1: 32 til 320

MPEG-2: 32~160

VBR (variabel bithastighet) Støtte

Kanalmodus Stereo/Delt stereo/To kanaler/Mono

Filtype mp3

Støttet kodeinformasjon ID3-kode Ver.  1.0,  Ver.  1.1, Ver. 2.2, Ver. 2.3, Ver. 2.4 (ISO-8859-1. UTF-16 (Unicode)), Titler, Artist-
navn, Albumnavn
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Modell Detaljer

Lydfunksjoner

Maksimalt antall tegn som kan angis Albumnavn: 41 tegn med enkeltbyte (20 tegn med dobbelbyte)
på kildeplaten"

Maksimalt antall tegn som kan angis i

en liste”

Tittelnavn: 18 tegn med enkeltbyte  (9  tegn med dobbelbyte)

:  46  tegn med enkeltbyte (23 dobbelbytetegn)

:  34 tegn med enkeltbyte (17 dobbelbytetegn)

Når mappelisten 48 tegn med enkeltbyte (24 dobbelbytetegn)

vises .

Mappenavn

Fflnavn

På 2. nivå (roten er den 1. nivå)

" Antall tegn som vises avhenger av nivået. Hvert nivå nedover har 2 enkelttegn

(1 dobbelbytetegn) mindre.

Når spillelisten vi- Filer navn: 49 tegn med enkeltbyte (24 dobbeltbytetegn)
ses

'1; Avhengig av tegnene som brukes. er du kanskje ikke i stand til å angi maksimalt antall tegn.

OMCN18E1 Lydfiler (MP3NVMA/AAC/WAV) 95
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Lydfunksjoner

Hva er WMA?

WMA er en forkortelse for Windows Media Audio, som  er  et Iydkomprimeringsformat  fra  Microsoft.  Dette  er et komprimeringsformat som har et

høyere komprimeringsforhold enn MP3.

* Microsoft, Windows Media og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land.

[  A  FORSIKTIG
-  WMA støtter DRM (Digital Rights Management). Dette produktet kan ikke spille av WMA-filer som er beskyttet ved hjelp av dette syste-

met.

-  WMA-filer som avviker fra standardene til høyre, vil kanskje ikke spilles av på riktig måte, eller fil-lmappenavn vil kanskje ikke vises kor-

rekt.
-  "Pro", "Lossless" og "Voice" støttes ikke.

Standarder for WMA-filer som kan spilles av
Spesifikasjonene for WMA-filer som kan spilles av, vises nedenfor.

* For biler med Bluetooth® 2.0-grensesnitt, se bilens instruksjonshefte (Bluetooth® 2.0-grensesnitt).

Modell

Spesifikasjoner

Samplingsfrekvens [kHz] Spine av fra en CD

Spille av fra en SD/USD

Spille av fra en CD

Spille av fra en SD/USD

VBR (variabel bithastighet)

Kanalmodus

Filtype

Støttet kodeinformasjon

Bithastighet [kbps]

Maksimalt antall tegn som kan angis på kildeplaten”

96 Lydfiler (MP3/WMA/AAC/WAV)

Detaljer

Windows Media Audio Versjon 2~9

32/44.1/48

16/22.05/32/44.1/48

32/40/48/64/80/96/128/160/192/256/320

32/40/48/64/80/96/128/160/192

Støtte

Stereo/Mono

wma

WMA-koder

Tittelnavn, Artistnavn, Albumnavn

Albumnavn: 41 enkel-byte tegn (20 dobbel-byte tegn)

Tittelnavn: 18 enkel-byte tegn (9 dobbel-byte tegn)

OMCN16E1
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Lydfunksjoner

Detaljer 
Mappenavn  :  46 enkel-byte tegn (23 dobbel-byte tegn)

Foldernavn  :  34 enkel-byte tegn (17 dobbel-byte tegn)

Viser en fol- 48 enkel-byte tegn (24 dobbel-byte tegn)
derliste.  .

Maksimalt antall tegn som kan angis på en liste"

I  Zm nivå (roten er 15"? nivå)

Antallet viste tegn avhenger av nivået. Hvert nivå
ned har 2 enkel-byte tegn (1 dobbel-byte tegn)

mindre.

Når en spiI- Filnavn: 49 enkel-byte tegn (24 dobbel-byte tegn)
leliste vises.

Avhengig av tegnene som brukes, er det mulig du ikke kan innføre maks antall tegn.

Lydfiler (MP3/\NMA/AACNVAV) 97
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Lydfunksjoner

AAC er en forkortelse for  Advanced Audio  Coding,  som  er en lydkomprimeringsstandard som benyttes i "MPEG-Z" og "MPEG—4". AAC gir 1,4
ganger mer effektiv komprimering enn  MP3,  med tilsvarende Iydkvalitet.

[~AFORsD(11G
-  AAC  støtter DRM (Digital  Rights  Management). Dette produktet kan ikke spille av AAC-filer som er beskyttet ved hjelp av  dette systemet.
— AAC-filer som awiker fra standardene til høyre.  vil  kanskje ikke spilles  av  på riktig måte. eller fil-/mappenavn vil kanskje ikke vises kor-

rekt.

Standarder for AAC-filer som kan spilles av
Spesifikasjonene for AAC-filer som kan spilles av, vises nedenfor.

* For biler med Bluetooth” 2.0-grensesnitt, se bilens instruksjonshefte (Bluetooth® 2.0-grensesnitt).

Modell Detaljer

Spesifikasjoner Advanced  Audio Coding

Spille  av  fra en CD

Spille av fra en SD/USD

Spille  av  fra en CD

Spille  av  fra en  SD/USD

VBR (variabel bithastighet)

Kanalmodus

Samplingsfrekvens [kHz]

Bithastighet [kbps]

Filtype

Støttet kodeinformasjon

Maksimalt antall tegn  som kan angis på kildeplaten' 1

98 Lydfiler (MP3/WMA/AAC/WAV)

MPEG4/AAC-LC
MPEG2/AAC-LC

8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48/64/88.2/96

8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48/64/88.2/96

16~576

16~576

Støtte

Stereo/Mono

m4a, aac  (kun  ".m4a" støttes på plater)

AAC-koder  eller lD3-koder
Tittel, Arlistnavn, Albumnavn

Filnavn: 18 tegn med enkeltbyte (9 dobbelbytetegn)

Mappenavn: 41 tegn med enkeltbyte (20 dobbelbytetegn)

OMCN16E1



Maksimalt antall tegn som kan angis  i  en liste"

.1_

OMCN16E1

Lydfunksjoner

Model! Detaljer 
Spillelistenavn :  46 tegn med enkeltbyte (23 dobbelbytetegn)

Tittelnavn :  34 tegn med enkeltbyte (17 dobbelbytetegn)

Når mappelisten vises 48 tegn med enkeltbyte (24 dobbelbytetegn)

*
På 2. nivå (roten er den 1. nivå)

* Antall tegn som vises avhenger av nivået. Hvert ni-
vå nedover har  2  enkelttegn (1 dobbelbytetegn)
mindre.

Filer navn: 49 tegn med enkeltbyte (24 dobbeltbyte-
tegn)

Når spillelisten vises

Avhengig av tegnene som brukes, er du kanskje ikke i stand til å angi maksimalt antall tegn.

Lydfiler (M P3/WMA/AAC/WAV) 99
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Lydfunksjoner

Hva er  WAV?

WAV er en forkortelse for "RIFF wave form Audio Format” og brukes for det meste på Windows. Dette audiodalaformatet ble utviklet av Micro-

soft og IBM. Normalt vil WAV-filer ikke være komprimert og det er den eneste typen WAV-til som dette produktet kan håndtere.

l  A  FORSIKTIG
-  WMA-filer som awiker fra standardene over. vil kanskje ikke spilles av på riktig måte. eller fil-/mappenavn vil kanskje ikke vises korrekt.

Standarder for WAV-filer som kan spilles av
Spesifikasjonene for WAV-tiler som kan spilles av, vises nedenfor.

'  For biler med Bluetooth® 2.0-grensesnitt, se bilens instruksjonshefte (BIuetooth® 2.0-grensesnitt).

Modell Detaljer

Spesitikasjoner RIFF wave form Audio Format

Samplingsfrekvens [kHz] 8/11.025/16/22.025/32.44.1

Antall kvantifisering biter [bit] 16

Bithastighet [kbps] 128 til 1411.2

Kanalmodus Stereo/Mono

Filtype wav

Maksimalt antall tegn som kan an- Filnavn: 18 enkel-byte tegn (9 dobbel-byte tegn)
gis på kildeplaten' 1 Mappenavn: 41 enkel-byte tegn (20 dobbel-byte tegn)

Maksimalt antall tegn som kan an- Mappenavn: 46 enkel-byte tegn (23 dobbel-byte tegn)
gis på en li5te'1 Filnavn: 34 enkel-byte tegn (17 dobbel-byte tegn)

Viser en folderliste. 48 enkel-byte tegn (24 dobbel-byte tegn)
u

I  2‘‘"3 nivå (roten er 15“? nivå)

'  Antallet viste tegn avhenger av nivået. Hvert nivå ned har  2  enkel-byte
tegn (1 dobbel-byte tegn) mindre.

Når en spilleliste vises. Filnavn: 49 enkel-byte tegn (24 dobbel-byte tegn)

'1; Avhengig av tegnene som brukes, er det mulig du ikke kan innføre maks antall tegn.
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Lydfunksjoner
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Radio

LV““"a°"° ‘vri på TuNE/zooM -tasten
Denne delen forklarer hvordan du lytter til ° _

FM-, MW— og LW-radioprogrammer. for a velge en stasjon. Radiosenderens informasjons-

skjerm
Trykk på  RADIO  -tasten.
Radioskjermen vises. Hver gang du trykker

på tasten når lyden er satt til PÅ, endres
radiokilden.

iTrykk på .
AV-kilden vises.

Tn/kkpa@.@ener.   _
V

Stasjonen på den valgte frekvensen spilles

av.

-  Ved å trykke på [MAP]-tasten, kan du
vise navigasjonsskjermen mens du

bruker lydfunksjonen.
Ved å trykke på [MAP]-tasten igjen,
går skjermen tilbake til lydskjermen.

V
Informasjonsskjermen for radiosending vi-

ses.

102 Lytt til radio OMCN16E1



Radio

flå

) .  er an du søke etter stasjoner som Trykk på og hold inne fm-hånds"

kan mottas. innstillingstasten du vil regi-
~>“Starte skanning” (på side 103) - - -  _8_ TP, på vent strere til, til du hører en pipeto

er an du sette TP Standby til “ON” ne.
eller “OFF”.—+“Lytte til trafikkmeldin-

ger" (gå side 105)
9. TP, slutt

' ea tiverer mottak av trafikkmeldinger.
10  !

1_ Kndepgate iser s jermen for AV-kilde.

Viser navnet på gjeldende valgte kilde,

forhåndsinnstilt kanalnummer og mot-

AV

'  Dette vises kanskje ikke, avhengig av region.

taksfrekvens.

2- ' . . Registrer dine favorittradiostasjo , , ,
er an u registrere seks favorittsta- Forhfindsmngtlllmggbryter

sjoner for hvert bånd. "er

3- .\r/f"k5t":\f/°- t  d,  t k t Du kan registrere seks favorittstasjoner for v —

4 F'Se;1r.e def‘/e FEM.") e å '  t hVef bandi FMR FMZ, MW 09 l-W- Da registreres den valgte radiostasjonen til ;D
' °r a" sm.” '  "195 ry er.  . det forhåndsinnstilte kanalnummeret som du m

Liar deg registrere dine favorittradiosta- på informasjonsskjermen for trykket på tasten for. &

sjoner. °
fTryhk_k åg holdl irl1(ne blryteren forl :ns:et radiosending trykker du på søke °“°'t"3::°§ta5jf’“°" med
or an sinnstit ana nummer ti u ø- , S  er signa

rer pipetonen. Da registreres radiosta- TUNE/ZOOM "tage" for a  Sø" . . . .
Dette er nyttig for a søke etter radiostasjoner

sjonen som for tiden mottas" ke etter radi°stasj°nen som du kan motta når du kjører til et annet områ-
«"Registrer dine favorittradiostasjo- . .. .
ne," (på Side 103) skal registreres. de, for eksempel pa ferre.

5. RDS-innstillin  '
er an u angi RDS-innstilling (s. Starte Søk

221 -_ Du kan søke etter én mottakerstasjon om
6. Stas onsliste gangen,

iser en iste over radiostasjoner som

kan mottas.

——”Søke etter radiostasjoner fra sta-
sjonslisten" (på side 104)
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Radio

1  På informasjonsskjermen for

radiosending trykker du på

l4< SEEK TRACK  -  eller

SEEK TRACK >>l -tasten,

 
V

Når en mottakbar stasjon blir funnet, blir den

avspilt.

Starte skanning
Søker etter stasjoner som kan mottas.

Trykk på på informa-
sjonsskjermen for radiosen-
ding.

V

104 Lytt til radio

Når en stasjon blir mottatt, blir den avspilt i

10 sekunder. Deretter søker produktet etter

neste stasjon.

Avbryte skanning

Trykk på igjen under
skanning.

V
Skanningen avbrytes.

Søke etter sendestasjoner fra sta
sjonslisten

Du kan velge en stasjon fra listen over radio-
stasjoner som kan mottas.

På informasjonsskjermen for

radiosending trykker du  på
Stasjonsliste .

Listen over stasjoner vises.

l  MERK
-  For MW eller LW blir stasjonslisten au-

tomatisk oppdatert før den vises.

Velg radiostasjonen du vil lytte

til fra listen over stasjoner, og

trykk på tasten.

V

Mottak av den valgte radiostasjonen star-
ter.

aTrykk  på  Forhåndsinnstillin .

V

Skjermen går tilbake til den opprinnelige in-

formasjonsskjermen for radiosending.

Avgrensning av stasjonslisten
Du kan avgrense stasjonslisten etter sjanger.

Trykk på PTY-filter istasjons-
listen.

Sjangerlisten vises.

OMCN16E1



Trykk på den sjangeren du øn-

sken

V

En stasjonsliste for bare den valgte sjange-

ren vises.

— Filtreringen avbrytes når du trykker på
[Filter OFF] (Filter av) i stasjonslisten.

Oppdatere stasjonslisten
Slasjonslisten kan oppdateres manuelt.

Trykk på Oppdater istasjons-

listen.

Oppdatering starter.

V

Den oppdaterte stasjonslisten vises.

OMCN16E1

Lytt til trafikkmeldinger

Veksler automatisk til stasjonen som sender
trafikkmeldinger når kringkasting av trafikk-
meldinger starter.

Trykk på TP, på vent på infor-
masjonsskjermen for FM-radio-
sending.

Da settes TP Standby til "PÅ", og "TP" vi-

ses på kildeplaten.
Hvis trafikkmeldinger sendes, mottar du
dem.

V

- Når trafikkmeldinger er mottatt, vises

“TRAF INF” på kildeplaten.
— Ved å trykke på [TP End] (avslutt TP)

deaktiveres mottak av tratikkmeldin-
ger.

Radio

Kart  +  lnformasjon-visnings-
skjermbildet

Dette avsnittet forklarer skjermene som vises

når du velger [AV] (radio) i  P side P-visnings-
informasjonen (side 37).

1) 2)

1. Mottatt frekvens, forhåndsinnstilt ka-

nal

Viser frekvensen som mottas og det
forhåndsinnstilte kanalnummeret.

2. Radiotekst
Viser radioteksten som er hentet.

3. Stasjonsnavn
Viser navnet på stasjonen som mottas.

4. Visning av skannemodus

Vises under skanning.

«>“Registrere
ner” (på side 103)

5.
Undermenyen vises når du trykker på

denne tasten. (side 32)
6.

favorittstasjo-

nre in ormasjonen som vises på P
side P-underskjermen.

Lytt til radio 105
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Radio

”‘S""*"9""’° Å % "v" °  TUNE/ZOOM t tLytt til DAB "  '” ' as °"
for  å velge en stasjon.

Trykk på RADIO -tasten.
Radioskjermen  vises.
Hver gang du trykker på tasten  når  Iyden

er satt til PÅ,  endres radiokilden.

fi'rrykk på . V **
AV-kilden  vises.

Trykk på -
V

Den valgte  stasjonen  spilles av.

V

Skjermen  for  DAB-kringkastingsinforma-

sjon  vises.
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Radio

Vise innholdet

lnformasjonsskjerm for DAB-kringkasting

1.

2.

3.

4.

5.

1)-

2)-

Kildeplate
Viser navnet på kilden, forhåndsinnstilt kanalnummer og navnet

_  a ru en 0 stas'onen som mottas.
_DAB1  DAB2  .  DAB3

er an u registrere se s favorittstasjoner for hvert bånd.
Dynamisk etikett
Viser dynamisk etikettinformasjonen som er mottatt.

Forhåndsinnstillingsbryter
Lar deg registrere dine favorittradiostasjoner.

Trykk og hold inne bryteren for ønsket forhåndsinnstilt kanal-

nummer til du hører pipetonen. Da registreres radiostasjonen

som for tiden mottas.

—»"Registrer dine favorittradiostasjoner" (på side 108)

Ved å trykke her, vises undermenyen. [DAB Setting] (DAB-

nnstilling) (s. 221) kan stilles inn.

OMCN16E1

- 0)

11)

6-
iser en iste over radiostasjoner som kan mottas.

—>"Søke etter radiostas'oner fra stasjonslisten" (på side 109)

iises mens  I  * - o  msfunksjonen er  i  drift.

8

9.

10.

11.

. DAB-tilkoblin : sindikator
   uses nr  I  *  -  o ings un sjonen er PÅ.
Ved lav mottakskvalitet veksler funksjonen til en annen sending
med samme innhold.

ytter mellom første side og andre side med dynamisk etikettin-

formas'on.

‘user sk'ermen for AV-kilde.

ler Ean !u søke etter stasjoner som kan mottas. —>"$tarte

skanning" (på side 108)

Lytt til DAB 107
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Radio

Søke  etter  dine favorittradiosta-

sjoner

Dette er  nyttig for å søke  etter  radiostasjoner

du kan motta når du kjører til  et  annet områ-

de, for eksempel på ferie.

Starte søklstille inn
Du kan søke etter en mottakerstasjon om

gangen.

På informasjonsskjermen for
DAB-kringkasting trykker du på

l4< SEEK  TRACK -eller

SEEK TRACK  FN  -tasten,

V

Mottar og spiller av den første stasjonen

blant stasjonene som kan mottas.

108 Lytt til DAB

Vri på TUNE/ZOOM -tasten
for å  velge en  stasjon.

k/'

V
Stasjonen på den valgte frekvensen  spilles
av.

— Hvis du går til første eller siste stasjon
i gruppen, går skjermen til neste grup-

pe.

Starte skanning
Søker etter stasjoner som kan mottas.

Trykk på på skjermen
for DAB-kringkastingsinforma-

sjon.

V

Når en stasjon blir mottatt, blir den avspilt i
10 sekunder. Deretter søker produktet etter

neste stasjon.

-  Søket utføres etter tjeneste i stedet for

etter gruppe.

Avbryte skanning

Trykk på igjen under
skanning.

V

Skanningen avbrytes.

Registrer dine favorittradiostasjo
ner

Du kan registrere seks favorittstasjoner hver

for DABl, DAB2 og DAB3.

OMCN16E1



1  På informasjonsskjermen for

radiosending trykker du på

TUNE/ZOOM -tasten for å sø-

ke etter radiostasjonen som

skal registreres.

Trykk på og hold inne forhånds-

innstillingstasten du vil regi-

strere til, til du hører en pipeto-

ne.

Forhåndsinnstillingsbryter

V

Da registreres den valgte radiostasjonen til

det forhåndsinnstilte kanalnummeret som du

trykket  på  tasten for.

Søke etter stasjoner fra stasjons-
listen

Du kan velge en stasjon fra listen over radio-

stasjoner som kan mottas.

OMCN16E1

1  Trykk  på på
skjermen for DAB-kringka-

stingsinformasjon.

Listen over stasjoner vises.

Velg radiostasjonen du vil lytte

til fra listen over stasjoner, og

trykk på tasten.

V

Mottak av den valgte radiostasjonen star-

ter.

aTrykk på Forhåndsinnstilling .

V
Skjermen går tilbake til skjermen for DAB-
kringkastingsinformasjon.

Avgrensning av stasjonslisten
Du kan avgrense stasjonslisten etter sjanger.

Radio

Trykk  på  PTY-filter istasjons-
listen.

Sjangerlisten vises.

Trykk på den sjangeren du øn-

sken

V
En stasjonsliste for bare den valgte sjange-

ren vises.

- Filtreringen avbrytes når du trykker på
[Filter OFF] (Filter av) i stasjonslisten.

Oppdatere stasjonslisten
stasjonslisten kan oppdateres manuelt.

Trykk på Oppdater istasjons-

listen.

Oppdatering starter.

V

Den oppdaterte stasjonslisten vises.

Lytt til DAB 109
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Radio

Kart  +  lnformasjon-visnings- skjermbildet

Dette avsnittet forklarer skjermene som vises

når  du velger [AV] (DAB) i P side P-visnings-

informasjonen (side 37).

1) 2) 3)

1. Dynamisk etikett

Viser dynamisk etikettinformasjon som
er mottatt.

2. Gruppenavn, forhåndsinnstilt kanal

Viser navnet på gruppen som mottas

og det forhåndsinnstilte kanalnumme-

ret.

3. Tjenestenavn

Viser navnet på tjenesten som mottas.

4. Visning av skannemodus
Vises under skanning.

5.
Undermenyen vises når du trykker på
denne tasten. (side 32)

6.
nre in ormasjonen som vises på P

side P-underskjermen.

1 10 Lytt til DAB OMCN16E1



CD

Lytt til CD-er
Denne delen forklarer hvordan du lytter til
lyd-CD-er (CD-DA/CD-TEXT).

Sett  inn en plate  i  produktet for å starte av-

spilling automatisk.

—>“Sette inn platen" (på side 87)

l MERK l
— Betjening med en audio-CD lastet inn i

produktet.

Trykk på  'lasten.

Mediet som sist ble avspilt, gjenopptas.

Hver gang du trykker på tasten når lyden
er satt til PÅ, endres mediekilden og skjer-
men for medieavspilling vises.

fiTrykk på .
AV-kilden vises.

Trykk på .
lnformasjonsskjermen for lyd—CD-avspilling
vises.

'  Trykk på l<< SEEK TRACK  -  eller

SEEK TRACK >>l -tasten for å

velge spor.

V

OMCN16E1

Det valgte sporet spilles av.

-  Hvis  du trykker på [MEDIA]-tasten
uten at det finnes tilgjengelige medier
for avspilling. vises skjermen for AV-
kilde.

-  Du kan spole frem eller tilbake i sporet
som avspilles ved å holde nede
i« SEEK TRACK tasten eller

SEEK TRACK >>l tasten.

-  Ved å trykke på [MAP]-tasten. kan du
vise navigasjonsskjermen mens du

bruker Iydfunksjonen.
Ved å trykke på [MAP]-tasten igjen,
går skjermen tilbake til lydskjermen.

Du kan vise en spilleliste.

Trykk på på informa-
sjonsskjermen for lyd-CD-av-

spilling.

V

En spilleliste vises.

aTrykk på .
V

visningen går tilbake til informasjonsskjer-
men for lyd-CD-avspilling.

-  Du kan bla nedover listen ved å berøre

eller -

Lytt til CD-er 111
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CD

Vis innholdet

Skjerm  for  avspillingsinformasjon

1 -

f7)

1. Kildeplate 6.  Visning av avspillingsmodus
Viser navnet på den valgte kilden og avspillingsmodus. Viser gjeldende avspillingsmodus.

2. Albumnavn —»“By'tte avspillingsmodus" (på side 114)

Hvis det finnes tittelinformasjon, vises albumnavnet. Hvis det ik-
ke er noen tittel, vises "NO TITLE" (ingen tittel). — 3 Gjenta 3V'5D”“"Q

3. Spor nummerlnavn .  S k —"-
Hvis det finnes tittelinformasjon, vises sporets navn. — ' Ø avspl mg

Hvis det finnes tittelinformasjon, vises "spor  +  spornummer". — :  Tilfeldig avspilling

4- A"‘i5‘"aV" 7. Avsillingstid
Hvis det finnes tittelinformasjon, viser artistnavn. Hvis det ikke er 8-

tittelinformasjon, vises "NO NAME" (uten navn). Ise,. en spmenste

5~ n «"Vise en liste" (på side 111)
Viser en undermeny for a endre avspillingsmodus. g.

—»"Skifte avspillingsmodus" (på side 114) .se,» 5 jermen for Av-kilde_

112 Lytt til CD-er 0MCN16E1



Lister

1) 2) 3)

1. Markørbryter

Lar deg velge et spor.

2. Spornummer
3. Spornavn

Viser spornavnet.

Dersom spornavninformasjonen er tom, viser spor  +  spornum-

mer.

OMCN16E1

4. Hjem-ikon

Ved å trykk her, flyttes markøren til sangen som avspilles.

5.
Viser en undermeny for å endre avspillingsmodus.

—»"Skifte avsillingsmodus" (på side 114)

err tl  a  e tll informasjonsskjermen for lyd-CD-avspilling.

Lytt til CD-er

CD

113
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CD

Bytte  avspillingsmodus

Du kan velge gjentakelse av avspilling, vil-

kårlig avspilling eller skanneavspilling.

Trykk på l:l på informa-

sjonsskjermen for lyd-CD-av-
spilling.

Undermenyen vises.

Trykk på modusen du vil endre
til.

Em på III.
V

114 Lytt til CD-er

Avspilling i valgt modus starter.

-  For å avbryte valgt avspillingsmodus.
trykker på avspillingsmodusl valgt i
trinn 2 igjen.

Avspillingsmodus

Repeat Gjenta avspilling av sporet
(Gjenta) som for øyeblikket spilles av.

Scan (Skan- Spill av de første 10 sekun-
ne) dene av hvert spor på hele

CD-platen i rekkefølge.

Random Spill av sporene på CD-pla-

(Vilkårlig) ten i vilkårlig rekkefølge.

Kart  +  lnformasjon-visnings-
skjermbildet

Dette avsnittet forklarer skjermene som vises

nar du velger [AV] (CD) i Kart  +  Informasjon-
visningsinformasjonen (s.37).

 

1)  2)  3) 4)

3! “I

1. Spornummer/navn
Hvis det finnes tittelinformasjon, vises

navnet på sporet. Hvis det finnes titte-

Iinformasjon, vises "spor  +  spornum-

mer".

2. Artistnavn

Hvis det finnes tittelinformasjon, vises

artistnavnet. Hvis det ikke finnes noen

tittelinformasjon, vises "UTEN NAVN”.

3. Visning av avspillingsmodus

Viser gjeldende avspillingsmodus.

:  Gjenta avspilling

:  Skanneavspilling

:  Vilkarlig avspilling

4. Avspillingstid

OMCN16E1



5.
Undermenyen vises når du trykker på

denne tasten. (s. 32)

6.
nre in ormasjonen som vises på Kart

+ lnformasjon-underskjermen.

Lytte  til lydfiler på en pla-
te
Denne delen forklarer hvordan du lytter til
Iydfiler på en CD-plate.

Sett inn en plate i produktet for å starte av-

spilling automatisk. —>“Sette inn pla-

ten" (på side 87)

l MERK
— Betjening med en audioplate lastet i

dette produktet.

- WAV-filer innspilt på CD-ROM kan ik-
ke avspilles.

Trykk på  -tasten.
Mediet som sist ble avspilt, gjenopptas.

Hver gang du trykker på tasten når lyden

er satt til PÅ, endres mediekilden og skjer-

men for medieavspilling vises.

irrykk på .
AV-kilden vises.

Trykk på .
lnformasjonsskjermen for avspilling av lyd-

filer vises.

OMCN16E1

' Vri på TUNE/ZOOM -tasten
for å velge mappe.

Trykk på l<< SEEK TRACK - eller

SEEK TRACK  FFI  -tasten for å

velge spor.

V

Det valgte sporet spilles av.

RÅD

— Hvis du trykker på [MEDIA]-tasten
uten at det finnes tilgjengelige medier
for avspilling, vises skjermen for AV-

kilde.
— Du kan spole frem eller tilbake i sporet

som avspilles ved å holde nede
I« SEEK TRACK tasten

SEEK TRACK »I tasten.

eller

CD

°  Ved å trykke på [MAPj-tasten, kan du
vise navigasjonsskjermen mens du

bruker lydfunksjonen.
Ved å trykke på [MAP]-tasten igjen,
går skjermen tilbake til lydskjermen.

Vise en liste

Når du viser en liste, kan du sjekke mappeni-

våer mens du søker etter spor.

1  Trykk på på informa-
sjonsskjermen for avspilling av

lydfiler.

V

Da får du opp visningslisten.

arm på .
V

Visningen går tilbake til informasjonsskjer-
men for avspilling av lydfiler.

Lytte til lydfiler på en plate 115
AVGO



CD

-  Ved  å  berøre [ROOT] (rot), åpnes
mappekategoriene.

— Du  kan bla nedover listen ved å berøre

elleräläl

116 Lytte til lydfiler på en plate OMCN16E1



CD

Vis innholdet

Skjerm for avspillingsinformasjon

1

2.

3.

4

5.

. Kildeplate

Viser navnet på den valgte kilden og avspillingsmodus.

Albumnavn

Hvis det er et albumnavn i tittelinformasjonen, viser det her.

Spor  nummerlnavn

Hvis det er et sangnavn i tittelinformasjonen, vises det her. Hvis

det ikke er noen tittel, vises filnavnet.

. Artistnavn

Hvis det er et artistnavn i tittelinformasjonen. vises det her.

Lil
Viser en undermeny for å endre avspillingsmodus.
—>"Skifte avspillingsmodus" (på side 119)

OMCN16E1

*6)

_7)

6. Visning av avspillingsmodus

Viser gjeldende avspillingsmodus.
—»"Bytte avspiIlingsmodus" (på side 119)

:  Gjenta avspilling

:  Gjenta mappe-avspilling

: Søk avspilling

:  Søk mappeavspilling

: Tilfeldig avspilling

: Alt tilfeldig avspilling

7. Avsillingstid

sl
iser en mappeliste.

—+"Lister" (på side 117)
9.

iser s jermen for AV-kilde.

Lytte til Iydfiler på en plate 117
AV
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CD

Lister

1)-

5) 9)

1. ROT 6. Mappenavn
Viser øverste nivå. Ved å trykke her, utvides mappen.

2. Markørbryter 7. Filnavn
Lar deg velge en mappe og fil. Ved åt kke her begynner avspillingen av sporet.

3. Hjem-ikon 8. Gå til ROT
Ved å trykk her, flyttes markøren til sangen som avspilles. Listen lyttes til øverste nivå og slår sammen alle mapper i vis-

4. ninen.

Viser en undermeny for å endre avspillingsmodus. 9- Gå OPP 1  "Wä
—» "Skifte avspillingsmodus" (på side 119) ‘We’ en “W3 OPP-

5- älllliitf]
ti a e ti informasjonsskjermen for avspilling av lydfiler.

118 Lytte til lydfiler på en plate OMCN16E1



Bytte avspillingsmodus

Du kan velge gjentakelse av avspilling, vil-
kårlig avspilling eller skanneavspilling.

1  Trykk på E på informa-
sjonsskjermen for avspilling av

lydfiler eller i listevisningen.

Undermenyen vises.

Trykk på modusen du vil endre
til.

Em pa E].
V

OMCN16E1

Avspilling i  valgt modus starter.

Avspillingsmodus

Repeat

(Gjenta)
Hver gang du trykker på
denne tasten, endres modu-

sen i denne rekkefølgen:

"Repeat" (Gjenta), "Folder
repeat" (Gjenta mappe) og

"Cancel" (Avbryt).

Gjenta: Gjenta avspilling av

sporet som for øyeblikket

spilles av.

Gjenta mappe: Gjenta av-

spilling av sporene i mappen

som for øyeblikket spilles av.

Scan (skan-
ne)

Random

(vilkårlig)

Lytte til lydfiler på en plate

CD

Hver gang du trykker på
denne tasten, endres modu-

sen i denne rekkefølgen:

"Scan" (Skanne), "Folder
scan" (Skanne mappe) og
"Cancel" (Avbryt).

Skanne: Spill av de første

10 sekundene av hvert spor

i mappen som for øyeblikket
spilles av, i rekkefølge.

Skanne mappe: Spill av de

første 10 sekundene av det
første sporet i hver mappe

på mediet, i rekkefølge.

Hver gang du trykker på
denne tasten, endres modu-

sen i denne rekkefølgen:
"Random" (vilkårlig), "All
random" (vilkårlig avspilling

av alle) og "Cancel" (Avbryt).

Vilkårlig: Spill av spori
mappen som for øyeblikket
spilles av, i vilkårlig rekkeføl-

ge.
Vilkårlig avspilling av alle:
Spill av alle sporene på me-

diet i vilkårlig rekkefølge.

119
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Kart  +  lnformasjon-visnings-
skjermbildet 

Dette avsnittet forklarer skjermene som vises

når du velger [AV] (plate) i Kart  +  Informa-

sjon-visningsinformasjonen (s. 37).

1)  2)  3)  4)

x

1. Spornummerlnavn

Hvis det finnes et sangnavn i tittelinfor-
masjonen, vises det her. Hvis det ikke

finnes noen tittelinformasjon, vises fil-
navnet

2. Artistnavn
Hvis det finnes et artistnavn i tittelinfor-

masjonen, vises det her.

120 Lytte til lydfiler på en plate

3. Visning av avspillingsmodus
Viser gjeldende avspillingsmodus.

:  Gjenta avspilling

:  Gjenta mappe-avspil-

ling

:  Skanneavspilling

: Skanneavspilling av

mappe

:  Vilkårlig avspilling

:  Vilkårlig avspilling av
alle

4. Avspillingstid

ä

Undermenyen vises når du trykker på
denne tasten. (s. 32)

°  En re in ormasjonen som vises på Kart
+ lnformasjon-underskjermen.

OMCN16E1



iPod/USB/SD

iPod/USB/SD

Utstyr etter type? l  MERK l  LMERK l

Spille  av  IPod
Ved å koble kommersielt tilgjengelige

iPod/iPhone-enheter til produktet, kan du

spille av spor på disse enhetene via pro-

duktet.

I  A  FORSIKTIG J

l

— Hold aldri en iPod/iPhone i hånden for
å bruke den mens du kjører. da dette

er fanig.
-  Ikke la iPod/iPhone-enheten

igjen uten tilsyn i bilen.

— Det gis ingen erstatning for datatap
som følge av tilkobling av iPod/iPhone-
enheter til produktet.

-  Avhengig av hvordan enhetene hånd-
teres, kan lydfiler gå tapt eller skades.
Dataene bør derfor sikkerhetskopie-
res.

MERK J
— Denne funksjonen kan bare brukes i

biler som har en USB-port
— Les i bilens instruksjonshefte om hvor-

dan du kobler til iPod/iPhone.

ligge

OMCN16E1

— For informasjon om nærmere opplys-
ninger slik som hvilke typer iPod/iPho-
ne som kan kobles til og hva slags filer
som kan avspilles, hvis bilen er utstyrt

med Bluetooth® 2.0-grensesnitt. se bi-
lens instruksjonshefte. Hvis bilen ikke

er utstyrt med Bluetooth® 2.0-grense-
snitt, se  i  denne boken (s.07). Noen
ganger kan også avspilling som for-

klart i dette dokumentet ikke være mu-
lig.

Oppdatering av programvare endrer
noen ganger funksjonene som kan
brukes l forbindelse med dette produk-

tet.

Betjen iPod/iPhone-enheten mens den

er koblet til produktet.
Avhengig av generasjonen, modellen
eller programvareversjonen for iPod/

iPhone-enheten, kan det hende at av-
spilling via dette produktet ikke er mu-

lig. (s.O7). ) Det er heller ikke sikkert at
avspilling som forklart i dette doku-
mentet er mulig.
Hvis iPod/iPhone kobles til via Blue-
tooth som en Bluetooth-kompatibel ly-

denhet, skal ikke iPod/iPhone-enheten
kobles til med en iPod-kabel. Tilkob-
ling med begge metoder vil føre til feil.

- Hvis en iPod/iPhone—enhet ikke funge-
rer som den skal, fjerner du enheten
fra produktet, tilbakestiller og kobler til
på nytt.

— Dette produktet støtter ikke avspilling
av video.

— Når du kobler til en iPod/iPhone, bru-
ker du tilkoblingskabelen som følger
med iPod/iPhone.

- Plasser enheten slik at du ikke trenger
å utføre potensielt farlige handlinger
mens du kjører, for eksempel tilkobling

av kabelen.
— Av sikkerhetshensyn skal bilen stop-

pes før tilkobling eller fjerning av iPod/
iPhone-enheten.

— Avhengig av statusen til iPod/iPhone-
enheten kan det ta litt tid før enheten
gjenkjennes eller avspilling starter.

— Knappene på produktet kan ikke betje-
nes mens iPod/iPhone-enheten er til-

koblet.
- Spesifikasjoner og innstillinger i iPod/

iPhone-enheten kan føre til at tilkob-
ling ikke er mulig, eller avvik i funksjo-
ner eller visning.

- Det kan hende at sporinformasjon ikke
vises på riktig måte, avhengig av lyd-

dataene på iPod/iPhone-enheten.
— Det kan hende at avspilling av iPod/

iPhone-enheten ikke aktiveres etter
start av motoren, avhengig av statusen

for bilen og enheten.

Spille av iPod 121
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iPod/USB/SD

I MERK l
—Det kan hende at data som inneholder

opphavsrertsbeskyttet informasjon, ik-

ke kan spilles av.

-  Vi anbefaler at EQ-innstillingene
(Equalizer) på iPod/iPhone-enheten
settes til "flat".

Trykk på  -tasten.
Mediet som sist ble avspilt, gjenopptas.

Hver gang du trykker på tasten når Iyden
er satt til PA, endres mediekilden og skjer-

men for medieavspilling vises.

irrykk på .
AV-kilden vises.

Trykk på .
lnformasjonsskjermen for iPod-avspilling

vises.

'  Trykk på l<< SEEK TRACK  -  eller

SEEK TRACK PM -tasten for å

velge spor.

V
Det valgte sporet spilles av.

122 Spille av iPod

— Hvis du trykker på [MEDlA]-tasten
uten at det finnes tilgjengelige medier
for avspilling, vises skjermen for AV-
kilde.

-  Du kan spole frem eller tilbake i sporet

som avspilles ved å holde nede

I« SEEK TRACK tasten eller

SEEK  TRACK  >>l tasten.

— Ved å trykke på [MAP]-tasten. kan du
vise navigasjonsskjermen mens du

bruker lydfunksjonen.
Ved å trykke på [MAP]-tasten igjen,
går skjermen tilbake til lydskjermen.

Skifte avspillingsmodus

Gjentakelse av avspilling, vilkårlig avspilling

osv. er mulig.

Trykk på l:] på informa-

sjonsskjermen for iPod-avspil-

ling.

Undermenyen vises.

Trykk på modusen du vil endre

til.

irrykk på I.
V

Avspilling i  valgt modus starter.

OMCN16E1



Avspillingsmodus

Repeat
(Gjenta)

Random

(vilkårlig)

Database

OMCN16E1

Hver gang du trykker på
denne tasten, endres modu-
sen mellom "Repeat" (Gjen-

ta) og "Cancel" (Avbryt).

Gjenta: Gjenta avspilling av
sporet som for øyeblikket

spilles av. Når gjentakelse

avbrytes, gjentas sporene

på gjeldende nivå.

Hver gang du trykker på
denne tasten, endres modu-

sen i denne rekkefølgen:

"Random" (vilkårlig), "Album
random" (Album, vilkårlig) og

"Cancel" (Avbryt).

vilkårlig: Spill av spor på

gjeldende nivå  i  vilkårlig rek-

kefølge.
Album, vilkårlig: Spill av al-
le albumene på gjeldende
nivå i vilkårlig rekkefølge.
Rekkefølgen på albumene
endres imidlertid ikke.

For biler som er utstyrt med

Bluetooth® 2.0-grensesnitt,
kan du kontrollere Graceno-
te-versjonen.

RÅD

-  Når gjentakelse av avspilling er angitt,
fortsetter gjentakelsesavspillingen selv
om vilkårlig avspilling eller vilkårlig av-
spilling av album startes.

iPod/USB/SD

Spille av iPod 123
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iPod/USB/SD

Vis innholdet

Skjerm for iPod-avspilIingsinformasjon

1. Kildeplate 6. Visning av avspillingsmodus

Viser navnet på den valgte kilden, statusikon og avspillingsmo- Viser gjeldende avspillingsmodus.

dus. —>“Bytte avspillingsmodus" (på side 122)

2. Albumnavn _ _ _  _

Hvis det er et albumnavn i tittelinformasjonen, viser det her. — i AV5Dl"ln9 med enka TeP9t'5J0n
3. Spor nummerlnavn .  -  - - -

Hvis det er et sangnavn  i  tittelinformasjonen, vises det her. — ' Tilfeldig avspmmg
4. Sjangernavn — :  Tilfeldig albumavspilling

H'dt ' "f ' 't'ttl'f ' ," '- ..  . . ..

g§£f.av?.e?¥o?‘Z3§?é{”s3LZ"§§’i‘E?..;s‘. ° '" °'”‘“‘°”e” Sle” I = Enka fevevsJ°nft-'fe'd'9 avsv-"lng
5. — Enkel repetisjon/tilfeldig albumavspilling

Viser en undermeny for å endre avspillingsmodus. 7, statusikon

—>“Bytte avspillingsmodus” (på side 122)

— :  Spill av

— :  Pause

I = Stopp
— :  Hurtigspoling forover

— :  Spole bakover

8.  Artistnavn

Hvis det er et artistnavn  i  tittelinformasjonen, vises det her.

9. Avspillingstid

124 Spille av iPod OMCN16E1



10- [IBM
user nod-menyen.

—»"iPod-menyen" (på side 124)
11.

users jermen for AV-kilde.

OMCN16E1

iPod/USB/SD

Spille av iPod 125
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iPod/USB/SD

iPod-menyen
Ved å trykke på av [Menu] (meny) på infor-
masjonsskjermen for iPod-avspilling, vises

iPod-menyen. Lister over ulike kategorier kan

vises på iPod-menyen.

ITICIIV

Kategori-
meny

Viser listen over kategorier.

—»"Søke etterli-

ste" (på side 126)

Returnerer til avspillingsin-

formasjonsskjermen.
—>“Skjerm for iPod-avspil-
lingsinforma-

sjon" (på side 124)

Avspilling

Viser en undermeny og en-
drer avspillingsmodus.

—>“Skifte avspillingsmo-

dus" (på side 122)

Zi

126 Spille av iPod

Søke etter liste

Hvis du trykker på en kategori i iPod-menyen

(s. 124), vises en liste over kategorier. Ved å

trykke på listen kan du se nærmere på al-

bumnavn og spornavn mens du søker etter

sporene du vil spille av.

Trykk på på informa-
sjonsskjermen for iPod-avspil-

ling.

iPod-menyen vises.

Trykk på "Category" (Kategori).

V

En liste for den valgte kategorien vises.

Trykk på elementet du vil spille
av fra listen.

V

Viser en liste for det valgte elementet. Gjenta
trinn 3 for å søke etter sanger (spor).
Når du trykker på sangen (sporet) du vil spil-
le av fra listen, starter avspillingen.

RAD

- Nivået av elementer i trinn 3 er avhen-
gig av hvilken kategori du har valgt i
trinn  2

-  Tittelinformasjonen som er registrert i
iPod-en, vises på listen.

Vise skjermen for avspillingsin-

formasjon
Når en liste vises, kan du vise informasjons-

skjermen for iPod-avspilling for sporet som

for øyeblikket spilles av.

OMCN16E1



Trykk  på på skjer-
men for Iistevisning.

V

OMCN16E1

Kart  +  Informasjon-visnings-
skjermbildet

Dette avsnittet forklarer skjermene som vises
når  du  velger  [AV] (iPod) i Kart  +  Informa-
sjon-visningsinformasjonen (s. 37).

1) 2) 3) 4)

d

1. Spornummerlnavn
Hvis det finnes et sangnavn i tittelinfor-
masjonen, vises det her.

2. Artistnavn
Hvis det finnes et artistnavn i tittelinfor-
masjonen, vises det her.

iPod/USB/SD

3. Visning av avspillingsmodus
Viser gjeldende avspillingsmodus.

4. Avspillingstid
5. Statusikon

6.

H

:  Avspilling med enkel
repetisjon

: Avspilling i tilfeldig
rekkefølge

: Albumavspilling i tilfel-

dig rekkefølge

:  Enkel repetisjon/

avspilling i tilfeldig rek-
kefølge

Enkel repetisjon/albu-

mavspilling i tilfeldig
rekkefølge

:  Spill av

:  Pause

:  Stopp

: Hurtigspoling forover

:  Spole  bakover

Undermenyen vises når du trykker på
denne tasten. (s. 32)

7"nre ln ormasjonen som vises på Karl

+  lnformasjon-underskjermen.

Spille av iPod 127
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iPod/USB/SD

Utstyr etter type

Lytte tll lydfiler pa en
USB-enhet/et SD-kort
Ved å koble en kommersielt tilgjengelig

USB-enhet (f.eks. en USB-minneenhet) til
dette produktet, kan du spille av lydfiler

via produktet.

Ved å sette inn et lyd-SD-kort i brukerspo-

ret. kan du spille av lydfiler som er tatt opp

på SD-kortet via produktet.

[ A  FORSIKTIG
-  Hold aldri USB-enheten eller SD-kortet

i  hånden under kjøring. Dette er farlig.
— lkke la USB-enheten ligge igjen uten

tilsyn i bilen.

— lkke bruk harddisker. Kortlesere eller

minnelesere. Det kan oppstå skader

på selve enhetene eller på dataene
som er lagret på enhetene. Hvis en
slik enhet er koblet til på feil måte, vrir

du tenningsbryteren til “OFF” og tjer-
ner enheten.

— Det gis ikke erstatning for tap av data
på USB-lydenheten eller SD-kortet.

— Avhengig av hvordan enhetene hånd-
teres. kan lydfiler gå tapt eller skades.

Dataene bør derfor sikkerhetskopie-

res.

[  MERK
- USB-enheter kan brukes i biler som

har en USB-port

l  MERK
— For nænnere informasjon om blant an-

net typer USB-enheter. bruk av USB-
inngangsporter og filtyper som kan av-

spilles av hvis bilen er utstyrt med et

Bluetooth” 2.0-grensesnitt, finner du
dette i bilens instruksjonshefte. Hvis
bilen ikke er utstyrt med Bluetooth”
2.0-grensesnitt. henvises det til denne
håndboken.
Les i bilens instruksjonshette om hvor-
dan du kobler til USB—enheter.
Avhengig av hvilken type USB-enhet
som kobles til, kan det hende at bruk
ikke er mulig eller at enkelte funksjo-
ner vil være begrenset.
Anbefalt filsystem for USB-minne er
FAT32.
Maksimal kapasitet som støttes for
USB-minne eller på SD-kortet er 32
GB (SDHC-standarden støttes).

Bruk USB-enheten med innspilte Iydfi-
ler mens den er koblet til dette produk-

tet. eller bruk SD-kortet med lydfiler
når det er satt inn i dette produktet.

I denne håndboken omtales SD-kort
som er satt inn i brukerdefinerte kor-
tåpninger som “audio-SD-kort".
Bruk en kommersielt tilgjengelig tilko-
blingskabel når du kobler til en USB-
enhet. Manglende bruk av en tilko-
blingskabel kan føre til unødvendig be-
lastning eller skader på USB-tilkoblin-
gen.

Lytte til lydfiler på en USB-enhet/et SD-kort

l  MERK
- Plasser enheten slik at du ikke trenger

å utføre potensielt farlige handlinger
mens du kjører, for eksempel tilkobling
av kabelen.

- Når du setter inn eller tar ut en USB-
enhet eller et SD-kon må du av hen-
syn til sikkerheten først stanse bilen.

— Kun lydenheter skal kobles til USB-
porten. l motsatt fall kan enheten eller

utstyret skades.

- Avhengig av statusen til USB-enheten
kan det ta litt tid før enheten gjenkjen-
nes eller avspilling starter.

— Avhengig av USB-enheten kan det
hende at knapper på produktet ikke
fungerer mens USB-enheten er tilkob-
let.

- Det kan hende at data som inneholder
opphavsrettsbeskyttet informasjon. ik-

ke kan spilles av.

-  Spesifikasjoner og innstillinger i USB-
enheten kan føre til at tilkobling ikke er

mulig. eller awik i funksjoner eller vis-
ning.

— Det kan hende at sporinfonnasjon ikke

vises på riktig måte. avhengig av lyd-
dataene på USB-enheten.

— Det kan hende at avspilling av iPod/
iPhone-enheten ikke aktiveres etter
start av motoren. avhengig av statusen

for bilen og enheten.
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- Hvis  du trykker på [MEDIA]-tasten t".
uten at det finnes tilgjengelige medier
for avspilling, vises skjermen for AV-

kilde.
— Du kan spole frem eller tilbake i sporet

som avspilles ved å holde nede

tasten eller

tasten-
-  Ved å trykke på [MAP]-tasten, kan du

Trykk På eller - vise navigasjonsskjermen mens du
Skjermen med avspillingsinformasjon vi- bruker lydfunksjonen.
ses. Ved å trykke på [MAP]-tasten igjen.

går skjermen tilbake til lydskjermen.

'  Vri på TUNE/ZOOM -tasten
for å  velge  mappe.

Trykk på  -tasten.

Mediet som sist ble avspilt, gjenopptas.
Hver gang du trykker på tasten når lyden
er satt til PÅ, endres mediekilden og skjer-
men for medieavspilling vises.

HTrykk på .
AV-kilden vises.

am pa 1.
Bytte avspillingsmodus v

Du kan velge gjentakelse av avspilling, vil-
kårlig avspilling eller skanneavspilling.

På informasjonsskjermen for
avspilling av USB-enhet eller

SD-kort, eller på listevisningen,

trykker du på
Undermenyen vises.

Trykk på l<< SEEK TRACK - eller

SEEK TRACK >>l -tasten for å
velge spor.

Avspilling i valgt modus starter.

V

Det valgte sporet spilles av.

OMCN16E1 Lytte til Iydfiler på en USB-enhet/et SD-kort

Trykk på modusen du vil endre

129
AVGS/SSH/P°d!



iPod/USB/SD

Avspillingsmodus

Repeat
l: (Gjenta)

Scan  (Skan-
ne)

Hver gang du trykker på
denne tasten, endres modu-

sen i denne rekkefølgen:
"Repeat" (Gjenta), "Folder
repeat" (Gjenta mappe) og

“Cancel” (Avbryt).
Gjenta: Gjenta avspilling av

sporet som for øyeblikket

spilles av.

Gjenta mappe: Gjenta av-

spilling av sporene i mappen

som for øyeblikket spilles av.

Hver gang du trykker på
denne tasten, endres modu-

sen i denne rekkefølgen:

"Scan" (Skanne), "Folder

scan" (Skanne mappe) og

"Cancel" (Avbryt).

Skanne: Spill av de første

10 sekundene av hvert spor

i mappen som for øyeblikket

spilles av, i rekkefølge.

skanne mappe: Spiller av
de første 10 sekundene av
det første sporet  i  hver map-

pe på mediet, i rekkefølge.
For biler som er utstyrt med

Bluetooth® 2.0-grensesnitt,
spilles de første 10 sekunde-

ne av hver sang i hver map-

pe på USB-enheten, i rekke-
følge.

': Når en USB-enhet er tilkoblet, vises [Da-

tabase].

Random

(vilkårlig)

Database '

Hver gang du trykker på
denne tasten, endres modu-

sen i denne rekkefølgen:
"Random" (vilkårlig), "All
random" (Vilkårlig avspilling

av alle) og "Cancel" (Avbryt).
Vilkårlig: Spill av spor i
mappen som for øyeblikket

spilles av, i vilkårlig rekkeføl-
ge.
vilkårlig avspilling av alle:
Spill av alle sporene på me-

diet i vilkårlig rekkefølge.

For biler som er utstyrt med

Bluetooth® 2.0-grensesnitt,
kan du kontrollere Graceno-

te-versjonen.

': Når en USB-enhet er tilkoblet, vises [Da-

tabase].
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Vis innholdet

Skjerm for avspillingsinformasjon

1

2

3.

1\—

.  Kildeplate
Viser navnet på den valgte kilden og avspillingsmodus.

. Albumnavn

Hvis det er et albumnavn i tittelinformasjonen, viser det her.
For WAV-format vises mappenavnet.

Filformat
Viser formatet på lydfilen som spilles.  

-0)

—11)
—12)
-13)

—14)

6.  Kanalmodus

Hvis det finnes kanalmodusinformasjon i tittelinformasjonen, vi-
ses følgende ikoner.

:  Stereo

: Samkoblet stereo

4. omslag '1 ‘2 '3 :  To kanaler

Hvis det finnes et omslagsbilde  i  tittelinformasjonen, vises det .  Mono
her. '

5. Sjangernavn '2
Hvis dei er sjangerinformasjon i tittelinformasjonen, vises sjan-

gernavnet for sporet som avspilles.

7.l:l
Viser en undermeny for å endre avspillingsmodus.

—>“Byl'te avspillingsmodus” (på side 129)

AVGS/8Sfl/P°d!

” Lydfiler bare på SD-kort
'2 WAV-format støttes ikke.
'3 Omslagsbildene som Vises, er  i  JPEG-format (maksimal oppløsning: 320 vertikalt x 240 horisontalt).
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8.

9.

iser en mappeliste.
—>“Mappeliste“ (på side 134)
Når [Playlist] (Spilleliste) er PÅ, vises også [Music Menu] (Mu-

sikkmeny). Hvis du trykker på denne tasten, vises musikkmeny-

en.
—>“Musikkmeny" (på side 134)
Visning av avspillingsmodus

Viser gjeldende avspillingsmodus.

—>“Bytte avspillingsmodus" (på side 129)

:  Gjenta avspilling

:  Gjenta mappe-avspilling

:  Skanne avspilling

: Skanne mappeavspilling

: Tilfeldig avspilling

: Alt tilfeldig avspilling

Mappeliste

1 .

5)

ROT
Viser øverste nivå.

2. Markørbryter

Lar deg velge en mappe og fil.

'2 WAV-format støttes ikke.

132 Lytte til lydfiler på en USB-enhet/et SD-kort

10.

11

12.
13.

14.

3.

Spornummerl-navn
Hvis det er et sangnavn i tittelinformasjonen, vises det her. Hvis

det ikke er noen tittel, vises filnavnet. For WAV-format vises fil-

navnet

—Artistnavn '2
Hvis det finnes et artistnavn i tittelinformasjonen, vises det her.

Avsillinstid

Spilleliste
r u try er på denne tasten for å slå funksjonen PÅ, endres

[List] (Liste) til [Music Menu] (Musikkmeny), og musikkmenyen
kan nå vises.

Viser skjermen for AV-kilde.

Hjem-ikon

Ved å trykk her, flyttes markøren til sangen som avspilles.
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4.
Viser en undermeny for å endre avspillingsmodus.

—»"B e avsillingsmodus" (på side 129)
5. Avspilling

a ti  a  e  '[l informasjonsskjermen for avspilling av Iydfiler.

6. Mappenavn

Ved å trykke her, utvides mappen.

OMCN16E1

iPod/USB/SD

7. Filnavn

Ved åt kke her begynner avspillingen av sporet.
8. Gå til ROT

isten yttes til øverste nivå og slår sammen alle mapper i vis-
ninen.

9. Gå opp 1  nlv
ytter ett mva opp.
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Vise en  liste

Når du viser en liste, kan du sjekke mappeni-

våer mens du søker etter spor.

Trykk på på avspillings-
informasjonsskjermen for USB-

enheten eller SD-kortet.

V

Da får du opp visningslisten.

amw på .
V

Skjermen går tilbake til avspillingsinforma-
sjonsskjermen for USB-enheten eller SD-kor-

tet.

RÅD

-Ved å berøre [ROOT] (rot), åpnes
mappekategoriene.

134 Lytte til lydfiler på en USB-enhet/et SD-kort

RÅD

°  Du kan bla nedover listen ved å berøre

eller -

Vise musikkmenyen

Når musikkmenyen vises, kan du vise en

musikkliste for hver artist eller hvert album.

Trykk på Spilleliste på avspil-
Iingsinformasjonsskjermen for

USB-enheten eller SD-kortet.
y V

Trykk på en hvilken som helst
meny.

[Playlist] (Spilleliste) tennes, og [List] (Li-

ste) endres til [Music Menu] (Musikkmeny).

HTH/kk På -
Musikkmenyen vises.

Listen som tilhører menyelementet, blir vist.
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Musikkmeny
Følgende forklarer menyen som vises når
[Playlist] (Spilleliste) er aktivert på informa-
sjonsskjermen for avspilling. og du trykker på
[Music Menu] (Musikkmeny).

Spillelister

Artist

Albumer

Sang

Kategori

Avspilling

OMCN16E1

Viser spillelisten.

En wpl-fil (spilleliste-

definisjonsfil) er på-
krevd. Lagre wpl-fi-
Ien  i  rotnivået på me-
diet.

Viser artistlisten.

Viser albumlisten.

Viser sanglisten.

Viser sjangerlisten.

Går tilbake til infor-
masjonsskjermen for
avspilling.

—>”Visningsinn-
hold" (på side 131)

Viser en undermeny
og endrer avspil-
lingsmodus.
—>“Bytte avspillings-

modus" (på side 129)

Kart  +  lnformasjon-visnings-
skjermbildet

Dette avsnittet forklarer skjermene som vises

når du velger [AV] (USB/SD) i  Kart  +  Infor-

masjon-visningsinformasjonen (s. 37).

til

1) 2) 3) 4)

1. Spornummerlnavn
Hvis det finnes et sangnavn i tittelinfor-
masjonen, vises det her. Hvis det ikke

finnes noen tittelinformasjon, vises fil-
navnet.
For WAV-format vises filnavnet.

2- Omslag '1' '1 '3
Hvis det finnes et omslagsbilde i tittelin-
formasjonen, vises det her.

Lytte til lydfiler på en USB-enhet/et SD-kort

3- Artistnavn "2

iPod/USB/SD

Hvis det finnes et artistnavn i tittelinfor-

masjonen. vises det her.
4. Avspillingstid

Viser navnet på stasjonen som mottas.

5.
Undermenyen vises når du trykker på
denne tasten. (s. 32)

6. Visning av avspillingsmodus

Viser gjeldende avspillingsmodus.

: Gjenta avspilling

: Gjenta mappe-avspil-

ling

:  Skanneavspilling

: Skanneavspilling av
mappe

: Vilkårlig avspilling

: Vilkårlig avspilling av
alle

Inre In ormasjonen som vises på Kart

+  lnformasjon-underskjermen.

'1 Lydfiler bare på SD-kort
'2 WAV-format støttes ikke.
'3 Omslagsbildene som vises, er i JPEG-for-
mat (maksimal oppløsning: 320 vertikalt x
240 horisontalt).
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Eksterne inndataenheter

Eksterne inndataenheter

gav 939997,  i i *
(Biler med Bluetooth® 2.0-grensesnitt).

Bruk Bluetooth-audio
Dette produktet kan spille av lydspor på
kommersielt tilgjengelige Bluetooth-kom-

patible Iydenheter.

    
— Du må aldri holde en Bluetooth-kom-

patibel lydenhet  i  hånden for å betjene

den under kjøring, da dette er farlig.
— ikke la Bluetooth-lydenheten ligge

igjen uten tilsyn i bilen.
— Det gis ikke erstatning for tap av Blue-

tooth-lyddata.
— Avhengig av hvordan enhetene hånd-

teres, kan lydfiler gå tapt eller skades.

Dataene bør derfor sikkerhetskopie-
res.

MERK j
—Avhengig av hvilken type Bluetooth-

kompatibel Iydenhet som kobles til,
kan det hende at bruk ikke er mulig el-
Ier at enkelte funksjoner vil være be-
grenset.

— Oppdatering av programvare endrer

noen ganger funksjonene som kan
brukes i forbindelse med dette produk-

tet.

136 Bruk Bluetooth-audio

l MERK 1
— Les brukerhåndbøkene for kommersi-

elt tilgjengelige Bluetooth-kompatible
Iydenheter.

— Volumnivåene kan variere avhengig av
hvilken type Bluetooth-kompatibel ly-
denhet som brukes. Vi anbefaler at du
skrur ned volumet før tilkobling for å
unngå et altfor høyt lydnivå.
—>"Reguler volumet" (på side 86)

— Avhengig av statusen til Bluetooth-ly-
denheten kan det ta litt tid før enheten
gjenkjennes eller avspilling starter.

— Spesifikasjoner og innstillinger i Blue-
tooth-lydenheten kan føre til at tilkob-
ling ikke er mulig, eller avvik i funksjo-
ner eller visning.

— Det kan hende at sporinformasjon ikke
vises på riktig måte. avhengig av Iyd-
dataene på Bluetooth-lydenheten.

— Det kan hende at avspilling av iPod/
iPhone-enheten ikke aktiveres etter
start av motoren, avhengig av statusen

for bilen og enheten.
— Det kan hende at data som inneholder

opphavsrettsbeskyttet informasjon, ik-
ke kan spilles av.

— Det anbefales at Bluetooth-lydenhe-
tens equalizerinnstillinger settes helt
flatt.

Støttede profiler og funksjoner
Dette avsnittet forklarer funksjonene for hver

profil som støttes.

  
     

  Funksjon

Lydutgang under avspil-

ling

* Samplingsfrekvens: 16 kHz, 32 kHz, 44,1

kHz, 48 kHz

AVRCP
Funksjon

v1.0 V1.3

Spill av/stopp/pause o o

Spol frem/bakover o o

Valg av spor o o

Gruppeutvalg >< x

Gjenta/tilfeldig/søk x O

avspilling

Visning av avspil- x O

lingsstatus

Skjerm for gjenstå- x O
ende batterikapasitet

Skjerm for gruppeli- x x
ste

Velg spor fra gruppe- x x

listen

Tittelvisning >< o
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Koble til en Bluetooth-kompatibel
Iydenhet

Dette produktet og Bluetooth-kapabel audio-

enhet bruker Bluetooth-funksjonen for tilkob-
ling.

Du finner nærmere opplysninger om hvordan

du kobler til under "Bluetooth-innstillin-

ger" (på side 212).
Metodene nedenfor beskriver siluasjoner et-

ter at tilkobling er fullført.

l MERK
- Hvis iPod/iPhone kobles til via Blue-

tooth som en Bluetooth-kompatibel ly-

denhet, skal ikke iPod/iPhone-enheten
kobles til med en iPod-ledning. Tilkob-
ling med begge metoder vil føre til feil.

Lytte til en Bluetooth-kompatibel
Iydenhet

1  Trykk på MEDIA -tasten.
Mediet som sist ble avspilt, gjenopptas.

Hver gang du trykker på tasten når lyden
er satt til PÅ, endres mediekilden og skjer-

men for medieavspilling vises.

Trykk på .
AV-kilden vises.

Trykk på Bluetooth-lyd .
lnformasjonsskjermen for Bluetooth-ly-
davspilling vises.

90-H
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Trykk på l<4 SEEK TRACK - eller

SEEK TRACK >>l -tasten for å

velge spor.

»i

SEEK
TRACK

i«

RÅD
— Hvis du trykker på [MEDlA]—tasten

uten at det finnes tilgjengelige medier
for avspilling, vises skjermen for AV-

kilde.
-  Du kan spole framover eller bakover

det sporet som spilles ved å holde
ned l« SEEK TRACK tasten eller

SEEK TRACK >>l tasten.

— Ved å trykke på [MAPl-tasten. kan du
vise navigasjonsskjennen mens du

bruker lydfunksjonen.
Ved å trykke på [MAP]-tasten igjen,
går skjermen tilbake til lydskjerrnen.

Eksterne inndataenheter

Bruk Bluetooth-audio 137
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Eksterne inndataenheter

Vis innholdet

Skjerm for avspillingsinformasjon

1. Kildeplate

Viser navnet på den valgte kilden og avspillingsmodus.

2- Spornavnlartistnavn/sjangernavn '1
s- 1'1

Viser en undermeny for å endre avspillingsmodus.

—»"Bytte avspiIlingsmodus" (på side 140)

'1 Vises ikke når AVRCP er V1.0.
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4. Visning av avspillingsmodus '1 v '? 5. Skjerm for gjenstående  batterikapasitet”
Viser hvor mye batterikapasitet som gjenstår for den tilkoblede

— IGjenta avspilling Bluetooth-aktiverte lydenheten.
— :  Gjenta  gruppe-avspilling lsl(t::uf:i;:rl‘u.?t°°th't'lk°b“ng

- :  Gjenta  alle-avspilling

— :  Søk avspilling — :  Spm av

— :  Skanne gruppeavspilling — :  Pause

— : Tilfeldig avspilling — 3 smpp >
— : Tilfeldig gruppe-avspilling — 3 Sp°' fremma <
— Gjenta  avspilling +  vilkårlig avspilling B- :  spole bakover

— såenla aVSP”””9  +  vilkårlig avspilling av grup" .  Du kan stoppe Spille eller sette på Pause.
9. Avspillingstid '1

— Gjenta  gruppe  +  vilkårlig avspilling 10.
. . . . . . Denne bruker du når du velger en sang. Fortsett å  trykke  for å— Gjenta  gruppe  +  vllkarllg avspilling av gruppe Sole fremover eller bakover. —

— Gjenta  alle  +  vilkårlig avspilling 11.

— Gjenta  alle  +  vilkårlig avspilling av gruppe Iser S  Jemen for AV'k”de'

"* Vises ikke når AVRCP er v1.0.
'2 Vises ikke når informasjon ikke er tilgjengelig.

Jataquaezepuuj auletsxg
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Skifte avspillingsmodus

Du kan velge gjentakelse av avspilling, vil-

kårlig avspilling eller skanneavspilling.

* Denne funksjonen kan brukes når
AVRCP er v1.0.

1  Trykk på Il på informa-

sjonsskjermen for Bluetooth-ly-
davspilling eller på en annen

skjerm.

Undermenyen vises.

Trykk på modusen du vil endre

til.

Trykk på E.
V

140 Bruk Bluetooth-audio

Avspilling i valgt modus starter.

Avspillingsmodus

i
Avhengig av typen Bluetooth-kompatib-

le Iydenheter kan detaljene for avspil-

lingsmodi variere.

Repeat

(Gjenta)
Hver gang du trykker på
denne tasten, endres modu-

sen idenne rekkefølgen:
"Repeat" (Gjenta), "Group

repeat" (Gjenta gruppe), "All

repeat" (Gjenta alle) og
"Cancel" (Avbryt).
Gjenta: Gjenta avspilling av
sporet som for øyeblikket
spilles av.

Gjenta gruppe: Gjenta av-
spilling av sporene i gruppen

som for øyeblikket spilles av.
Gjenta alle: Gjenta avspil-
ling av alle sporene på den

Bluetooth-kompatible lyden-

heten.

Scan (Skan- Hver gang du trykker på
ne)

Random

(vilkårlig)

denne tasten, endres modu-

sen i denne rekkefølgen:

"Scan" (Skanne), "Group
scan" (Skanning av gruppe)

og "Cancel" (Avbryt).
Skanne: Spill av de første

10 sekundene av hvert spor

i gruppen som for øyeblikket

spilles av, i rekkefølge.
Skanning av gruppe: Spill

av de første 10 sekundene
av det første sporet i alle

gruppene på den Bluetooth-

kompatible lydenheten.

Hver gang du trykker på
denne tasten, endres modu-

sen i denne rekkefølgen:

"Random" (vilkårlig), "Group
random" (Gruppe, vilkårlig)

og "Cancel" (Avbryt).
Vilkårlig: Spill av spor  i
gruppen som for øyeblikket

spilles av, i  vilkårlig rekkeføl-

ge.
Gruppe, vilkårlig: Velg alle
gruppene på den Bluetooth-
kompatible lydenheten i vil-
kårlig rekkefølge, og spill av
spor i gruppen i rekkefølge.

OMCN16E1



Kart + Informasjon-visnings-
skjermbildet

Dette avsnittet forklarer skjermene som vises
når du velger [AV] (Bluetooth-lyd) i  P side P-
visningsinformasjonen (s. 37).

1) 2)3) 5)

1. Spornummerlnavn '1
Hvis det finnes tittelinformasjon, vises
navnet på sporet.

2. Artistnavn

Hvis det finnes tittelinformasjon, vises
artistnavnet. Hvis det ikke finnes noen

tittelinformasjon, vises "UTEN NAVN".

OMCN16E1

3- Visning av avspillingsmodus ‘1,‘2

:  Gjenta avspilling

:  Gjenta gruppe-avspilling

:  Gjenta alle-avspilling

: Skanneavspilling

: Skanneavspilling av gruppe

: Vilkårlig avspilling

: vilkårlig avspilling av grup-
pe

Gjenta avspilling + vilkårlig
avspilling

Gjenta avspilling + vilkårlig
avspilling av gruppe

Gjenta gruppe + vilkårlig av-

spilling

Gjenta gruppe  +  vilkårlig av-
spilling av gruppe

Gjenta alle + vilkårlig avspil-
ling

Gjenta alle + vilkårlig avspil-

ling av gruppe

4. Visning av gjenværende batterikapa-

sitet '1
Viser mengden gjenværende batteri-

strøm for den tilkoblede Bluetooth-kom-
patible lydenheten.

5- Avspillingstid '1

Eksterne inndataenheter

5- Statusikon ”

— : Spill av

— : Pause

— : Stopp

— : Hurtigspoling forover

— : Spole bakover

7. 1
Undermenyen vises når du trykker på
denne tasten. (s. 32)

8 nre in ormasjonen som vises på Kart

Utstyr etter type

+ lnformasjon-underskjermen.

'1: Vises ikke når AVRCP er V10.

'2:  Vises  ikke når informasjon ikke er tilgjengelig.

Bru ke AUX
Du kan koble AUX-enheter til dette pro-
duktet for å spille av lydfiler fra slike enhe-
ter via produktet.

l  A  Foksume
-  Video fra AUX-enheter kan ikke vises.

— Hvis dette brukes med motoren stan-

set, kan det bruke opp batteriet og gjø-

re det umulig å starte motoren.

Bruke AUX 141
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Eksterne inndataenheter

— Les  i  bilens instruksjonshefte om hvor-
dan du kobler til AUX-enheter.

Lydeffekt

Trykk på  -tasten.
Mediet som sist ble avspilt, gjenopptas.
Hver gang du trykker på tasten når Iyden
er satt til PÅ, endres mediekilden og skjer-

men for medieavspilling vises.

finykk på .
AV-kilden vises.

Errykk på
V

Dette sender Iyden fra AUX-enheten.
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INFOIINNSTILLINGER
 

Kalender å ä
Kalenderen vises. Du kan kontrollere og . mene,. vises fo, dage, angitt som spe, o
angi merkedager og fødselsdager. sieue dager ene,. jubileer. ä

-  Hvis en dag er angitt som både en z
spesiell dag og et jubileum, har ikonet w

for den spesielle dagen prioritet. l__‘_'

Trykk på INFO/SET -tasten. E
Informasjonsmenyen vises. ä

m

arrykk på . =0
' j

E
'l1

0

Kalenderen vises.

OMCN16E1 Kalender 143



INFO

Visningsinnhold

1)-

1. Ar og måned  i  kalenderen som vises 5. (s. 146)
2. Endre måned user en Isle over angitte fødselsdager.

Ved  å  trykke her vises kalenderen for forrige måned eller neste 6.  inneværende år, måned og dag
måned. 7. Kalender

3.  Endre  år Dagen i dag vises i lys blå. Når du trykker på en dag, kan du an-
Ved å trykke her vises kalenderen for foregående år eller neste gi den som en merkedag.
år. a"Ani sesielle dager" (på side 145)

4. (s. ms) s.
user en iste over angitte merkedager og gir deg muligheten til ry k pa denne tasten for å gå tilbake til informasjonsmenyen

å redigere dem. (s. 24).

144 Kalender OMCN16E1



Angi  merkedager

Dette angir en ny merkedag. Opptil 200 mer-

kedager kan angis.

Trykk på et ikon.

Trykk på dagen på kalenderen
som du vil angi som en merke-
dag.

V

aTrykk på .

Skriv inn et navn for merkeda-

gen, og trykk deretter på .
«»  "Slik skriver du inn tegn" (på side 17)

lnnstillingsskjermen for merkedager vises.

— Ved å trykke på en dag som allerede er
blitt satt som en merkedag. kan du re-
digere den.

— Du kan ikke angi en merkedag i forti-
den.

finykk på .
ETrykk på . v

innstillingen av merkedagen er fullført.

OMCN16E1

INFO

f MERK l
— Tre dager etter en merkedag blir den

automatisk slettet.

Redigere merkedager
Her kan du redigere en merkedag som alle-

rede er angitt.

Trykk på Spesialdag mens ka-
lenderen vises.
En liste over angitte merkedager vises.

Trykk på merkedagen du vil re-
digere.

V
lnnstillingsskjermen for merkedager vises.

Resten av prosedyren er den samme som fra
trinn  2  og videre i "Angi merkeda-
ger" (på side 145).

Slette merkedager
Her kan du slette en merkedag som allerede

er angitt.

Kalender 145
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Trykk  på Spesialdag mens ka-
lenderen vises.
En  liste over angitte merkedager vises.

Trykk  på merkedagen du vil
slette.

aTrykk på .

nTrykk på .
V

Sletting av merkedagen er fullført.

Angi årsdager

For angivelse av en ny fødselsdag. Opptil 20

fødselsdager kan angis.

Trykk på Fødselsda  o  mens
kalenderen vises.
Viser listen over fødselsdager.

146 Kalender

Trykk på Ny hendelse .

V

lnnstillingsskjermen for fødselsdag vises.

RAD

— Du  kan angi flere årsdager for samme
dag.

-  Når flere årsdager er satt  på  samme
dag. har ikonet for den siste prioritert
visning.

aTrykk på .

lTrykk  på et ikon.

Errykk på .

Trykk på 1l  ener [I].
angi måned og dag og trykk på

Trykk på .

OMCN16E1



Skriv inn et navn for fødselsda-

gen, og trykk deretter på .
—»”Slik skriver du  inn  tegn" (på side 17)

QTwkk på -
V

Innstillingen av fødselsdag er fullført.

Redigere fødselsdager
For redigering av  en  fødselsdag som allere-

de er angitt.

Trykk  på  Fødselsdag mens
kalenderen vises.
Listen  over angitte fødselsdager vises.

OMCN16E1

Trykk  på  fødselsdagen du vil re-
digere.

V
lnnstillingsskjermen for fødselsdag vises. Re-
sten av prosedyren er den samme som fra
trinn 3 og videre i "Angi fødselsda-
ger" (på side 146).

Slette fødselsdager

Trykk på Fødselsda mens
kalenderen vises.
Listen over angitte fødselsdager vises.

INFO

Trykk på fødselsdagen du vil
slette.

aTrykk på .

aTrykk på .
V

Slettingen av fødselsdag er fullført.

Bru ker-SD
Hvis et lyd-SD-kort er satt inn i denne en-
heten, kan du kontrollere SD-kortets kapa-

sitet og tilgjengelig plass. Du kan også ut-
føre ulike informasjonsoppdateringer.

Trykk på INFO/SET -tasten.
lnformasjonsmenyen vises.

ETrykk på lzl.

Bruker-SD 147
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= . Oppdater Ia- HVIS du trykker pa [Update

aTWkk pa Bruker SD destasjon 1 charge station] (Oppdater la-
y destasjon), kan du utføre en

trinnvis oppdatering av data

om Iadesteder.
Hvis du vil vite mer om hvor-

dan du henter trinnvise data

for oppdateringer, kan du gå
til "Oppdatering av informa-

sjon om ladeste-

der" (på side 148).

'1: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for

elektriske biler.

Oppdatering av informa-
sjon om ladesteder
Du kan utføre en trinnvis oppdatering av

kartdatabasen (oppdatering av informa-

sjon om ladesteder) med et SD-korl.

Bruker-SD-informasjonsskjermen vises. Du

kan kontrollerere SD-kortets kapasitet og til-

gjengelig plass.

— Informasjon kan oppdateres ved å Trinnvis oppdatering med et SD-
trykke på et menyelement.

kort

Hent kartdata fra hjemme-PC-en din via ln-

Informasjon som kan oppdateres lerne"-

Oppdater Hvis du setter inn lyd-SD-
kartdataba- kortet som er brukt til å ko-

se piere versjonsoppdaterings-
dataene, kan produktet opp-

dateres til neste versjon. Du

finner mer informasjon i

"Oppdatere kartdataba-

sen" (på side 149).

'1: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for
elektriske biler.

148 Oppdatering av informasjon om ladesteder

Hente differensielle data

Ta ut lyd-SD-kortet fra produk-
tet.

(Bare hvis  et  lyd-SD-kort er satt inn i pro-

duktet.)

—»“Ta ut SD-kortet” (på side 16)

Hent kartdataene du trenger, fra

hjemme-PC-en din.
Last ned kartdata fra MITSUBISHI
MOTORS-hjemmesiden.

Den nedlastede filen er kompri-

mert. Pakk ut databasen fra

den.

Filene i den komprimerte ZlP-filen må pak-
kes ut.

OMCN16E1
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'  Kopier alle de utpakkede filene Oppdatering av kartdataene for 4

 
over  til Iyd-SD-kortet. produktet Oppdater ladestasjon  .

Kontroller størrelsen på de utpakkede file- .

ne og bruk et SD-kort med tilstrekkelig ka- Sett m" Iyd'sD'k°rtet 50"‘ du
Dasitet. kopierte de utpakkede filene til,

MERK l  l produktet. E

-  Pakk ut de nedlastede dataene, og 3
tjern deretter de nedlastede dataene =
fra mappen. Kopiér de fjernede data- ä

ene til første rotnivå på et SD-kort. g,

Oppdatering utføres ikke hvis en map- =!

pe som inneholder nedlastede data, F
kopieres til et SD-kort. Kontrouér vers- k —

. . jonen, og try k z
— Ved oppdatering av dlfferansedata, se ,,

"Oppdatering av kartdata for dette pro- deretter Pa oppdater - En)
duktet” (på side 149). £milb v ;D

allsette inn et sD-konu (på Side 15) Oppdateringen fra Iyd-SD-kortet er fullført.  —

. Oppdatere kartdatabase —
Trykk pa INFO/SET "tasten Du kan utføre en oppdatering av kartdata- 121
lnformasjonsmenyen vises. basen med et SD-kort. O

ETrykk på Bruker-SD .

MERK ]
-  For et EU-system kan du oppdatere

kartdatabasen ved hjelp av kartoppda-
teringssettet. Du kan fullføre kjøpet av
kartoppdateringssettet på siden for
kjøp av kanoppdateringssett, på
MITSUBISHI MOTORS-hjemmesiden
(httpzl/www.mitsubishi-motors.com/
enl).

oMCN16E1 Oppdatere kartdatabase 149



INFO

l  MERK l  iUtstyritertyE i  V

-Kontakt en MITSUBISHI MOTORS- Kontrollere turinforma-
forhandler for mer informasjon. sjon (ikke Plug_in Hybrid-

, , , , k'øretø
lUtstyr ener typL ” 'I, ,,, ,, ,, Du kan kontrollere og angi turinformasjon.

(Biler med Bluetooth® 2.0-grensesnitt).

Gå til talekommandohjelp
Du kan se nærmere på bruk av talestyring

“Talestyring” (på side 19), en liste over ta- Trykk på [NFC/SET _tasten_

Informasjonsmenyen vises.
Iekommandoer osv.

Trykk på INFO/SET -tasten, aT"Yk'< På -
eller trykk på v
Talekommandohjelp .

V

Turskjermen vises.

Trykk deretter på et menyelement og finn ut

mer om bruksmåten.

150 Gå til talekommandohjelp OMCN16E1



Vise innholdet

1.

2.

3.

Type A

1)—

Graf for drivstofforbruk

Lar  deg se gjennomsnittlig drivstofforbruket og momentant driv-

stofforbruk.

—»"Graf for drivstofforbruk" (på side 154)

. (s. 154)
er an u enre tilbakestillingsmodusen.

[IEEE (s. 150)
er an u kontrollere drivstofforbruket  og ECO-poenghistorikk.

6.

7.

8.
9.

INFO

- 5)

—.  7)

—  10)

Strekning til tom tank

Måler og viser mulig kjøredistanse basert på gjenværende driv-

stoff og nylig gjennomsnittlig drivstofforbruk.

Tomgangsstopp "173
Total tomangsstopp '1-'3
Tilbakestill
or ti a est: ing av all turinformasjon.

10. Etappetld (s. 150)
er an u måle tid, distanse, hastighet og drivstofforbruk.

ECO-poeng registreres fra tidspunktet for start av motoren til stans av motoren. Poengsummen er forskjellig fra tallet som vises på måle-

4. Gjeldende nullstillingsmodus (s. 150)
5. ECO-poeng "1- "2

Viser ECO-kjørenivået med et bestemt løvantall.

"1 Dette er utstyr som bare finnes på noen biler.

*2
ren i bilen.

OMCN16E1 Kontrollere turinformasjon (ikke Plug-in Hybrid-kjøretøy) 151
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INFO

*3

1.

2

3.

4.
5.

6.

*1

152

Tid vises kanskje ikke, avhengig av bilmodellen.

Type  B

3)

Graf for drivstofforbruk

Lar deg se gjennomsnittlig drivstofforbruket og momentant driv-

stofforbruk.
—+“Graf for drivstofforbruk” (på side 154)

er an u enre tilbakestillingsmodusen.

IIEEEE (s. 150)
er an u kontrollere drivstofforbruket og ECO-poenghistorikk.

Gjeldende nullstillingsmodus (s. 150)

ECO-poeng "~ '2
Viser ECO-kjørenivået med et bestemt løvantall.

Strekning til tom tank
Måler og viser mulig kjøredistanse basert på gjenværende driv-
stoff og nylig gjennomsnittlig drivstofforbruk.

Dette er utstyr som bare finnes på noen biler.

Kontrollere turinformasjon (ikke Plug-in Hybrid-kjøretøy)

7.

8.

9.

10.

15)
15)

._7)
_3)

_9)

10)

Gjennomsnittshastighet
Viser siste gjennomsnittlige bilhastighet etter tilbakestilling av tu-

rinformasjonen.

Kjøretid
Viser tiden som har gått siden ACC ble aktivert.

or ti a esti ing av all turinformasjon.

(s. 150)
er an u måle tid, distanse. hastighet og drivstofforbruk.

OMCN16E1



INFO

*2 ECO-poeng registreres fra tidspunktet for start av motoren til stans  av  motoren. Poengsummen er forskjellig fra tallet som vises på måle-
ren i bilen.

OMCN16E1 Kontrollere turinformasjon (ikke Plug-in Hybrid-kjøretøy) 153
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Graf for drivstofforbruk Endring av tilbakestillingsmodus

Trykk på på turskjer-
men.

u

_x

.  Gjennomsnittlig drivstofforbruk
2.  Graf for gjennomsnittlig drivstoffor-

bruk v

Viser drivstofforbruket over 16 nivåer.

3.  Graf  for momentant drivstofforbruk
Viser drivstofforbruket over 16 nivåer.

4. Målestokk
Viser målestokk for grafene for gjen-
nomsnittlig drivstofforbruk og momen-
tant drivstofforbruk. Verdiene kan varie-
re avhengig av enhetene.

km/I 0~60

"100 km ONZO Dette skifter fra automodus til manuell mo-
mpg (US) O~150 dus.

mpg (UK) 0~180 .,

Trykk Pa -
Dette skifter fra manuell modus til automo-
dus.

154 Kontrollere turinformasjon (ikke Plug-in Hybrid-kjøretøy)

Automodus Turinformasjonentilba-
kestilles fire timer etter
at motorbryteren er satt

til  "ACC" eller “OFF”.

ManueIl-mo- TurinformasjonentiIba-
dus kestilles når du trykker

på [Reset] (Tilbakestill)
på turskjermen.

Tilbakestille turinformasjon

Tomgangsstopp bil Gjennomsnittlig driv-
stofføkonomi

Kumulativ tid for tom-

gangsstopp

Standard bil Gjennomsnittlig driv-
stofføkonomi

Gjennomsnittshastig-
het

Kontrollere historikk

Du kan kontrollere historikken for drivstoffor-

bruk og ECO-poengsum.”

Trykk på på turskjer-
men.

V

OMCN16E1



Viser historikkskjermen som tidligere ble vist
(historikk for drivstofforbruk eller ECO-po-
engsum).

r MERK l
- På skjermen for eco-poengsumhisto-

rikk kan du trykke på [Mileage History]
(kjørehistorikk) og vise historikk for

drivstofforbruket.
- På historikkskjermen for drivstofforbru-

ket kan du trykke på [ECO Score]
(eco-poeng) for å vise historikkskjer-

men for eco-poengsum.

-  Historikken for ECO-poengsum lagrer
verdien som ble vist før motorbryteren
ble slått av.

” ECO-poengsum er kun tilgjengelig for en-

kelte bilmodeller.

Bytte skjerm for visning av driv-

stofforbrukshistorikk
Du kan velge mellom drivstofforbrukshisto-
rikk på lang sikt og drivstofforbrukshistorikk

på kort sikt.

OMCN16E1

Trykk på Langsiktig historikk

på skjermen for drivstoffor-
brukshistorikk.

V

Visningen bytter fra skjermen for drivstof-

forbruk (kort sikt) til skjermen for drivstof-

forbruk (lang sikt).

Trykk på -
visningen bytter fra skjermen for drivstof-

forbruk (lang sikt) til skjermen for drivstof-

forbruk (kort sikt).

INFO

Legg-tid

Du kan måle tid, distanse, hastighet og driv-
stoffbruk.

Trykk på Etappetid på tur-
skjermen.

Skjermen for etappetid vises.

Kontrollere turinformasjon (ikke Plug-in Hybrid-kjøretøy) 155
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INFO

Trykk på . Trykk på Etappe .

V

V

Gjeldende måleresultater er registrert i

nTrykk på .
V

Målingen starter. Bilens hastighet og driv-

stofforbruk måles nå, og derfor vises ikke
denne informasjonen.

Målingen stoppes og måleresultatene regi-

streres i totaloversikten.

156 Kontrollere turinformasjon (ikke Plug-in Hybrid-kjøretøy)

-  l trinn 3, hvis du berører [Lap] (Legg)
igjen, blir måleresultatene "A" ført inn i
"B", og forrige måleresultater blir ført
inn i "A". På denne måten, blir målere-
sultatene flyttet ned "A", “B”. “C”, og
"D" hver gang du berører "Lap" (Legg).

°  Etter at du har stoppet i Trinn 4, gjen-
opptas målingene dersom du trykker
[Start].

l MERK l
- Hvis du setter motorbryteren til OFF

(Av) under måling, avbrytes målingen.
Hvis motorbryteren settes tilbake til
ON (På), gjenopptas målingen.

Slette etappetider
Her kan du slette de registrerte måleresulla-

tene.

Trykk på Tilbakestill på skjer-
men for etappetid.

OMCN16E1



V '  Trykk  på  menyelementet du vil
kontrollere.

Sletting av de registrerte måleresultatene  er V

fullført. Skjermen med turinformasjon vises.

TsiyTEnériype '  j" "j
.  ' '*" * *"' '  R  D

Kontrollere turlnforma- Å D  _ u n
-  Du kan ogsa vise dette ved  a  trykke pa

sjon (Plu9'in Hybrid'kjøre' [EV] og deretter på [Trip] (Tur) på
tøy) skjermen for gjeldende plassering.
Du kan kontrollere og angi turinformasjon —":,Vi5”i”_'3 HV EV'm9nl/'
for et Plug-in Hybrid-kjøretøy. e" (På We 33)

1  Trykk på INFOISET -tasten.
lnformasjonsmenyen vises.

aTrykk på EV-informasjon .

3  Trykk på
Informasjon om energi  .

OMCN16E1
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Menyelementer
Energipanel

Du kan kontrollere strøm til klimaanlegget,
motorkraft, drivstofforbruk og mulig kjøredi-
stanse.
—» "Skjerm for energipanel" (på side 159)

Energistrøm

Du kan kontrollere energistrømmen.
—» "Skjerm for energistrøm" (på side 161)

Kontrollere turinformasjon (Plug-in Hybrid-kjøretøy) 157
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ECO-informasjon

Du kan kontrollere EV-kjøreandel, ECO-po-
eng, gjennomsnittlig strømforbruk, gjennom-
snittlig drivstofforbruk, mulig kjøredistanse

osv.
—» "ECO-informasjonsskjerm" (på side 162)

158 Kontrollere turinformasjon (Plug-in Hybrid-kjøretøy) OMCN16E1
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Skjerm for energipanel

1

2.

3

4.

5.

OMCN16E1

.  EV-kjøredistanse

Viser distansen du kan kjøre med gjenværende kapasitet i bat-

teriet.

Graf over elektrisk strøm til klimaanlegget

Her kan du kontrollere strømforbruket for klimaanlegget.

—» "Graf over elektrisk strøm til klimaanlegget" (på side 160)

— (s.150)
er an u kontrollere strøm, strømforbruk, drivstofforbruk og

ECO-oenghistorikk.

. mm (s. 154)
er an u ytte ti akestillingsmodus.

Gjeldende tilbakestillingsmodus (s. 150)

6.

7.

8.

9.

Kontrollere turinformasjon (Plug-in Hybrid-kjøretøy)

7)

Graf over strøm til motor
Her kan du kontrollere strømforbruket for motoren.

—» "Graf over elektrisk strøm til motor" (på side 160)
Total kjøredistanse

Viser distansen du kan kjøre med gjenværende kapasitet i bat-

teriet og gjenværende drivstoff.

Graf for drivstofforbruk
Her kan du kontrollere gjennomsnittlig drivstofforbruk og mo-

mentant drivstofforbruk.

—» "Graf for drivstofforbruk" (på side 160)

Tilbakestill
or tl a est: ing av all turinformasjon.

159
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Graf over elektrisk strøm til  kli-

maanlegget

1 .

2.

3.

160

y?

Graf over strøm til klimaanlegget
(ytre sirkel)

Vises  over  8  nivåer. Hvert nivå tilsvarer
0,75  kW.
Graf over strøm til klimaanlegget (in-
dre sirkel)
Vises over 16 nivåer. Hvert nivå tilsva-
rer  0.375  kW.
Skala
Hver stolpe tilsvarer  0,75  kW.

Graf over elektrisk strøm til mo-

tor

1 .

2.

3.

Graf over strøm til motor (ytre sirkel)
Vises over  8  nivåer. Hvert nivå tilsvarer
7,5 kW.
Lyser grønt når nivået er lavere enn 60

kW, oransje når nivået er høyere enn
60 kW og blått under regenerativ brem-
sing.
Graf over strøm til motor (indre sir-
kel)
Vises over 16 nivåer. Hvert nivå tilsva-
rer 3,75 kW.

Fargen på grafen endres til samme far-

ge som ytre sirkel.

Skala
Hver stolpe tilsvarer 7,5 kW.

Når nivået når 60 kW eller høyere, en-
dres skalaen til 60 til 120 kW.  Under  re-

generativ bremsing endres skalaen til

-60 til 0 kW.

Kontrollere turinformasjon (Plug-in Hybrid-kjøretøy)

Graf for drivstofforbruk

1. Graf for momentant drivstofforbruk
Vises over 8 nivåer.

2. Graf for gjennomsnittlig drivstoffor-
bruk
Viser drivstofforbruket over 16 nivåer.

3. Gjennomsnittlig drivstofforbruk
4. Målestokk

Verdiene kan variere avhengig av en-

hetene.

Enhet Verdi

km/I O~60

lI100km O~20

mpg (US) 0~150

mpg (UK) 0—180

OMCN16E1



Skjerm f" energistmm Ved kjøring med bare drivstoff
Du kan kontrollere energistrømmen.

Motor Batteri  (16  nivåer)

Ved kjøring med elektrisk strøm

OMCN16E1

Ved  lading fra motoren

Ved  kjøring med  både  strøm og

drivstoff

Under  regenerativ bremsing

Kontrollere turinformasjon (Plug-in Hybrid-kjøretøy)

lNFO

161

H39NI'I'll.LSNNl/0:INIO:INI



INFO

ECO-informasjonsskjerm

7)

- —1o)

1. EV-kjøreandel 7. Total kjøredistanse
Her kan du kontrollere distansen som er tilbakelagt med bare
elektrisk strøm.

Viser distansen du kan kjøre med gjenværende kapasitet  i  bat-

teriet og gjenværende drivstoff.
2. ,  m  (s. 154) 8. Gjennomsnittlig strømforbruk

er an u ytte ti akestillingsmodus. Her kan du kontrollere gjennomsnittlig strømforbruk.
3. (s. 150) 9. Gjennomsnittlig drivstofforbruk

er an u kontrollere strøm, strømforbruk, drivstofforbruk og Her kan du kontrollere gjennomsnittlig drivstofforbruk.
ECO-poenghistorikk. 10. Tilbakestill

(Il-h

6.

*1

*2

162

.  Gjeldende tilbakestillingsmodus (s. 150)

.  ECO-poeng "172
Viser ECO-kjørenivået med et bestemt løvantall.
EV-kjøredistanse
Viser distansen du kan kjøre med gjenværende kapasitet i bat-
teriet.

Dette er utstyr som bare finnes på noen biler.

or ll a esti ling av all turinformasjon.

ECO-poeng registreres fra tidspunktet for start av motoren til stans ved hjelp av strømbryteren. Poengsummen er forskjellig fra tallet som
vises på måleren i bilen.

Kontrollere turinformasjon (Plug-in Hybrid-kjøretøy) OMCN16E1



Bytte  tilbakestillingsmodus

Du kan endre tidspunktet for tilbakestilling av
turinformasjon.

Hent opp turskjermen. (s. 150)
Energipanelet (s. 157) eller ECO-informa-
sjonsskjermen (s. 157vises.

Trykk på -

V

Dette skifter fra automodus til manuell mo-

dus.

OMCN16E1

anykk på .
V

Dette skifter fra manuell modus til automo-
dus.

Automodus Turinformasjonen tilbake-

stilles fire timer etter at
strømbryteren er satt til

"ACC" eller "OFF".

Manuell modus Turinformasjonen tilbake-
stilles når du trykker på
[Reset] (Tilbakestill) på
turskjermen.

LMERK l
-Tilbakestiller gjennomsnittlig drivstof-

forbruk og gjennomsnittlig strømfor-
bruk.

Kontrollere historikk
Du kan kontrollere drivstofforbruk, elektrisi-

tetsforbruk, strømforbruk, strømforbruk til kli-

maanlegget og ECO-poenghistorikk.

Hent opp turskjermen. (side

157)
Energipanelet (s. 157) eller ECO-informa-
sjonsskjermen (s. 157) vises.

aTrykk på .

INFO

Trykk på historikken du vil kon-
trollere.

2
TI

Q
E
Z
tn
:*

V I‘
Viser historikkskjermen som tidligere ble vist %
(historikk for strømforbruk, historikk for driv- Q
stoff-lelektrisitetsforbruk eller historikk for m
ECO-poengsum). FU

l MERK lj
-  Historikken for ECO-poengsum regi- E

strerer verdien til rett før strømmen —"
slås av. o

Bytte visning av historikk

Du kan velge mellom historikk på lang sikt og
historikk på kort sikt.
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INFO

Trykk på Langsiktig historikk
på historikkskjermen.

V

Dette bytter fra skjermen for  historikk  på
kort  sikt  til skjermen for  historikk  på lang
sikt.

Trykk På -
Dette bytter fra skjermen for  historikk  på

lang sikt  til skjermen for  historikk  på kort
sikt.

164 Kontrollere ladekostnaden

Kart + Informasjon-visnings-
skjermbildet

Dette avsnittet forklarer skjermene som vises

når du velger [Tur] i Kart  +  lnformasjon-vis-
ningsinformasjonen (s.37).

1)

1.  Motorkraft
Viser strømforbruket.

Lyser grønt når nivået er lavere enn 60

kW, og lyser oransje når nivået er
høyere enn 60 kW.

Under regenerativ bremsing endres la-

destrømmengden til blått.
2. Gjennomsnittlig strømforbruk

Her kan du kontrollere gjennomsnittlig

strømforbruk.

3.  Total kjøredistanse

Viser distansen du kan kjøre med gjen-

værende kapasitet i batteriet og gjen-

værende drivstoff.

4.  EV-kjøredistanse

Viser distansen du kan kjøre med gjen—

værende kapasitet i batteriet.

Funksjoner som bare er tilgjengelige for elektri-

ske biler V  i i

Kontrollere Iadekostna-
den
Du kan kontrollere hvor mye det kostet å

Iade opp batteriet.

OMCN16E1



INFO

Visningsinnhold

ä1)— _ Q

E
Z
m

- :'
l"

—” %

Fri
1. Graf for kostnadshistorikk 5. Denne månedens  lading ;o

Her kan  du  kontrollere kostnadshistorikken  i  en graf. Viser kostnaden for Iading denne måneden.
2. Tilbakestill 6. FLangsiktig historikk l,lKort historikk]

er an  du  ti akestille informasjonen om Iadekostnad. Her kan du bytte mellom historikk pa  lang sikt (månedlig) eller —
—>“Slette informasjon  om  Iadekostnad" (på  side 167) historikk på kort sikt  (per lading). -

3. —>“ B  tte visning av kostnadshistorikk" (på side  166) å
er  an  du  angi  kostnad  per  kW. 7.  Tilbake o

—»  "Angi  ladekostnaden" (på  side 166) ry p  denne  tasten for å gå tilbake  til  informasjonsmenyen
4. Gjeldende  lading (s. 24).

Viser kostnaden for  gjeldende lading.
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INFO

‘Hem opp skiermen for ladekost-
1 nad. (s. 166)

Trykk på INFO/SET -tasten.
lnformasjonsmenyen vises. aTrykk på .

aTrykk  pa EV mformas on Trykk pa [I] eller l:l

ETrykk på Ladekostnad .

V '  Trykk  på "Cost" (Kostnad).

for  å  angi enhetene.

Angi kostnaden, og trykk  deret-

ter på .Viser ladekoslnaden.

-  Du  kan  også  vise dette ved  å  trykke på o o. 1
[EV] og deretter på [Charge Cost] (La-
dekostnad) på skjermen for gjeldende
plassering.
—» "Visning av
en" (på side 33)

Angi  ladekostnaden

Du  kan angi kostnad per kW.

EV-meny-

finykk  på .

166 Kontrollere ladekostnaden

V

Kostnadsinnstillingene er fullført.

Bytte visning av kostnadshisto-
rikk

Du  kan bytte mellom ladekostnadshistorikk
på Iang sikt (månedlig) eller kort sikt (per la-
ding).

OMCN16E1



Slette  informasjon om ladekost-
nad '

Du kan slette ladekostnadshistorikken og

innstillingene.

Trykk på Tilbakestill på skjer-

men for ladekostnad.

Trykk på Lansiktig historikk

på skjermen  for  ladekostnad.

V

aTrykk  på .

V

Sletting av Iadekostnadsinformasjonen er

fullført.

Funksjoner som bare er tilgjengelige for elektri-

ske biler

(Kontrollere mulig kjøre-
område

Dette  bytter  fra  visning av  historikk på  kort
sikt til visning av historikk  på  lang sikt.

Du kan kontrollere området og distansenr  «« å .E ry p du kan kjøre med gjenværende kapasitet i

y batteriet og drivstoff.

Dette bytter fra visning av historikk  på  lang

sikt til visning av historikk  på  kort sikt.

0MCN16E1 Kontrollere mulig kjøreområde

INFO
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INFO

Visningsinnhold

v‘ ,
f

1l—

.Xi

1. Mulig EV-kjøreområde 4.  Total mulig kjøredistanse
Viser området (blått) (som en sirkel rundt bilens gjeldende plas- Viser distansen du kan kjøre med gjenværende kapasitet i bat-

sering) som du kan kjøre til med gjenværende kapasitet i batteri- teriet o "enværende drivstoff.

et 5-
2. Totalt mulig kjøreområde r en rute er angitt, viser dette alternativet den gjenværende

Viser området (gulgrønt) (som en sirkel rundt bilens gjeldende rutedistansen som du kan kjøre med gjenværende kapasitet i

plassering) som du kan kjøre til med gjenværende kapasitet i batteriet og gjenværende drivstoff.

batteriet og gjenværende drivstoff.

3. Mulig EV-kjøredistanse

Viser distansen du kan kjøre med gjenværende kapasitet  i  bat-
teriet.

MERK

— Hva angår mulige kjøredistanser og kjøreområder. kan du kun kontrollere informasjonen når den vises. Informasjonen oppdateres ikke
underveis.

168 Kontrollere mulig kjøreområde oMcN16E1



Trykk  på INFO/SET -tasten.
lnformasjonsmenyen  vises.

ETrykk på EV-informasjon  .

Trykk på
[Kart over EV-rekkevidde  l.

V

x
1

«'n a'.

Mulig kjøreområde  og distanse vises.

— Du  kan  også vise  dette ved  å  trykke  på
[EV] og deretter på  [Kart  over EV-rek-
kevidde] på skjermen for gjeldende
plassering.
—»  "Visning av
en" (på  side  33)

EV-meny-

OMCN16E1

Kontrollere gjenværende rute
med  mulig kjøredistanse

Når en rute er angitt.  viser  dette alternativet

den gjenværende  rutedistansen  som du kan

kjøre med gjenværende  kapasitet  i  batteriet

og gjenværende  drivstoff.

Hent  opp skjermen for mulig

kjøreområde. (s. 169)

ETrykk på -

XV/*  
Skjermen for gjenværende rute for mulig kjø-
redistanse vises.

INFO

Skjerm for gjenværende rute for
mulig kjøredistanse

I l )

1.  Kan ikke kjøre (rød linje)
Viser  delen av den  gjenværende ruten

som du ikke kan kjøre med gjenværen-
de  batteri  og drivstoff.

2.  Gjenværende rute for total mulig kjø-

redistanse (gulgrønn Iinje)
Viser delen av  den gjenværende ruten
som du kan kjøre med  både  gjenvæ-

rende  batteri  og drivstoff.
3.  Gjenværende rute for mulig EV-kjø-

redistanse  (blå  linje)
Viser delen av den  gjenværende  ruten

som du  kan  kjøre med gjenværende
batteri.

Kontrollere mulig kjøreområde 169
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INFO

Klimaanlegg
Du kan kontrollere statusen for klimaan-

legget.

(Kun på biler som støtter denne funksjo-
nen)

MERK

-  Når klimaanlegget betjenes mens na-
vigasjonsskjermen eller lydskjermen
vises, vises følgende skjermbilde.

1. Indikator for avriming foranIoppvar-
ming av rute

Når avrimingsanlegget foran er i drift,
indikeres dette med
Når oppvarming av rute er i drift, vises

v.  . 2. Id-ikator for klimaanlegg
'snmger Vises når klimaanlegget er i drift.

3. Indikator for viftehastighet

Trykk på INFO/SET -tasten. Viser hastighetsindikatoren i 9 nivåer.

mformasjonsmenyen Vises £ Q 4. Idnlfleiixator for duggfjerning på bakvin.
. l

= '  ° fierneren på bakvinduetaTrykk pa El VIs_es_nar dugg
' _  _ _ _ ° er l drift.

ET kk _ °  :r:":tkr':g‘aSj”'l:’i<99etl(l_'kke tråle"? Pa 5.  Temperaturinnstilling for venstre si-
a _ u , u es lmaan eggsvisntn- d

ry p gen automatisk. e

v Annet enn to-sone automatisk klimaan-

. . . le
Visningsinnhold 99
To-sone automatisk klimaanlegg 8)

1) z) 3)

Viser statusen for klimaanlegget.

9)

I;
6. TO-SONE

Vises når modus for to-sone er aktivert.

7. Temperaturinnstilling for høyre side

8. Indikator for luftretning/uteluftinntak

OMCN16E1170 Klimaanlegg



9. Indikator for automodus
Vises när automodus er på.
10. Temperaturinnstilling

GPS-mformasjon
Du kan kontrollere navnet pa gjeldende

plassering, bredde-/Iengdegrad, antall

GPS-satellitter som mottas og et kart over
satellittplasseringer.

Trykk på INFO/SET -tasten.
Informasjonsmenyen vises.

aTrykk på  .
aTrykk på GPS-informas'on .

V

GPS-informasjonsskjermen vises.

OMCN16E1 GPS-informasjon

INFO

171
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INFO

Vis innholdet

1  -

1. Gjeldende stedsnavn

2. Gjeldende plassering i breddegrad/Iengdegrad
3.  Antall  GPS-satellitter som mottas

' Når  °  vises, mottas effektive radiosignaler fra fire eller flere
GPS-satellitter og posisjonsmåling i 3D, som måler tre dimen-
sjoner av breddegrad, lengdegrad og høyde, er  mulig

' Når ° vises, mottas effektive radiosignaler fra tre eller færre
GPS-satellitter og posisjonsmåling i 2D, som måler to dimen-
sjoner av breddegrad og lengdegrad, er mulig I  dette tilfellet er
posisjonspresisjonen mindre enn for posisjonsmåling i 3D.

—Hvis ingen merker vises, viser dette at effektive radiosignaler
ikke mottas fra GPS-satellitter, og systemet måler ikke posisjo-
nen.

172 GPS-informasjon

4.

5

6.

7.

:7)

Nord opp

Vo  a try e  på  denne tasten kan du endre kartet over satellitt-

I  lasserin ene til nordlig referanse, slik at  nord  vender opp.
.  I Retning opp l

e a try e pa  denne  tasten kan du endre kartet over satellitt-
plasseringene til retningsreferanse, slik at bilens kjøreretning

vender  opp.

Kart over satellittplasseringer
Lar deg kontrollere plasseringen av GPS-satellitter som mottas.
GPS-en som brukes til posisjonsberegning vises i gult, og de
som ikke brukes vises i grått.

ry p denne tasten for å gå tilbake til informasjonsmenyen
(s. 24).

OMCN16E1



Kart  +  lnformasjon-visnings-
skjermbildet

Dette avsnittet forklarer skjermene som vises

når du velger [GPS-info] i  Kart + Informasjon-
visningsinformasjonen (s.“Endre Kart  +  Infor-

masjon-visningsinformasjonen" (på side 37)).

     

1) 2) 3) 4) 5) 6)

.;

. Navn  på gjeldende plassering
2. Bredde-llengdegrad for gjeldende

plassering

3. Antall GPS-satellitter som mottas

Vo  a trykke på denne tasten kan du
endre  kartet  over satellittplasseringene

til nordlig referanse. slik at nord vender
0.

5- Vo  trykke  på  denne tasten  kan du
endre  kartet  over satellittplasseringene

til relningsreferanse, slik at bilens kjø-

reretning vender opp.

0MCN16E1

6.  Kart  over satellittplasseringer
Lar  deg kontrollere plasseringen  av
GPS—sateIlittene som mottas.
GPS-en som for øyeblikket brukes til
posisjonsberegning, vises i gult, mens

de  andre  vises i grått.
7.

Undermenyen vises når du trykker på
denne  tasten.  (s. 32)

B.
nre  in ormasjonen som vises på Kart

+ Informasjon-underskjermen.

Utstyr  etter  type.

(Biler med Bluetooth® 2.0-grensesnitt).

Mobiltelefon
Hvis du kobler mobiltelefonen din til dette

produktet via Bluetooth, kan du bruke
håndfrifunksjonen.

A  ADVARSEL
-  Føreren skal ikke holde mobiltelefonen

i hånden under kjøring.
-  Ikke la mobiltelefonen ligge igjen uten

tilsyn i bilen. Hvis mobiltelefonen din

ruller under føttene når du stopper bi-
len eller du får den under bremsepe-
dalen i en sving. kan det forstyrre kjø-
ringen og forårsake  en  ulykke.

Koble til mobiltelefonen

Dette  produktet og din mobiltelefon bruker
Bluetooth-funksjonen for tilkobling.

lNFO

Du finner nærmere opplysninger om hvordan

du kobler til under "Bluetooth-innstillin-

ger" (på side 212).
Metodene nedenfor beskriver situasjoner et-

ter  at  tilkobling er  fullført.

l  MERK j
-  Dette krever  en  mobiltelefon som kan

kobles til Bluetooth.
— Du finner  en  oversikt over støttet utstyr

i bilens instruksjonshefte.
— Avbryt funksjoner som mobiltelefonens

"tastelås", og koble til fra venteskjer-
men.

-  Noe utstyr  kan  ikke kobles til.

Vise telefonboken

Det finnes  en  biltelefonbok registrert i  dette

produktet, samt mobiltelefonboken som  kan
hente data fra mobiltelefonen din.

imo på  -tasten.
V

Mobiltelefon 173
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INFO

Bilens telefonbokskjerm vises. A  Trykk på telefonnummeret du

l  MERK l  vil registrere.

-  Telefonnumre  i  mobiltelefonboken ikke
kan registreres. redigeres eller slettes

fra dette produktet.

-  Dersom skjermen for biltelefonboken

vises, og du vil se på mobiltelefonbo-
ken. trykker du på [Mobile Phone
book] (mobiltelefonbok).

— Hvis skjermen for mobiltelefonboken

blir vist. og du ønsker å se på biltele-
fonboken, trykker du på [Vehicle Pho-
ne book] (biltelefonbok).

Registrer i telefonboken

Telefonnumre kan registreres.

2345678

Trykk på l:I og deretter på

Registrering .

Angi hver telefonnummertype.

Angi og registrere et telefonnum-
mer

Registrering utføres med biltelefonboken.

Trykk på  -tasten.
Bilens telefonbokskjerm vises.

Trykk på 1.
Errykk på %. Trykk på .

V

Registrering i  biltelefonboken er ferdig.

174 Mobiltelefon

Registrering fra mobiltelefon
Du kan registrere hver oppføring som finnes i
mobillelefonens telefonbok enkeltvis i biltele-
fonboken. Du kan også se alle oppføringene
i telefonboken fra mobiltelefonboken.

A  ADVARSEL

-  Stopp bilen på et trygt sted før du star-
ter opplasting av telefonboken fra mo-
biltelefonen.

l MERK
-  For nærmere opplysninger om hvor-

dan du skal bruke mobiltelefonen, se
instruksjonsheftet for mobiltelefonen.

— Det kan hende at normal dataoverfø-
ring ikke er mulig med enkelte typer
mobiltelefoner.

- De eneste dataene som kan overfø-
res, er hjemme-, jobb- og mobiltelefon-
numre.

-  Det tar ca. tre minutter å fullføre over-
føringen. Dette avhenger imidlertid av
antall telefonnumre som er registrert i
mobiltelefonen.

— Hvis en mobiltelefonbok allerede er
overført til produktet, vil den overskri-

ves hvis en ny telefonbok lastes opp.

- Opptil 32 oppføringer kan registreres i

bilens telefonbok.
—Opptil 1.000 oppføringer kan vises  i

mobiltelefonboken.
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MERK l
-  Telefonnumre  i  mobiltelefonboken kan

ikke registreres. redigeres eller slettes
fra dette produktet.

— Hvis du skal laste opp bare én oppfø-
ring, må mobiltelefonen din støtte OPP
(Object Push Profiles).

-  Hvis du skal laste opp alle oppføringe-

ne, må mobiltelefonen din støtte PBAP
(Phone Book Access Profiles).

Lese  inn  én oppføring

Hent opp skjermen for biltele-
fonboken.

—»"Vise telefonboken“ (på side 173)

Trykk på l:I og deretter på

-
Trykk på
l Registrer fra mobiltelefon

A  Trykk på  .
Gjør dette mens meldingen "Import one
phone book entry?" (importere én telefon-

bokoppføring?) vises.

Velg et telefonnummer.

Du må bruke mobiltelefonen for å velge te-
lefonnumrene som skal overføres.

For nærmere opplysninger, se mobiltelefo-

nens instruksjonshefte.

V

OMCN16E1

Når opplastingen til biltelefonboken er ferdig,

vises meldingen "Import successful." (Vellyk-
ket import).

Lese inn alle oppføringer

Hent opp skjermen for mobilte-

lefonboken.

—+“Vise telefonboken” (på side 173)

aTrykk på .

Trykk på .
Gjør dette mens meldingen "Import the en-

tire phone book from this phone?" (Impor-

tere hele telefonboken fra denne telefo-
nen?) vises.

V
Når opplastingen til mobiltelefonboken er fer-

dig, vises meldingen "Import successful."

(Vellykket import).

Redigere en telefonbok
Du kan redigere en telefonbok som er regi-
strert.

Hent opp skjermen for biltele-

fonboken.

—>“Vise telefonboken” (på side 173)

Trykk på l:I og deretter på

-
V

INFO

Redigeringsskjermen for telefonboken vises.
Resten av prosedyren er den samme som fra
trinn 5 og videre i "Angi og registrere et tele-

fonnummer" (på side 174).

Slette en telefonbok
Du kan slette en telefonbok som er registrert.

Hent opp skjermen for biltele-

fonboken.
—>“Vise telefonboken” (på side 173)

Trykk på IE og deretter på

-
BTrykk på én av slettemetodene.

Mobiltelefon 175
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INFO

Delete1 item Sletter den valgte tele-
(Slett ett ele- fonboken.

ment)

Delete Selec- Velg flere telefonbøker,

ted  Item  (Slett og trykk deretter på [De-
valgte elemen- Iete] (slett) for å slette

ter) dem.

Delete All Sletter alle registrerte
(Slett alle) telefonbøker.

aTrykk på .
V

Telefonboksletting er fullført.

Ring en telefon

Anrop kan utføres på flere måter.

[ AS FORSIKTIG 1
°  Såfremt mulig, avstå fra telefonsamta-

ler mens  du  kjører. Stans bilen på et
trygt sted først.

176 Mobiltelefon

I  A FORSIKTIG I
- Noen mobiltelefoner begrenser tele-

fonsamtalene til samme nummer til
maks  3  ganger på  3  minutter.

Ringe ved  å  taste inn et telefon-
nummer

1  Trykk  på  -tasten.
Bilens telefonbokskjerm vises.

Trykk  på l:I, og deretter på

IE1-
Mobiltelefonskjermen vises.

-  Fra skjermen for mobiltelefonboken
kan du trykke på [Num] for å vise mo-
biltelefonskjermen.

Tast inn telefonnummeret.

— Hvis du gjør en feil under inntasting.

trykker du på [Clear] (Fjern) for å slette
ett tall.

nTrykk på -tasten.

V
Du ringer nå  opp til telefonnummeret du ta-

stet inn.

Anrop til personen du akkurat
snakket med

Trykk på Ring opp på n tt på

mobiltelefonskjermen.

V
Du ringer nå  opp til telefonnummeret du nett-
opp var koblet til.

OMCN16E1



Ringe opp fra telefonboken
navnet på personen du vil finne num-

Vis skjermen for biltelefonbo- meret til.

ken eller mobiltelefonboken.
—>“Vise telefonboken" (på side 173)

Velg og trykk på navnet på per-

sonen  du vil  ringe til.

Trykk på telefonnummeret du
vil ringe til.

°  Når telefonboken inneholder mange
elementer, kan du finne dem ved hjelp
av søkefunksjonen.

Trykk på Z] og [Jump] (Gå til), og
skriv deretter inn den første bokstaven i

nTrykk på  .
V

Du ringer nå opp til telefonnummeret du valg-

te.

OMCN16E1

INFO

  Ring et telefonnummer som er re-

gistrert på kartet
Hvis det finnes et telefonnummer i informa-
sjonen for en virksomhet som er registrert i

navigasjonsfunksjonen, kan du ringe telefon-

nummeret.

E
'n

MERK l  g
- Hvis det ikke finnes noe telefonnum- E

mer  i  informasjonen for virksomheten Z
du søker etter, kan du ikke ringe. L”.

F
E

Søk etter stedet du vil ringe. å
a"Søk etter et sted" (på side 49) m

JJ
Trykk på Rin opp .

2

E
'n
O

/\  /

V

Du ringer nå opp til telefonnummeret til virk-

somheten.

Mobiltelefon 177



INFO

innkommende samtaler ä
N]

NÅNE now

Ringetonen for innkommende anrop utløses,

og skjermen for innkommende anrop vises.

/

 
For  å  vise at skjermen igjen, trykker  du
på [TEL].

lam Sv°'°°å*""'*°mm°"°°°"'°°
-  Ved  å  trykke på [Mute On] (mikrofon

av) slås mikrofonen koblet til dette pro-
duktet av. Ved  å  trykke på[Mute off]
(mikrofon på) slås  mikrofonfunksjonen

pa.
— Ved å trykke på [Transfer Call] (over-

før samtale) kobles høyttaler- og mi-
krofonfunksjonene over til mobiltelefo-
nen. Ved  å  trykke på [Transfer Call]
(overfør samtale) igjen kobles høytta-
ler- og mikrofonfunksjonene over til

dette produktet.

-Skjermen  for  innkommende samtale
forsvinner etter  ca  fire sekunder.

178 Mobiltelefon

1  Trykk på "OFF HOOK”-tasten
(Svar) på rattet.
—»"Betjenlng med knapper på rat-

tet" (på side 89)

V

”i <\

Du  kan nå snakke med den som ringer.

Avslutte en telefonsamtale

Trykk på "ON HOOK"-tasten
(Avslutt) på rattet.
—»”Betjening med knapper på rat-

tet" (på side 89)

V
Avslutter det innkommende anropet.

Stille inn passord

Du  kan låse telefonfunksjonene med et pass-
ord for å forhindre at andre bruker telefon-

funksjonene uten ditt samtykke.

Trykk på [:l og deretter
på mobiltelefonskjer-

men.

Angi et firesifret passord, og
trykk deretter på .

***-

V

Passordinnstillingen er ferdig.

OMCN16E1



[  A  FORSIKTIG ]
-  Ikke glem dette passordet. Neste gang

du bruker telefonfunksjonen må du

oppgi passordet.

-  Når du vrir tenningsbryteren til LOCK/
OFF, vent minst 30 sekunder, og vri

deretter tenningsbryteren til ACC eller
ON. Hvis du vrir tenningsbryteren til
ACC eller ON for raskt, er det ikke sik-
kert den nye innstillingen blir angitt rik-
tig.

-  Hvis du har angitt et passord. etter å

ha vridd tenningsbryteren til ON, må

du kontrollere at passordet er angitt

riktig.
-  Hvis du glemmer passordet, må du

kontakte MITSUBISHI Motors-forhand-
Ieren.

Låse opp låsen
Bruk passordet til å låse opp låsen. Neste
gang du bruker telefonfunksjonen, er det ikke

lenger nødvendig å angi et passord.

Trykk på  -tasten.
Bilens telefonbokskjerm vises.

OMCN16E1

Tast inn det innstilte passordet,

og trykk deretter på .

Trykk på E og deretter på

-
V

Opplåsingen av passordlåsen er ferdig.

INFO

Utstyr etter type ' "

Kamera
Når et ryggekamera (kan kjøpes separat)

er koblet til, kan bildet fra kameraet vises

på skjermen.
Mer informasjon er tilgjengelig i bilens in-

struksjonshefte.

A  ADVARSEL
- Kamerabildet fritar ikke sjåføren fra

plikten til å være oppmerksom og
reduserer ikke denne forpliktelsen.

Kontroller omgivelsene med egne øy-

ne på samme måte som når det ikke
er installert noe kamera.

l “A FöRsIKrits
-  Hvis gjørme, snø, eller lignende sitter

fast på et kamera, må du ikke slå det
av med en stiv stang eller lignende.
Bruk heller vann eller varmt vann, tørk
deretter av med en myk klut.

— Avhengig av antall personer i bilen og
hvor mye den er lastet, kan kamerabil-

det og føringslinjene være ujustert.

— På skrånende veier og når bilen ellers
er skråstilt, kan kamerabildet og fø-
ringslinjene være ujustert.

Visninger

Visning ved hjelp av girposisjon

Kamera 179
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INFO

"Sett  girspaken  til “R”.

V

Bildet fra  ryggekameraet  eller omgivelseska-

meraet vises.

Vis ved  hjelp av  knapp på rattet

1  Trykk  på —tasten.
—>” Betjening med  knapper på  rat-

tet" (på  side 89)

V

Du  kan  vise bildet  fra kameraet  ved å  trykke
på  Kamera-tasten.

Kamerabildel byttes hver  gang du  trykker  på

Kamera-tasten.

iøliltstyrgztter  typE

Miljø
Du kan  kontrollere  høyde over havet, luft-

trykk  og utetemperatur.

Trykk på  INFO/SET -tasten.
lnformasjonsmenyen vises.

aTrykk på .
V

180 Miljø

Omgivelsesskjermen vises.
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INFO

Visningsinnhold

1. Høydemåler 5. Kurve for utetemperatur
2. Barometer 6. Hø dekurve
3. Utvendig 7. Tilbake

4. Frysepunkt ry pa denne tasten for å gå tilbake til informasjonsmenyen
Vises når utetemperaturen er  3  °C eller lavere.

l7MERK
-  Kurvene på skjermen viser oppdatert informasjon i intervaller på fem minutter.
— Du kan endre visningsintervallet.

—-»“Enheter” (på side 208)

(s. 24).

OMCN16E1 181Miljø
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INFO

Utstyr etter type

Vedlikehold
Du kan administrere tidspunktene for ut-
skiftning av deler for bilen.

Du kan sjekke tidspunktene for utskiftning av
motorolje, oljefilter osv.

lfMERK l
— Tilbakelagt kjørestrekning brukt i vedli-

kehold beregnes av dette produktet,
og samsvarer ikke nødvendigvis med
strekningen som beregnes av bilen. VedIikeholdsinformasjonen vises.

— Under kartoppdatering, programopp-

beregnes, og tilbakelagt kjørestrekning _ . _
i  løpet av denne tiden blir ikke tatt med E3: gagiiegkqfigmglrleflegjgligfiéfi;£53“

.i. if Trykk på Vedlikehold .
V

i Vedlikeh°ldSmf°rmaSj°nen' siden  siste  utskifting nærmer seg strek-
ningen for utskifting av deler, vises det-

° te i gult. Når denne kjørestrekningen el-
Trykk pa INFO/SET -tasten. Ier utskiftningsdatoen er passert, vises

lnformasjonsmenyen vises. dette '  mm-
-  Kommunikasjonen om tidspunkt for ut-

skifting av deler sendes 10 dager før
planlagt utskiftingsdato eller når det er
100 kilometer igjen til kjørestrekning for

utskifting.

Trykk på delen du vil se nærme-
re på.

V

182 Vedlikehold

Detaljert informasjon vises.
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Vis  innholdet

1  .

2.

3.

1)-

Veiledning

Dette stiller inn enten det skal eller ikke skal vises en veiledning

når deleutskiftningsdatoen nærmer seg eller er over.—>“Still inn

informasjonsveiledning for vedlikehold” (på side 186)

Deler
Viser delene som kan vedlikeholdes.

or oppdatering av datoen for vedlikehold av alle deler, avles-
ning av kilometerteller på dette tidspunktet og gjenværende di-
stanse før neste utskiftning.—>“Gruppevis oppdate-

rin" å side 185
4. Tilbakestill alle

l a esti er a vedlikeholdsinformasjon.—>“Tilbakestille vedlike-

holdsinformasjon" (på side 186)

OMCN16E1

5.

6.

7.

8.

9.

INFO

Endringsdato
Viser datoene når vedlikeholdet ble utført.
Neste gjenværende
Viser gjenværende distanse inntil vedlikehold skal utføres.

Endret datodist
Viser odometeravlesningene på datoen vedlikeholdet ble utført.

Datoen på vedlikehold og odometeravlesningen på dette tids- —
punktet oppdateres.—>“Oppdatering vedlikeholdsinforma-

s'on" å side 185)
Tilbake

r ti a e til forrige skjerm.

Vedlikehold 183
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INFO

Angi vedlikeholdsinformasjon

Du kan angi en fast dato for vedlikehold og

vedlikehold etter en bestemt kjørestrekning.

iTrykk på INFO/SET -tasten.
lnformasjonsmenyen vises.

aTrykk på Vedlikehold .

Trykk på delen du vil angi en
verdi for.

+ Trykk på Oppsett  i  "Fast da-

to”.

184 Vedlikehold

Trykk på II] ener Z,
angi en fast dato for vedlike-

hold og trykk deretter på .

Trykk på Oppsett under di-

stanse.

7  Angi kjørestrekningen, og trykk
deretter på .

—>"Slik skriver du inn tegn" (på side 17)

ETwkk på -
V

Innstilling av vedlikeholdsinformasjon er full-

ført.

MERK

- Standardverdier for strekninger og fast
vedlikeholdsdato er grove anslag.
Legg alltid inn verdiene i henhold til
vedlikeholdsinformasjonen for bilen
din.

Legge til vedlikeholdsinforma-

sjon
Du kan legge til vedlikeholdselementer.

OMCN16E1



iTrykk på INFO/SET -tasten.
lnformasjonsmenyen vises.

aTrykk på Vedlikehold .

aTrykk på BRUKER* .

RÅD

-  Du  kan  legge  til elementer fra "USER1"
(Bruker 1) til "USER3" (Bruker 3).

iTrvkk på -
—>“Slik skriver  du  inn tegn” (på side 17)

Angi delenavnet du vil legge til,

og trykk på .

V
Resten av  prosedyren er den samme som for
trinn  4  i "Angi vedlikeholdsinforma-

sjon" (på side 184).

OMCN16E1

Angi "Maintenance Fixed Date" (Fast dato for
vedlikehold) og "Maintenance Distance"
(Vedlikehold etter kjørestrekning).

Slette vedlikeholdsinformasjon
Her kan du slette dato. endring av kilometer—
teller og gjenværende distanse for den angit-

te delen.

1  Trykk på INFO/SET -tasten.
lnformasjonsmenyen vises.

Errykk på Vedlikehold .

Trykk  på delen du vil slette.

finykk  på .

Errykk på .
V

Sletting av vedlikeholdsinformasjon er full-
ført.

INFO

Oppdatering av  vedlikeholdsin-
formasjon

Når deler blir skiftet ut, oppdateres vedlike-
holdsinformasjonen.

iTrykk på INFO/SET -tasten.
lnformasjonsmenyen vises.

ETrykk på Vedlikehold .

Trykk  på for delen som ble
skiftet ut.

aTrykk på .
V

Vedlikeholdsinformasjonen oppdateres.

-  Når informasjonen er oppdatert, vises

gjeldende dato som fast dato for vedli-
kehold".

Vedlikehold 185
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INFO

Gruppevis oppdatering
Her kan du oppdatere alle datoer for utskift-

ning, kilometertelleravlesninger på datoene

for utskiftning og gjenværende distanser til

neste utskiftning for motorolje, oljefilter, dekk-

rotering, luftrenser og bremsesystem.

Trykk på INFO/SET -tasten.
lnformasjonsmenyen vises.

ETWkk På -

HTwkk på --
aTrykk på  .

V

Gruppevis oppdatering er fullført.

Tilbakestille vedlikeholdsinforma-

sjon
Dette tilbakestiller all informasjon om vedlike-

hold.

Trykk på INFO/SET -tasten.
lnformasjonsmenyen vises.

aTrykk på Vedlikehold .

finykk på Tilbakestill alle .

aTrykk på .

186 Vedlikehold

V

Tilbakestillingen er fullført.

Angi veiledning for vedlikehold- sinformasjon

Hvis veiledning for vedlikeholdsinformasjon

er angitt, kan du etter at produktet er startet

velge veiledningsvisning når datoen for dele-

utskiftning nærmer seg eller er passert.

Trykk på INFO/SET -tasten.
lnformasjonsmenyen vises.

ETrykk på Vedlikehold .

Trykk på "Guidance" (Veiled-
ning) for delen du ønsker vei-

ledning om.

V

Angivelse av veiledning:

—: Gi veiledning
.: Ikke gi veiledning

Når du angir "Gi veiledning”
Når en dato for deleutskiftning nærmer seg

eller er passert etter at dette produktet er

startet, vises følgende melding.

I
ll

Hvis du trykker på én av knappene, slukkes

meldingen. Funksjonene neste gang dette

produktet startes, er som følger.

Do not show Fra neste oppstart vil ikke

again  (lkke  meldinger vises.
vis igjen)

Delete (Slett) Fra neste oppstart vil mel-

dinger fremdeles vises.
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INFO

I  A  FORSIKTIG ]
— Under oppdatering, påse at bilen stop-

pes i et trygt område der stopp er til-

Versjonsinformasjon
Du kan kontrollere kartdatabasen, naviga-

sjonsprogramversjon og kartforespørsel-

Kontroll av kartforespørselsko-

den
skode. Dette avsnittet forklarer også me- ,, l n.
toder for å oppdatere til en nyere versjon  1  Trykk Pa INFO/SET "tasten- a
av karidatabasen. Informasjonsmenyen vises.

.  . =» °  OPEN/CLOSE -  -Visninger Trykk P3 ::::k pa ta
Kartregistreringskode  .

V
Kartdatabaseversjon

Trykk på INFO/SET -tasten.
lnformasjonsmenyen vises.

ETrykk på  .

firrykk på .
V

Trykk På -

Skjermen for Kartregistreringskode vises.

Versjon oppdateringsmetode

En kartdatabase kan oppgraderes til en ny-

ere versjon ved å skifte ut hovedenhetens

kartkort med en nyere versjon kartkort, som

finnes tilgjengelig separat.

V

Skjermpanelet åpnes.

Skjermen med versjonsinformasjon vises.

OMcN16E1 Versjonsinformasjon 187
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INFO

Skyv inn kartkortet inntil du hø- V
rer et «kukk». Kartskjermen vises.

l  MERK j
-  Når du leser kartdata. vises "Kart kan

ikke vises."

— Når det er nødvendig å oppdatere sy-
ä = , stemet til en nyere versjon, vises sy-
g stemoppdateringsskjermen.

— Etter at versjonsoppdateringen er fer-
dig skal versjonen kontrolleres.

Kartkortet spretter ul og kan nå fjernes.
Fjern det forsiktig.

'  Sett inn kartkortet av en nyere
versjon (tilgjengelig separat) i

produktet.

Stopp når du hører et klikk.

 
Trykk på OPENICLOSE -ta-
sten for å lukke skjermpanelet.
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INNSTILLINGER

Navigasjonsinnstillinger
Endrer innstillingene for navigering.

Trykk på INFO/SET -tasten.
lnformasjonsmenyen vises.

ETH/kk På -
lnnstillingsmenyen vises.

—l

Trykk på Navigasjonsinnstillin-

ger.

Menyen for navigasjonsinnstillinger vises.

' Trykk på "type" for å endre.

OMCN1GE1

Endre innstillingene.

V

lnnstillingsendringen er fullført.

Typer som kan angis

Favoritter For administrasjon av

adressebok, hjemmeplas-

sering og annen informa-

sjon.

—>“Favorit-

ter“ (på side 195)

Alternativer for For konfigurasjon av vei-
veiledning ledningsskjermen.

——"Alternativer for veiled-

ning" (på side 189)

INNSTILLINGER

Navigasjons-
stemmelannet

Alternativer for

kart

TMC-alternati-

ver

For konfigurasjon av lyd-
veiledning ved naviga-

sjon. Her kan du også

kontrollere bilsignalene.
a“Navigasjonsstemme/

annet" (på side 197)

For konfigurasjon av na-

vigasjonsskjermen.

—» "Alternativer for

kart" (på side 191)

For konfigurasjon av
TMC (Traffic Message

Channel).
—+“TMC-alternati-

ver" (på side 202)

Alternativer for veiledning

Du kan endre innstillingene for veilednings-
skjermen.

Navigasjonsinnstillinger 189
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INNSTILLINGER

 lnnstillingsnavn lnnstillingsverdi lnnstillingsinnhold

Kjøretid Ankomsttid Stiller  inn ankomsttid som visningsmetode for ankomst til
destinasjon.

Lokaltid Stiller inn lokaltid som visningsmetode for ankomst til desti-
nasjon.

Gjenværende kjøretid Stiller  inn gjenværende tid som visningsmetode for an-
komst  til  destinasjon.

Tid/Gjenværende distanse Dest. Stiller  inn gjenværende tid for å nå destinasjonen som vis-
ningsmetode for gjenværende tid.

Neste dest. Stiller  inn gjenværende tid for å nå transittpunktet som vis-
ningsmetode for gjenværende tid.

Av Gjenværende tid vises ikke.

Ruteveiledningsfrekvens Maks Lar deg stille  inn frekvens for lydveiledning og veilednings-

Norma‘ kart for ruteveiledning.

Min

Ingen veiledning

POI-ikoner på veiledningskart På Aktiverer/deaktiverer visning av POI-ikoner på veilednings-
kart.

Av

Kurveveiledning På Aktiverer/deaktiverer visning av kurveveiledningsikon og

A lydveiledning.
v

Veiledningskart for veikryss Visning Aktiverer/deaktiverer automatisk visning av veiledningskart.

Ikke vis

standard ;:li::-kestiller veiledningen til standardinnstillingene fra fa-
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INNSTILLINGER

Alternativer for kart

Du kan endre innstillingene for skjermen.

E
11

Q
E
Z
m

stillingsverdi lnnstillingsinnhold ;
3D-bygning Vis Aktiverer/deaktiverer visning av bygninger i 3D (s. 36). E

Z
Skjul Q

3D polygon-landemerke Vis Aktiverer/deaktiverler visning av 3D polygon-landemerke æ

Skim nar du viser kartskjermen r 3D.

3D Landmark (3D-landemerke) Vis Aktiverer/deaktiverer visning av 3D-landemerker. —

Skjul E

POI-ikoner på kartet Vis alle Lar deg angi om du vil vise alle interessepunktikoner på å

Skjul alle "me" l;
Velgl:l Aktiverer/deaktiverer visning av hver ikontype for inte- E

ressepunkt. Z
—»“POl-ikoner på kartet" (på side 191) F1’

3D-blaing 3D Lar deg stille inn skjermen slik at du kan bla under 3D m

20 (s. 36)

Bla  2  skjermer 2 skjenner Lar deg stille inn skjermen slik at du kan bla under vis-
1 skjerm ning av to kart (s. 34).

'1: For enkelte målermodi kan det hende at skjermen ikke veksles.
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INNSTILLINGER

 lnnstillingsnavn lnnstillingsverdi lnnstillingsinnhold

Dag/nat-t-farge '1 Viser innstillingsinnholdet for kartskjermfarger i forhold

til bilens belysningstilstand.

Kartfarge Endre Lar  deg angi skjermfarger for kartet.
—»"Kartfarge" (på side 191)

Tegnstørrelse Nonnal Lar deg angi størrelsen på tegn som vises på kartet.

Stor

Automatisk visning av  forenklet motorvei- Visning Lar deg velge hvorvidt du automatisk vil vise motorveiin-
kart Ikke vis formasjon (s. 35) når du kjører på en motorvei.

Gjeldende gatenavn På Aktiverer/deaktiverer visning av navnet på den aktuelle

Av plasseringen.

Adresseboknavn På Aktiverer/deaktiverer visning av adresseboknavn.

Av

Kjørefeltinforrnasjon På Aktiverer/deaktiverer visning av kjørefeltinformasjon
Av som vises på kartskjermen.

Rutefølging På Aktiverer/deaktiverer visning av rutefølging som vises

Av på kartet.
(Selv når det ikke er satt til å vises, blir rutefølgingsinfor-
masjonen lagret.)

Slett Fjerner den lagrede rutefølgingsinformasjon for bilen
din.

Søkt rot Pil Lar deg endre visningen av merker for ruteveilednings-

Linje metoden (s. 29).

AV-ikon Vis Lar deg angi om du vil vise AV (audio-statusikoner) på
skjul kartskjermen eller ikke.

Mobiltelefon-ikon Vis Lar deg angi hvorvidt du vil vise telefonikonet på kart-

Skjul skjermen.

'1: For enkelte målermodi kan det hende at skjermen ikke veksles.
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lnnstillingsnavn InnstilllngsinnholdInnstillingsverdi 
Hastighetsindikator På Akliverer/deaktiverer visning av hastighetsindikator.

Av

Endre  3D-betraktningspunkt Endre Lar deg endre 3D (s. 36)-betraktningspunkt.
—>“Endre 3D-betraktningspunkt" (på side 191)

l  Standard  l Tilbakestiller skjermalternativene til fabrikkinnstillingene.

'”: For enkelte målermodi kan det hende at skjermen ikke veksles.

Interessepunktikoner på kartet Trykk på [:l for ikonet du vil vi-
Du kan aktivere/deaktivere visningen av Se.
hvert interessepunktikon.

— Hvis  du  trykker på [Default] (Stan-
dard), går  du  tilbake til standardinnstil-

V Iingene fra fabrikk.

Trykk på INFO/SET -tasten.
lnformasjonsmenyen vises. Kartfarge

Du kan angi visningsfarger for kartskjermen.

Trykk på INFO/SET .
lnformasjonsmenyen vises.

Trykk på -
lnnstillingsmenyen vises.

Trykk på

Navi asjonsinnstillinger . i-nykk på _
Menyen for navigasjonsinnstillinger vises.

aTrykk på Alternativer for kart .

Under "POI Icons on Map” (Inte-

ressepunktikoner på kartet)
trykker du på og deretter

på

lnnstillingsmenyen vises.

Valget av visning av interessepunktikoner er Trykk På

fU”fØ”- l Navigasjonsinnstillinger
  Menyen for navigasjonsinnstillinger vises.

— Hvis du trykker på [+] når [+] vises ved aTrykk på Alternativer for kart '
siden av listen. kan du vise valgte iko- °
ner i større detalj. Trykk pa i "Map Co-

lour” (Kartfarge).
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Trykk på farge  for hvert  ele-
ment.

V

Fargeinnstilling av kartskjermen er fullført.

Endre 3D-perspektiv
Du kan  endre  3D-perspektivet (s. 36).

iTrykk på INFO/SET -tasten.
Informasjonsmenyen vises.

iTfvkk på -
Innstillingsmenyen vises.

Trykk på
l Navigasjonsinnstillinger

Menyen for navigasjonsinnstillinger vises.

aTrykk på Alternativer for kart  .

iTrykk på i "Endre 3D-
perspektiv”.

194 Navigasjonsinnstillinger

Trykk på eller  —  for å ju-

stere vinkelen.

 
Endringen av perspektiv er fullført.

OMCN16E1
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Du kan registrere, redigere og slette plasseringer i adresseboken, hjemmeadresse, ofte brukte plasseringer osv.

lnnstillingsnavn lnnstllllngsverdi

Adressebok Ny

   
 

Rediger

Slett

OMCN16E1

     Innstlllingsinnhold

Lar deg registrere en ny plassering. Når du har trykket

pa [Ny], er prosedyren den samme som i trinn 2 i (s.

"Registrer en plassering som det søkes et-

ter” (på side 76)).

Redigerer registrert informasjon.

Prosedyren er den samme som i (s. "Endre adressebo-
kinformasjon" (på side 77)).

Sletter registrert informasjon.

Prosedyren er den samme som i (s. "Slett en adresse

fra adresseboken" (pa side 77)).
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lnnstillingsnavn Innstillingsverdi

Hjemmeplassering Ny

Rediger

Slett

Spesialplassering Ny

Rediger

Slett

Mine kategorier Rediger

196 Navigasjonsinnstillinger

 lnnstillingsinnhold

Lar deg registrere en hjemmeplassering. Hvis en annen

plassering allerede er registrert. kan du slette den gam-

le først før registrering av en ny hjemmeplassering.

Når du har trykket på [Ny], er prosedyren den samme
som i trinn 5 i (s. "Registrer en hjemmeplasse-

ring" (på side 72)).

Redigerer registrert informasjon.
Prosedyren er den samme som i (s. "Endre hjemme-

plassering" (på side 73)).

Sletter registrert informasjon.
Prosedyren er den samme som i (s. "Slett hjemmeregi-

strering" (på side 73)).

Lar deg registrere ofte brukte plasseringer. Når du har
trykket på [Ny], er prosedyren den samme som i trinn 5 i

(s. "Still inn ofte brukt plassering i adressebo-
ken” (på side 73)).

Redigerer registrert informasjon.

Prosedyren er den samme som i (s. "Endre en ofte

brukt plassering" (på side 74)).

Sletter registrert informasjon.

Prosedyren er den samme som i (s. "Slett en ofte brukt

plassering" (på side 75)).

Registrerer en ofte brukt virksomhetskategori  i  "Mine ka-

tegorier". Når du har trykket på [Rediger], er prosedyren

den samme som i trinn 4 i (s. "Rediger mine kategori-

er" (på side 52)).
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Navigasjonsstemmelannet

Du kan angi innstillingene for volum og andre innstillinger.

Hastighetskompensert volum

OMCN16E1

lnnstillingsnavn

Volum for Iydsignal

Sensorkalibrering

lnnstilllngsverdi

OFF

1~3

ON

OFF

Angi

lnnstillingsinnhold

Her kan du angi betjeningsvolum.

Jo større tall, jo høyere volum. [Av] demper betje-

ningslyden.

Aktiverer/deaktiverer funksjonen for automatisk ju-

stering av volumet i forhold til bilens hastighet.

Sletter hastighetsindikatorens og gyrosensorens au-

tomatiske læringsinformasjon.

4"Sensorkalibrering" (pa side 197)
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   lnnstllllngsnavn A ' M

Tilbakestiller Navigasjonsstemme/annet"innstillinger

til fabnkkinnstillingene.

   
”
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Sensorkalibrering
Nivåene for hastighetssensoren og gyrosen-

soren økes via automatisk læring. Ved ut-

skiftning av dekk må hastighetslæringsdatae-

ne slettes og læres inn på nytt.

Trykk på INFO/SET -tasten.
Informasjonsmenyen vises.

iTwkk på -
lnnstillingsmenyen vises.

Trykk på

l Navigasjonsinnstiilinger
Menyen for navigasjonsinnstillinger vises.

aTrykk på Navi, stemmelannet  .

Trykk på i "Sensor Cali-
bration” (Sensorkalibrering).

V

4

Statusskjermen for sensorkorreksjon vises.

OMCN16E1

Trykk på i “Speed” (Ha-
stighet) eller “Gyro”.

Trykk  på .

V

Slettingen av sensorlæringsdata er fullført.

Kontroller deretter "Presisjon for bilens plas-

sering og automatisk korrige-

ring" (på side 191), og korriger.

l  A  FORSIKTIG
-  Slettede data kan ikke gjenopprettes.

Presisjon for bilens plassering og auto-
matisk korrigering

-  Når sensorlæringsdata er blitt slettet,
kan du kjøre i en konstant hastighet en

stund på et sted med god sikt og foreta

venstre- og høyresvinger i veikryss for

å fremskynde automatisk innlæring av

hastighets- og gyrosensoren.

Når du kjører i en konstant hastighet pa
en rett strekning med godt GPS-mot-

tak, aktiveres automatisk hastighetskor-

rigering, og når du tar gjentatte svinger

til venstre og høyre i veikryss, aktiveres

automatisk gyrokorrigering. Bruk av

den automatiske hastighets- og gy-

roinnlæringen gir gradvis bedre presi-

sjon for bilens plassering.

INNSTILLINGER

-I noen tilfeller må du kanskje kjøre

noen timer før presisjonen for bilens

plassering stabiliseres. Kjøring på et

sted med god sikt (f.eks. på en motor-
vei) legger til rette for at automatisk
korrigering skal fungere optimalt.
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Rutealternativer

Du kan endre innstillingene for rutesøk.

 Innstillingsnavn innstillingsverdi lnnstillingsinnhold

Ruteprioritet Hurtig Søker etter ruten med kortest kjøretid (tidligst ankomst

til bestemmelsesstedet) ved hjelp av motorveier og ho-
vedveier.

Kort Søker etter ruten med den korteste avstanden på kartet.

Enkel Søker etter ruten som er lettest å kjøre med færrest av-
kjørsler.

Eco Søker, basert på den "korte" ruten, etter en rute som pri-
oriterer motorveier og lignende for å spare drivstoff.
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lnnstillingsnavn

Minimer motorveier

Minimer bomveier

Minimer ferger

Unngå utvalgte områder

l Standard  l

Innstillingsverdi

På

Av

På

Av

På

Av

På

Av

INNSTILLINGER

lnnstillingsinnhold 
Lar deg angi hvorvidt du vil bruke motorveier.

Ved å trykke på [On] (på) beregnes ruten med så lite
kjøring på motorvei som mulig.

Lar deg angi hvorvidt du vil bruke bomveier.
Ved å trykke på [On] (på) beregnes ruten med minimal
bruk av bomveier.

Lar deg angi hvorvidt du skal bruke ferger.
Ved å trykke på [On] (På) beregnes ruten med så lite
bruk av ferger som mulig.

Lar deg angi hvorvidt du vil bruke områder angitt som
områder som skal unngås.
Hvis du trykker på [On] (På), beregnes ruten med områ-
der som skal unngås (s. 69).

Tilbakestiller rutealternativinnstillinger til fabrikkinnstillin-

gene.
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TMC-alternativer

For konfigurasjon av TMC (Traffic Message

Channel).

TMC-ikoner på kartet
Du kan aktivere/deaktivere visning av hvert

TMC-hendelsesikon (s. 83).

iTrykk på INFO/SET -tasten.
lnformasjonsmenyen vises.

Trykk på —-
lnnstillingsmenyen vises.

Trykk på

l Navigasjonsinnstillinger
Menyen for navigasjonsinnstillinger vises.

grfykk på .

Under "TMC  Icons  on  Map”

(TMC-ikoner på kartet) trykker

du på og deretter på

Trykk på D for ikonet du vil vi-
se.

V

202 Justere lydkvalitet

Valget for visning av TMC-hendelsesikoner
er fullført.

TMC-oversiktskart
Viser det registrerte området ved hjelp av
“Registering the TMC Surveillance Map“ (Re-
gistrering av TMC-oversiktskartet) (s. 84).

HTrykk på INFO/SET -tasten.
lnformasjonsmenyen vises.

Trykk På -
lnnstillingsmenyen vises.

Trykk på

l Navigasjonsinnstillinger
Menyen for navigasjonsinnstillinger vises.

nTrykk på TMC-alternativer .

Trykk på - i
"TMC Surveillance Map” (TMC-

oversiktskart).

V

Da vises et kart over omgivelsene for den re-
gistrerte virksomheten.

— Ved å trykke på TMC-ikonet kan du se
nærmere på detaljert informasjon.

Justere lydkvalitet
Endre IydkvaIitetsinnstillinger.

l MERK j
— Du kan ikke justere lydkvaliteten når

lyden er slått av.
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MERK I
-  Du kan også vise innstillingsskjermen

for lydkvalitet ved å trykke på [LYD]-ta-
sten.
Trykk på [LYD]-tasten igjen for å gå til-
bake til den opprinnelige skjermen.

-  Du kan også bla gjennom lnnstillings-
menyen ved å trykke på og [Z], til
venstre eller høyre.

Biler med og uten Premium—forsterker.

Balanselfader

Nivået på lydeffekten fra hver høyttaler kan
justeres med markørbryterne.

Trykk på INFO/SET -tasten.
Informasjonsmenyen vises.

iTwkk på -
lnnstillingsmenyen vises.

aTrykk på Lydkvalitetskontroll  .

OMCN16E1

'  Trykk på Balanselfader  .

V

Trykk på El eller [E for å ju-

stere balansen.
Du kan stille inn L11 til L1, 0 eller R1 til

R11.

Trykk på lil eller III
for å justere fader.
Du kan stille inn F11 til F1, 0, eller  R1  til

R11.

V

Balanse/fader-justeringen er ferdig.

-  Berøring [Default] sender alle lydkvali-
tetsjusteringer tilbake til standardinn-
stillinger fra fabrikk.

INNSTILLINGER

Biler med og uten Premium-forsterker.

Balanseinnstillinger

Her kan du angi lydtype.

1  Trykk på INFOISET -tasten.
Informasjonsmenyen vises.

iTrvkk på -
lnnstillingsmenyen vises.

aTrykk på Lydkvalitetskontroll .

nTfl/kk På ‘-
Trykk  på lydtype.

— Berøring [Default] sender alle lydkvali-
tetsjusteringer tilbake til standardinnstil-
linger fra fabrikk.

Justere lydkvalitet 203
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Biler med og uten Premium-forsterker.

Tone Settings (Toneinnstillinger)

Her kan du stille inn nivået for hver lydkvali-

tet.

Trykk på INFO/SET -tasten.
lnformasjonsmenyen vises.

iTwkk på -
Innstillingsmenyen vises.

aTrykk på Lydkvalitetskontroll .

nTrykk på .

Trykk på i ener i
for å justere nivået for hver lyd-
kvalitet.

   

Hvis bilen er utstyrt med Premium Audio,

kan du stille inn "Punch"-nivå.

V

Toneinnstillingen er fullført.

204 Justere lydkvalitet

— Hvis du trykker på [Default] (Stan-
dard), tilbakestilles alle lydkvalitetsju-

steringer til standardinnstillingene fra

fabrikk.

lnnstillingsinnhold

Du kan stille inn den

dype bassen til ett av

7  nivåer, fra 0 til 6.

Du kan stille inn den

dype bassen til ett av

11 nivåer, fra -5 til

+5.

Du kan stille inn mid-

dels tone til ett av 11

nivåer, fra -5 til +5.

Du kan stille inn di-

skant til ett av 11 ni-

våer, fra -5 til +5.

PUNCH  '”

BASS

MID

TREBLE (Diskant)

"l: Disse innstillingene er relevante nar en
Premium-forsterker er koblet til.

Biler som er utstyrt med Premium-forsterker

Surroundinnstillinger

Du kan stille inn surroundlyd og lydfeltsenter.

Trykk på INFOISET -tasten.
lnformasjonsmenyen vises.

Trykk på -
Innstillingsmenyen vises.

aTrykk på Lydkvalitetskontroll .

nTfvkk På -
Trykk på type surround.
Hvis du ikke skal stille inn surround, trykker

du på [OFF] (Av).

Trykk for å angi posisjonen.

V

Surroundinnstillingene er fullført.
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Innstillingsendringene er fullført.

' ved å trykke på [Dem] (standard) m"  bakestilles alle lydkvalitetsjusteringer

-  Hvis du trykker på [Default] (Stan-til fabrikkinnstillingene.

dard), tilbakestilles alle lydkvaIitetsju-
,  ,  _ stein er til standardinnstiil'n ene fra

Andre innstillinger r g '  gfabrikk.

innstillingene er forskjellige for kjøretøy med

09 uten Premium Audio lnnstillingsinnhold

Bilerfmed Premium-forsterker.

Trykk  på INFO/SET -tasten.

Hastighets- Stiller inn nivåene  for  når vo-
kompensert Iumetjusteres automatisk i

volum henhold til bilens hastighet.

lnformasjonsmenyen wses" PREMIDIA Lar deg justere mengden

Ho ‘17-°-"3 kompensasjon for reprodu-

sering av følelsen av tetthet

og dybde i originallyd ved å
anslå og supplementere

highpass-lydinformasjon
som går tapt under lyddata-
komprimering.

'  Dette har også en effekt på
ikke-komprimerte Iydkilder.

DOLBY  VO- Lar deg velge nivået for den
LUME '? automatiske sanntidsjuste-

ringsfunksjonen, som gir

samme utgangsnivå for for-

skjellige volum for forskjelli-
ge kilder og sanger.

lnnstillingsmenyen vises.

Trykk  på  L  dkvalitetskontroll .

HTrvkk på -
Trykk  på innstillingen for ele-

mentet som skal angis.

Trykk på -

*1 Dette er også effektivt for ikke-kompri-
merte Iydkilder.

"2 Funksjonen er deaktivert når lydkilden
er radio.

V

OMCN16E1

*3

INNSTILLINGER

"DTS Nevral" og "Premidia HD" kan ik-
ke angis samtidig.

- Hvis du synes at Dolby-volumeffekten
ikke passer til musikken som spilles
av, slår du den AV.

Biler uten Premium-forsterker.

Trykk  på INFO/SET -tasten.
lnformasjonsmenyen vises.

Trykk På -
lnnstillingsmenyen vises.

aTrykk på  L  dkvalitetskontroll .

; Trykk på
l  Hastighetskompensert volum l.
Du kan stille inn nivåene for når volumet

justeres automatisk i henhold til bilens ha-

stighet.
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Trykk på innstillingen du øn-
sken

V

lnnstillingsendringen er fullført.

Systemrnnstrllrnger
Du kan angi systemrelaterte innstillinger,

som klokkeslett, språk, enheter og Blue-

tooth-enhet.

Tid

Dette endrer standard tidsinnstillinger og vis-

ningsformat for dato og klokkeslett.

Trykk på INFO/SET -tasten.
Innstillingsmenyen vises.

    
Trykk på
ter på Tidsinnstilliner . 

206 Systeminnstillinger

Du kan angi innstillinger for tid.

Tidssone- Berør [Auto], [GMT], [GMT

område +1], eller [GMT+2] for å stil-
le inn  regionen.

For et russisk system, be-

rør [-],eller [+] for å stille

inn regionen.

Sommerstid Stiller inn om det skal ju-

steres for sommertid eller

ikke.

RDS Auto- Stiller inn om tiden skal

korrekt korrigeres automatisk eller

ikke.

Trykk på Formatendring .

V

Du kan angi visningsformat for dato og

klokkeslett.

'  Trykk på visningsformatet for

dato og klokkeslett som du vil

bruke.

Trykk påå eller i  "Ti-
me” (Tid).

V
Tidsinnstillingene er ferdige.

Klokkeskjerm
Viser klokken over hele skjermen.

Trykk på INFO/SET -tasten.
lnformasjonsmenyen vises.

arm på .
V
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Klokken vises.

— Ved å trykke på skjermen går du tilba-
ke til det opprinnelige skjermbildet.

Endrer språket som brukes.

Trykk på INFO/SET -tasten.
Informasjonsmenyen vises.

ETrykk på Innstillinger .

iTrvkk på -
Hvis dette ikke vises, trykker du på E] .

OMCN16E1

'  Trykk på språket du vil endre til.

V

Språkendringen er ferdig.

-  For et russisk system: [Russian] (Rus-

sisk) eller [English] (Engelsk) kan vel-

ges.

Opening Setting (Å pningsinnstil-
ling)

Aktiverer/deaktiverer åpningsanimasjonen.

Oppstart går raskere hvis du deaktiverer åp-
ningsanimasjonen.

Trykk på INFO/SET -tasten.
Informasjonsmenyen vises.

ETWKK På -
iTwkk På -

Hvis dette ikke vises, trykker du på E]

INNSTILLINGER

'  Trykk på eller .

V

Innstillingen for åpningsanimasjon er fullført.

Utstyr etter type

Dempe klimaanlegg

Dempe klimaanlegg

Her kan du angi om det skal vises et avbrudd

for drift av klimaanlegget. (Kun på biler som

støtter denne funksjonen.)

Trykk på INFO/SET -tasten.
Informasjonsmenyen vises.

ET’!/kk På -
irrykk på AIC-innkobling .

Hvis dette ikke vises, trykker du på
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, Trykk på eller . Å  Trykk på enheten for å endre. :iLl1;ksjonersom bare er tiIgjengeligeTor elektriske

Utstyr etter type

Stille inn tidsurlading

Du kan angi tre mønstre for tidsurlading og
velge ett av de tre mønstrene for hver uke-

dag.

(Avhengig av produktet vises "Charging Ti-
mer" (Tidsurlading) som “Timer Charge”.)

Trykk på INFO/SET -tasten.
V V Informasjonsmenyen vises.

Innstillingen for avbruddsvisning er fullført. Endring av enheten er fullført. °

Trykk pa -
m i  MERK q lnnstillingsmenyen
For endring aV enhelen- — For noen biltyper blir bare avstandsvis- an-ykk på EV_innsti"inger _

ningen endret.

Trykk på INFO/SET -tasten. , Trykk på Tidsurlading _

lnnstillingsmenyen vises.

amw på .
fir-vkk på .

Hvis dette ikke vises, trykker du på

Skjermen for tidsurlading vises.
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Trykk på Tidsurinnstilliner .

angi starttid og sluttid og trykk

På -

Trykk på enerlil,

Trvkkpå-  

ETwkk på -
Trykk på [I] til lzl for hver uke-
dag.
Du velger da et fast mønster for hver uke-

dag. Tidspunktene for det valgte mønsteret

vises.

Du kan angi tre mønstre. V
Gjenta trinn  4  og 5 og angi alle tidspunkter Tidsurinnstmingen er funfmt

for tidsinnstillingen.

i  intervallet for tidsinnstillinger er “O  -  23

hours" (0  - 23 timer) og “O  -  50 minutes

(in increments of 10 minutes)" (O - 50
minutter (i trinn på 10 minutter)).

- Tidsurfunksjonen slås av hvis  du  tryk-
ker på [OFF].

OMCN16E1
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RÅD
— Når  du  har trykket på [ON] for full opp-

lading: Hvis batteriet ikke er fullt oppla-
det i løpet av tidsrommet som er angitt
for tidsurlading, vil ledingen fortsette
etter at tidsuret utløper til batteriet er

fullt oppladet.
- Når tidsurlading er innstilt for enkelte

dager, fungerer ikke funksjonen for de
andre dagene. Hvis du vil lade batteri-
et ganske raskt etter bruk av ladepisto-
len, må tidsurlading slås av for alle da-

ger.
- Du kan også vise dette ved å tn/kke på

[EV] og deretter på [Charging Timer]
— (Tidsurlading) på skjermen for gjelden-

de plassering.
—» "Visning
en" (på side 33)

av EV-meny-

Angivelse av en adressekobling
Når tidsuret er koblet til en adresse, slås tids-
urfunksjonen på når du er i nærheten av
adressen, og den slås av når du ikke er i

nærheten av adressen.

Dette gjør at du slipper å slå tidsurfunksjonen
på og av manuelt. Dette er ideelt hvis tidsur-

ladingen bruker strøm over natten når du er i

nærheten av adressen, og manuell lading
når du er borte fra adressen.

1  Hent opp skjermen for tidsurla-
ding. (s. 208)
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Trykk  på
lForbundet til plassering l.
lnnstillingsskjermen for adressekobling vi-
ses.

Trykk på .

4  Trykk  på en "search method”
(Søkemetode), og søk etter ste-
det.

—» "Skjerm for valg av søkemeto-
de" (på side 65)

ETrykk på .

Trykk på E].
V

Adressekoblingen aktiveres.

Trykk på Tilbake .
V

210 Systeminnstillinger

lnnstillingen av adressekobling er fullført.

— Når du har angitt en adresse på innstil-
lingsskjermen for adressekobling. kan
du sletteadressen ved  å  trykke på
[Delete] (Slett) og deretter på [Delete]
(Slett).

— Når du har angitt en adresse på innstil-
Iingsskjermen for adressekobling, kan
du  ved å trykke på [Set] (Angi) vise
hvor nært du er adressen og endre
plasseringen. Endre plasseringen, og
trykk deretter på [Change] (Endre) for
å fullføre plasseringsendringen.

Se på hjelp
Du  kan se på hjelpen for hver funksjon.

1  Hent opp skjermen for tidsurla-
ding. (s. 208)

aTrykk på .

3 Trykk på funksjonsnavnet du vil
se hjelpen for.

V
Hjelpen vises.

Funksjoner som bare er tilgjengelige for elektriske '
'biler

Utstyr ettertyzpez i

Stille inn fjernstyrt kontroll

Du kan angi tre mønstre for tidsinnstilling av
klimaanlegget og velge ett av de tre mønstre-

ne for hver ukedag.

Trykk på INFO/SET -tasten.
lnformasjonsmenyen vises.

finykk  på Innstillinger .
lnnstillingsmenyen vises.

aTrykk  på  EV-innstillinger .
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'  Trykk  på

F'erns rt klimakontroll  .

Den innledende klimaanleggsskjermen vi-

ses

Trykk  på Tidsurinnstillinger  .

7 Trykk på i ener i,
angi starttid  og trykk på .

I  Trykk  på modusen for klima-
kontroll.

. . V
ETWkk pa 1-"bake ' Tidsurinnstillingen er fullført.

"*"°åm**'Ef°""°'""°' måTrykk på - dag- -  intervallet for tidsinnstillinger er "O-23
hours" (0  - 23  timer) og "0  -  50 minutes
(in  increments of 10 minutes)" (0  -  50
minutter (i trinn på 10 minutter)).

-  Tidsurfunksjonen slås av hvis du tryk-
ker på [OFF].

—Enkelte modeller har ikke noe modus-
valg, avhengig av biltypen. Hvis mo-

dusvalg ikke er tilgjengelig. vil modu-
sen være kjølemodus.

—Du kan også vise dette ved å trykke på
[EV] og deretter på [Pre Aircondition]
(Innledende klimaanlegg) på skjennen
for gjeldende plassering.

Du  velger  da  et fast monster for  hver  uke-
dag. Tidspunktene for det valgte mønsteret
vises.

Gå videre til trinn  8  for bilmodeller med
modusvalg for klimaanlegg.

Du kan angi tre mønstre.

Gjenta trinn  4  og 5 og angi alle tidspunkter
for tidsinnstillingen.

—» "Visning av EV-meny-

en" (på side 33)
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,  _ Utstyr etter type MERK

Se pa hjelp (Biler med Bluetooth® 2.0-grensesnitt). l  .  A  b  f nk ' n h*n l f  n  n
Du kan se på hjelpen for tidsurinnstilling. ,, V  m. U,, 51° er SO"?  mo '  ee °  9 S

Bluet°°th_innsti"ing ntwaefielas, og koble til fra venteskler-

Hent opp den innledende kli" Du kan bruke Bluetooth-funksjonen for å — Mens du er tilkoblet. kan det hende at

maanleggsskjermen. (s. 210) koble en kommersielt tilgjengelig Bluetooth- Bluetoothfunksjonen (mottak av anrop
enhet til dette produktet. osv.) ikke fungerer korrekt.

- — For nærmere opplysninger om hvor-
aTrykk pa ' Hva er Bluetooth? dan du skal skrive inn nøkkelord for

v Bluetooth er en standard for trådløs kommu- Bluetooth-enheten, se instruksjonshef-
nikasjon som er spesielt utviklet for tilkobling tet.

av enheter over korte avstander (noen få me- - Koblingen mislykkes noen ganger. Re-
ter eller mindre). gister på nytt.

—Avhengig av avstanden mellom pro-
MERK duktet og Bluetooth-telefonen. forhol-

dene i bilen og skjermtyper. kan det
— Dette produktet støtter versjon 2.0  + hende at tilkobling ikke er mulig. I det-

EDR. te tilfellet må Bluetooth plasseres så
nært dette produktet som mulig.

— Selv om en enhet er Bluetooth-kompa-
. tibel, kan egenskaper og spesifikasjo-

Stmtede pr°f'ler ner medføre at korrekt drift ikke er mu-

. . Bl etooth AU- A2DP 1.0 "9- .
Hjelpen vises. u DIG AVRC(g(V1)3) -  Nloe Bluetooth-utstyr kan ikke kobles

' ti
  Håndffi HFP(V1-5) — Avhengig av Bluetooth-enheten kan til-

kobling ta litt tid.Overføring av OPP(v1.1)
— Når eller vises, kan du bla telefonliste PBAP(V1 O) — Du kan registrere opptil 7 Bluetooth-

mellom sidene ved å trykke på disse ' enheter.
tastene, Hvis 7 enheter allerede er registrert.

[  MERK l må du slette en før du kan registrere
BI  t  th h t.

— Denne funksjonen kan brukes med bi- en ny ue 00 -en e
ler som er utstyrt med Bluetooth® 2.0

grensesnitt Registrering av en Bluetooth-en-

het

Registrering av en Bluetooth—enhet med det-

te produktet.
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Trykk  på INFO/SET -tasten.
Informasjonsmenyen vises.

Erwkkpå.
aTrykk på Tilkoblin .

“Trykk  på Koble til enhet.

Skriv inn passordet som vises

på skjermen i Bluetooth-enhe-
ten.

V
Når tilkoblingen er ferdig, vises Bluetooth og
signalstyrkeikonene.

-  Hvis telefonen ikke er registrert, tryk-
ker  du  på [PHONE]-tasten for å vise
skjermen for tilkobling.

OMCN16E1

- Etter tilkobling kan telefonboken im-
porteres.

Velge en Bluetooth-enhet
Hvis  du  har registrert flere Bluetooth-enheter.
må  du  velge den  du  vil koble til. (Bluetooth-
enheten  du  angir med denne funksjonen, vil

deretter kobles til automatisk når du tar den

med inn i bilen.)

Trykk på INFO/SET -tasten.
Informasjonsmenyen vises.

ETVVKK På -

ETrvkk på -
Trykk på
[Velg enhet som skal kobles til l.

INNSTILLINGER

Trykk på navnet på enheten du
vil koble til.

Trykk på  l  Koble til telefon l eller
l  Koble til Iyd
Velg [Connect Telephone] (Koble til tele-
fon) for håndfribetjening av Bluetooth-en-
heten. Velg [Connect Audio] (Koble til Iyd)

for å bruke Bluetooth-lyd.

Trykk på .
V

Valget av Bluetooth-enhet er fullført.

— Hvis Bluetooth-enheten kan bruke bå-
de håndfribetjening og Bluetooth-lyd,

kan du angi et valg for én enhet.
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    Legg inn et firesifret passord,

l så fa" Vises skjerme" på fmgende -  Hvis "Random" velges, vises ingen og trykk på .
måte- skjerm for inntasting av passord.

Håndfri Angi et firesifret passord, og *  * *-
Bluetooth trykk på .

V

Passordinnstillingen er ferdig.

-  Hvis et passord allerede er angitt. tryk- V

Ker dU På [Flem]09Sletter Passordet. Passordinnstillingen er ferdig.
og angir deretter et nytt passord.

Tastaturoppsett

Innstilling av passord Sti" inn passord Endrer tastaturoppsettet.

Her kan du ‘=.‘"9.‘ om. gu Y" be',1,°lde Samme Du  kan Iåsetelefonfunksjonene med et pass-

5fi:i22“ei‘253“§;22Z?3'.“9 W“ iw rå '“F°'ET men-
Informasjonsmenyen vises.

lngrmasjonsmenyen vises. lnformasionsmenyen vises. ry pa

u anykk på _ Trykk  på Tastaturoppsett .
aT"Vkk pa ' Hvis dette ikke vises, trykker du på

Trykk på Tilkobling . Effy" pa T'"‘°b"" '

aTrykk pa Angi passnøkkel . HT'v'<'< pa Ang. passkode

firrykk  på eller Vilkårlig .
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»  Trykk på Alfabet eller.

lnnstillingsnavn

L kv ysstyr  e

Endringen av oppsett er fullført.

Visningsinnstillinger

Her kan du justere lysstyrke, kontrast osv. for

menyskjermen, navigasjonsskjermen osv.

1  Trykk på INFO/SET -tasten.
lnformasjonsmenyen vises.

ETrvkk på -
firrykk på Visninsinnstillinger .

nJuster elementer.

Kontrast

Svartnivå

lnnstillingsinnhold

Justerer lysstyrken.
Ved å trykke på [+]
blir skjermen lysere,

ved å trykke på [-] blir
den mørkere. Lar deg
justere kontinuerlig

ved å fortsette å tryk-
ke.

Justerer kontrasten.

Ved å trykke på [+]
økes kontrasten, ved

å trykke på [-] min-

skes den. Lar deg ju-

stere kontinuerlig ved
å fortsette å trykke.

Justerer Svartnivået.
Ved å trykke på [+]
økes svartnivå, ved å
trykke på [-] minskes
det. Lar deg justere
kontinuerlig ved å
fortsette å trykke.

amw på .
OMCN16E1
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V

Skjerminnstillingene er fullført.

Andre innstillinger
Du kan angi innstillinger for skjermen og
lydvolumet.

Skjermvisningen deaktiveres.

Trykk på INFO/SET -tasten.
lnformasjonsmenyen vises.

arrykk på .
amw på .

V

Skjermvisningen deaktiveres.
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Q  Trykk på elementet du vil endre.
-  Hvis du vil vise den igjen, berører du

skjermen eller trykker på [MAP] eller
en annen betjeningstast på panelet.

— Hold nede [PUSH PWR]-tasten for å
slå av lydfunksjonen og deaktivere
skjerrnvisningen.

Utstyr etter type

Bilinnstillinger

Du kan angi innstillinger for bilutstyret.

iTrykk på INFO/SET -tasten.

Trykk på innstillingsverdien.

lnformasjonsmenyen vises.

ETwkk på -
aTrykk på Bilinnstillinger .

' Trykk på navnet på utstyret du
vil angi.

V

Bilutstyrsinnstillingen er ferdig.
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Elementer som kan angis

I MERK
'  '  er elementer som kanskje ikke vises, avhengig av bilens støttespesitikasjoner.
— "Keyless Entry System" (Nøkkelfritt adgangssystem) eller 'Keyless Operation System' (Nøkkelfritt betjeningssystem) vises. avhengig av

bilutstyret.

Nøkkelfritt adgangssystem

Element lnnstillingsinnhold

Bllnklysmspons Stiller inn antall ganger lyset blinker ved låsing og opplåsing.

uummodu; for ngkkgnfriu adgangssygtenf Stiller inn betjeningen av sidespeilene.

Antall trykk på låseknappen før innkobilng av sik- Stiller inn antall ganger  du  må trykke på låseknappen for å koble inn sikkerhetslåsen.
kerhetslåsen

Nøkkelfritt betjeningssystem

Element lnnstillingsinnhold

Blinkiysrespons Stiller inn antall ganger lyset blinker ved låsing og opplåsing.

Muitlmodus for nøkkeifrltt betjeningssystem' Stiller inn betjeningen av sidespeilene.

Tidsrom for doaktiverlng av fjernstyrt opplåslng et- Stiller inn hvor lenge du må vente etter å ha låst før  du  låser opp igjen.
ter låsing"

Antall trykk på låseknappen før lnnkobilng av sik- Stiller inn antall ganger du må trykke på låseknappen for å koble inn sikkerhetslåsen.
kerhetslåsen
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Vindusviskere

Element

å å lntervalldrifthfav vindusviskere

å Koble vindusviskere tll spyler

Komfortspyler

intervall for bakre vindusvisker j

Aktivering av bakre vindusvisker ved rygging

Utvendige lys/innvendige lys

Element

Innstillingsinnhoid

Stiller inn driftsintervallet for vindusviskerne.
'  Enkelte innstillingselementer er deaktivert for bestemte klasser og
bilmodeller.

Stiller inn automatisk drift av vindusviskerne når spylevæske sprøytes

på.

Aktiverer/deaktiverer den automatiske spylerfunksjonen, som automa-

tisk aktiverer vindusviskerne mens spylevæske sprøytes på i interval-
ler i løpet av et bestemt tidsrom.

Stiller inn driftsintervallet for bakre vindusvisker.

Stiller inn automatisk drift av bakre vindusvisker når velgerspaken set-

tes til R-posisjon (Revers).

Innstillingsinnhoid

Funksjonlforsutomatisk utkobllng av frontlys Stiller inn funksjonen som automatisk slår av frontlysene hvis de er på og føreren slår
av motoren og åpner den låste døren for å forlate bilen.

j Følsomhet for autolys" j

Innkobling av frontlys når bilen forlates å

Utvendige lys PA ved fiemstyrt opplåsing

Tld for automatisk utkobllng "av kupélys

Stiller inn funksjonen som automatisk slår på frontlysene når det blir mørkt utenfor.

Stiller inn hvor lenge frontlysene fortsetter å lyse når føreren forlater bilen.

Stiller inn funksjonen som slår på lysene når du trykker på tjernkontrollens opplå-
singsknapp.

Stiller inn hvor lenge kupélysene fortsetter å lyse når motoren slås av med kupélyse-
ne på.

Periodenzikuppellyset stårpå etter at døren er lukket Stiller inn hvor lenge kupélysene fortsetter å lyse etter at dørene er lukket.

Automatisk utkobung av lampe for ladelul(g' Stiller  inn hvor  lenge lampen for Iadeluken skal lyse.
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Tyverialarm

Element lnnstillingsinnhold

1'yyerialarm' Aktiverer/deaktiverer tyverialarmen.

Varighet  av  foralarmen” Stiller inn tiden for foralarmen.

Blinklys

Element lnnstillingsinnhold

Drift  i nøkkelpostsjon Stiller inn driftsvilkår for blinklys.

Signal ved skifte av kjørefelt (blinker tre ganger med Aktiverer/deaktiverer funksjonen som blinker tre ganger hvis du  betjener  blinklysspa-
én  berøring) ken forsiktig når  du skifter kjørefelt.

Aktiveringstid for signal ved skifte  av  kjørefelt Stiller inn driftstiden for blinklysspaken for aktivering av funksjonen for kjørefeltsignal
(blinker tre  ganger  med én berøring).

Elektriske dørlåser

Element lnnstillingsinnhold

Automatisk låsing etter opplåsing med fjernkontroll‘ Stiller inn hvor Ienge døren står åpen etter at den er låst opp med det nøkkelfrie ad-
gangssystemet eller den nøkkelfrie betjeningskontrollen.

oppnasingsoperasjon” Stiller inn dørene som opplåsing skal være aktivert for.

Automatisk opplåsing Stiller inn automatisk opplåsing av dørene.
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Klimaanlegg

Element Innstillingsinnhold

Resirkuleringskontroll Her kan du velge innstilling for funksjonen for automatisk eller manuell veksling mel-
lom modus for resirkulering og modus for friskluft."

AIC-bryterkontroll. Her kan du velge innstilling for funksjonen for automatisk eller manuell veksling mel-
lom PÅ og AV for klimaanlegget”?

ECO-modus Her kan du velge innstilling for funksjonen som aktiveres eller ikke aktiveres under
» kjøring i  ECO-modus.'3 For klimaanlegg under kjøring i ECO-modus (bare for biler

med bryter for ECO-modus).

FOf/Döfwstef, luflstffimsmengde Når du velger iii med modusbryteren, kan du stille inn forholdet mellom ventilasjon
mot føttene og ventilasjon mot vinduene.

ÅHSiWFOL Iuftstramsmemgde ' Når du velger 42:’ med modusbryteren, kan du stille inn forholdet mellom ventilasjon
mot overkroppen og ventilasjon mot føttene.

Automatisk avriming bak ved start Her kan du velge innstilling for funksjonen som veksler mellom automatisk eller ma-
nuell drift av duggfjerning bak ved motorstart ved lav utetemperatur.

'1: Når du trykker på defrosterbryteren, aktiveres resirkuleringsmodus automatisk for å forhindre tildugging av vinduene, selv om klimaanlegget
er satt til manuell modus.
'2: Når du trykker på defrosterbryteren, settes klimaanlegget automatisk til PÅ for å forhindre tildugging av vinduene, selv om klimaanlegget er
satt til manuell modus.
*3: Under kjøring i ECO-modus kan du føle at klimaanleggets ytelse er utilstrekkelig. Dette skyldes at driften av klimaanlegget kontrolleres.

Annet

Element lnnstillingsinnhold

Automatisk innfelling av speif Stiller inn automatisk innfelling og utfelling av sidespeilene.

Hornresponszyder ved fjemstan av  motor‘ Aktiverer/deaktiverer funksjonen som aktiverer hornet når motoren startes med Gern-
kontrollen.

Automatisk utkobling av ACC-strøm Stiller inn hvor lenge ACC står på når tenningsbryteren er satt til ACC.
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Tilbakestill bilinnstillingene

Utfør frem til  trinn  2  i  "Bilinnstil-
linger” (på side 216).

V

Errykk på Tilbakestill alle  .

aTrykk på  .
V

Tilbakestillingen av utstyrsinnstillingen er fer-
dig.

DAB-innstilling

Du kan angi automatisk radiostasjonsinnstil-

ling og programbåndet som skal brukes. (Ba-

re  for biler som støtter denne funksjonen.)

OMCN16E1

1  Trykk på I:l på skjermen
for DAB-kringkastingsinforma-

sjon.

Undermenyen vises.

aTrykk på DAB-innstilling .

Angi enkeltelementer.

RDS-innstilling

Du kan angi automatisk radiostasjonsinnstil-

ling.

Vises kanskje ikke, avhengig av regionen.

Trykk på RDS-innstilling på in-

formasjonsskjermen for FM-ra-
diosending.

INNSTILLINGER

Angi enkeltelementer.

Tilbakestill alle

Du kan tilbakestille alle innstillingene og regi-

strerte data til standardinnstillingene.

iTrykk på INFO/SET -tasten.
lnformasjonsmenyen vises.

aTWkk På -
irrykk på Tilbakestill alle .

Hvis dette ikke vises, trykker du på .
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A  Trykk  på .

Trykk på .

V
Enheten starter på nytt automatisk for å full-

føre tilbakestillingen.
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Annet
Feilsøking

Kontroller disse punktene hvis det vises en melding på displayet, eller hvis du tror at noe ikke fungerer som det skal.

OMCN16E1

Feilsøking
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Feilsøking

l  Hvis  denne  meldingen vises

En melding vises på skjermen for dette produktet, alt etter situasjonen.

Navigasjonsfunksjoner

Melding

Slutt på kartdekningsområde

Målestokken vil bli endret.

lngen interessepunkter funnet.

Programmet kan ikke skrives til kartkortet.

Sjekk kartkortet som er i kartkortåpningen.

Kartdata kan ikke leses.

Sjekk kartkortet som er i kartkortåpningen.

Lydfunksjoner

 Melding

Avspilling er umulig på grunn av en mekanisk

feil.

224 Hvis denne meldingen vises

Kartet ble bladd til et område som det ikke fin-
nes kartdata for.

Sentrum av bilen og markøren ble flyttet fra et
sted hvor målestokk er angitt, til et sted uten.

Eller brakt tilbake til et sted der målestokken
er angitt.

Et søk etter interessepunkter ble utført, men

det er ingen interessepunkter i produktet som

svarer til den angitte informasjonen.

Kartkortet er i "låst" tilstand og kan ikke over-

skrives.

Kartdata kan ikke leses fra kartkortet.

lngen kart er satt inn i kartkortåpningen.

Feil på kartkortet av en eller annen grunn.

Det har oppstått funksjonsfeil i stasjonen.

CD-platen er skadet eller skitten.

 
Bla kartet tilbake til der det er data.

Søk ved hjelp av forskjellige betingelser.

Ta ut kartkortet og låse opp "låsen".

Hvis systemet ikke gjenopprettes etter noen

minutter, stopper du bilen på et sikkert sted og
undersøker om kartkortet er ordentlig satt inn.

—»"SD-kort" (på side 14)
Hvis dette ikke løser problemet, ta kontakt

med forhandleren.

Sett inn kartkortet.
—»"Sett inn et SD-kort" (på side 15)

Ta kontakt med forhandleren din.

Tiltak

Kontroller at det ikke er problemer med CD-

platen, og sett den inn igjen. Hvis problemet
vedvarer, ta kontakt med forhandleren.

Ikke sett inn en deformert eller skadet plate.

OMCN16E1



Feilsøking

Melding Årsak Tiltak

Avspilling er umulig på grunn av lav batteris- Bilens batterispenning har sunket. Sjekk batteriet.

penning.

Kan ikke avspilles. Det er satt inn en plate som ikke kan avspilles. Sett inn en plate som kan avspilles.

Kontroller platen. ——”CD-typer som kan spilles av" (på side 90)

CD-platen er satt inn opp ned. Sett inn platen med etikettsiden opp.

Det er kondensering på CD-platen. Vent en stund før du setter den inn igjen.

CD-platen er skitten. Rengjør avlesningsflaten på platen.

Avspilling er umulig på grunn av høy tempera- Temperaturen i produkteter høy. Ta ut CD-platen, og vent til temperaturen syn-

tur. ker til normal temperatur.

Denne iPod-en kan ikke avspilles. Autentisering mislyktes. Koble til din iPod på nytt. å

Den tilkoblede IPod-en har et format som ikke Bruk en iPod som støtter dette produktet. (s. å

støttes og som kan blir gjenkjent. 07) "*

Denne iPod-programvareversjonen er ikke rik- Bruk den nyeste versjonen programvaren.

tig.

Dette USB-minnet kan ikke avspilles. Autentisering mislyktes. Koble til USB-enheten på nytt.

Ingen data kan avspilles. Det er ingen lydfiler som kan avspilles. Bekreft hvilke lydfiler som kan spilles av.
—>”Lydfiler (MP3/WMA/AAC/WAV)? —
>" (på side 91) _n

En iPod/iPhone som ikke inneholder lydspor, Koble til en iPod som inneholder spor. å
er koblet til. g

Kan ikke avspilles. Lydfiler som ikke støttes, er avspilt. Bekreft hvilke lydfiler som kan spilles av. E
—>”Lydfiler (MP3NVMA/AACNVAV)? å
>" (på side 91)

Opphavsrettsbeskyttede filer er blitt avspilt. Opphavsrettsbeskyttede filer kan ikke avspil-

les.
Bruk filer som ikke er opphavsrettslig beskyt-

tet.

Lydfilen er ødelagt. Legg til uskadede lydfiler.
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Feilsøking

Tiltak

SD-kortet i brukerkortåpningen kunne ikke SD-kortet i brukerkortåpningen er i låst tilstand Ta ut SD-kortet fra brukeråpningen og lås opp
overskrives. og kan ikke bli overskrevet.

Kontroller SD-kortel.
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l Hvis du tror at noe ikke fungerer som det skal

Her er en liste over symptomer, årsaker og tiltak hvis du tror at noe ikke fungerer som det skal.
Felles

Årsak

Betjeningslyden er satt til [OFF] (av).

Symptomer

Betjeningslyden høres ikke.

Skjermen er slått AV.Ingenting vises på skjermen.

Bilens batterispenning har sunket.

Temperaturen i produktet er høy.

Skjermen er mørk. Skjermens lysstyrke er ikke riktig justert.

Bilens lys er på.

innstillingen for dag/natt-farger er "Angi natt".

Navigasjonsfunksjoner

OMCN16E1 Hvis du tror at noe ikke fungerer som det skal

Feilsøking

Tiltak

Still [Navi Voice/Others] (navigasjonsstemme/
annet) "lydsignalvolum" på [1] til [3].
—>”Navigasjonsstemme/annet” (på side 197)

Stopp bilen på et sikkert sted, bruk parkerings-
bremsen, utfør deretter operasjonen for å slå
på skjermen igjen (s. 205).

Lad opp eller skift batteriet.

Vent til temperaturen faller.

Juster lysstyrken på skjermen.
—>”Visningsinnstillinger" (på side 215)

Standardinnstillingen er at når bilens lys er på,
blir skjermen mørk. Trykk på og endre
denne innstillingen. —>“lnformasjonsmeny-

en” (på side 24)

Trykk på og endre denne innstillingen.
—>"lnformasjonsmenyen" (på side 24)
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Feilsøking

Symptomer

Navigasjonsfunksjonen starter ikke.

Menybetjening er ikke mulig.

Årsak

Ingen kartkort er satt inn.

Feil SD-kort er satt inn.

Det er et problem med radiosignalet fra  GPS-
satellitten.

Bilen kjører med ferge eller lignende.

Bilens retning ble endret av dreieskive  i  en ga-
rasje eller lignende.

Hastighetslæringsnivået er lavt.

Når dette produktet brukes for første gang, tar

det en stund å beregne posisjonen til bilen din.

Når dette produktet ikke har vært brukt på lang
tid, tar det en stund å beregne posisjonen til
bilen din.

En film av speil- eller skyggetypen som inne-

holder karbon er limt på frontruten nær GPS-
antennen.

En annen antenne er i nærheten av GPS-an-

tennen.

Det er noe på GPS-antennen.

Umiddelbart etter at tenningen er satt på
"ACC" eller "ON" kan enkelte funksjoner ikke

brukes umiddelbart etter at kartet vises, fordi
dataene blir lest inn.

Umiddelbart etter at tenningen er satt på
"ACC" eller "ON" kan enkelte funksjoner ikke

brukes umiddelbart etter at kartet vises, fordi

dataene blir lest inn.
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Tiltak

Sett inn kartkortet.

—>“Sett inn et SD-kort" (på side 15)

Sett inn det spesielle kartkortet.

Kjør litt videre i GPS-mottakertilstand.

Vent en stund på et sted med god oversikt.

Sjekk posisjonen til GPS-antennen (s. 26) og

hvis en annen antenne kan være årsaken til

problemet, flyttes den andre antennen.

Sjekk posisjonen til GPS-antennen (s. 26) og
hvis det er noe på GPS-antennen som kan

være årsaken til problemet, fjernes det.

Vent til lesingen er fullført.

Vent til lesingen er fullført.
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Symptomer

Det er ingen lydveiledning.

TMC-meldinger kan ikke mottas.

Lydfunksjoner

Symptomer

Ingen lyd eller svak lyd.

CD-platen kan ikke spilles av.

OMCN16E1

Årsak

Lydveiledningsvolumet er av.

Ingen TMC-melding er mottatt ennå.

Årsak

Volumet er satt til minimum.

Balanse eller fader er vridd til én side.

Audio AV.

CD-platen er satt inn opp ned.

Det er kondensering på CD-platen.

CD-platen er skitten.

Hvis du tror at noe ikke fungerer som det skal

Feilsøking

Tiltak

Still [Navi Voice/Others] (navigasjonsstemme/
annet) "Talestemmevolum" på [1] til [7].
—>”Navigasjonsstemme/annet" (på side 197)

Vent en stund på et sted med god oversikt.

Tiltak

Juster volumet.

—»"Reguler volumet" (på side 86)

Juster balanse eller fader.
—>”Balanse/fader" (på side 203)

Still bryteren på "audio på".
—»"Slå audio av/på" (på side 86)

Sett inn platen med etikettsiden opp.

Vent en stund før du setter den inn.

Rengjør avlesningsflaten på platen.
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Feilsøking

Etter at bilbatteriet har
blitt skiftet ut

Når bilbatteriet blir skiftet ut, blir noe av min-
neinnholdet slettet.

Eksempel: innstillet rute

(innstillet destinasjon og alle retningspunkt
beholdes.)
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IEND USER LICENSE AGREEMENT OF THE HERE DATABASE

PLEASE READ THIS END USER LICENSE AGREEHENT CAREFULLY BEFORE USING THE HERE DATABASE

NOTICE TO THE USE]!
THIS ISA LICENSE AGREBAENT-AND NOTAN AGREBAENT FOR SALE-
BETWEEN YOU AND HERE EUROPE B.V. (‘HERD FOR YOUR COPY
OF THE HERE NAVIGABLE MAP DATABASE. INCLUDINGASSOCIATED
COMPUTER SOFTWARE. MEDIAAND EXPLANATORY PRINTED
DOCUMENTATION PUBLISHED BY HERE (JOINTLY ‘THE DATABASE’). BY
USING THE DATABASE‘ YOU ACCEPTANDAGREE TOALL TERMSAND
CONDITIONS OF THIS END USER LICENSE AGREEMENT('AGREEMB4T')‘
IF YOU DO NOT AGR EE TO THE TERMS OF THISAGREEMENT. PROMPTLY
RETURN THE DATABASEALONG WITH ALL OTHERACCOMPANYING
lTEMS. T0  YOUR SUPPLIER FORA REFUND.

OWNERSHIP
The Database and the copyrights and '  "  '  property or neighboring rights
therein are owned by HERE and its licansors. Ownership oflhe media on which
ttie Database is contained is retained by HERE andlor your supplier until you
have paid in full any amounts dueto HERE and/or your supplier pursuant totliis
Ageement or similar agreement(s) under which the Database is provided to you.

LICEN SE GRANT
HERE gums you a non-exchsive license to use the Database for your personal
use or, ilqøplicable. for use ii your business" iriternal opcations. This icons:
does not ncliide the rig“ to gram subicenses

LHITATIONS ON USE
The Database is restricted for use in the speck system forwhich 't was created.
Except to the extent explicitfy permitted by manrhtory laws (e.g. næional laws
based on the European Sottware Directive (91/250) and the Database Directive
(SSB)). you may not extract or reutilize substantial puts ofthe contents of the
Database nor reproduce. copy. modify. adapt trandate. dsassemble. decompile.
reverse engnaer any portion ofthe Database. lfyou wish to obtain
interoperability informaion as meant in {the natural laws based on) the
European Software Urectrve, you shall grant HERE reasonable opportunity to
provide said informatim on raasmable tenns. including cod: to be determined
by HERE.

The Database includes information provided under license to HERE from third
parties and is subject to the supplier terms and copyiigit ndicas sd forth at the
following URL:

httpJIlierecom/legavsuppliertennsl

TRANSFER OF LICENSE
You may not transfer the Database to third parties except when installed in
the system forwhicli it was created or when you do not main any copy ofthe
Database. and provided that the transferee agrees to all tonns and conditions of
thisAgeement and cmfims this in wrtirigto HERE Malt-disc sets may only be
tmsferred or sdd as a complete ut as provided try HERE and not as subset
thereof.



LIMITED WARRANTY
HERE  warrants that subject to the warnings set out below, for a period of12
months alter acquidtion nfyour copy ofthe Database itwill perform substantially
in accordance with HERE’: Criteria for Accuiacy and Completeness existing
on the date you acquired the Database; these criteria are available from  HERE
at your reqiest. lfthe Database does not perform in accordance with this
limited warranty, HERE will use reasonable efforts to repair or replace your
nonconfonning copy ofthe Database. lfthese ellorts do not lead to performance
of the Database in accorænce with the warranties set out herern. you will have
the option to either receive a reasonable refund ofthe price you paid for the
Database or to rescind diis Agreement This shall be HERE'S entire liability and
your sole remedy against  HERE.  Except as expresdy provided in diis section,
HERE  does not wanant nor make any representations regrding dre use of
rewlts owns use ofthe Database in terms of its correotness, accuracy,

reliability. or otherwise.  HERE  does not warrant that the Database is or will
be error free. No oral or written information or advice provided by  HERE,  your
supplier or any other person shall create a warranty or In any way increase the
scope ofthe limited warranty described above. The limited warranty set fordi in
this Agreement does not affect ca piejudce any statiitory legal rights that you
may have under the legalwarranty against hidden defects.

If you dd not acquire the Database from  HERE  directly, you may have statutory
rights against the person from whom you have acquired the Database in addition
to the rights granted by  HERE  hereunder according to the law of yourjurisdiction.
The above warranty of  HERE  shall not effect such statutory rights and you
may assert such rights in addition to the wananty rights granted heranwork;
road or lane dosuies: road slope or grade: bridge height. weight or other limits;
road conditions; special events depending on the navigtion system brand you
possess‘

LIMITATION OF LIABILITY
The price of the Database does not include any consderation for assumption
of nsk of consequential, indirect or unlimited direct damages which may anse in
corinection with your use ofthe Database. Accordngy, in no event dull HERE
be liable for any consequential or indirect damages, including without limitation,
loss of revenue, dina, or use, incurred by you or any third party arising out of
your use ofthe Database, whether in an action in contract or tort or based on a
warranty, even ifHERE has been advised ofthe possibility of such damages. ln
any event HERE’: liability for direct damages is limited to the price of your copy
of the Database

THE  LIMITED WARRANTY AND LIMITATION OF LIABILITY, SET FORTH  IN
THIS AGREEMENT, D0 NOTAFFECT OR PREJUDICE YOUR STATUTORY
RIGHTS VlMERE YOU HAVE ACQUIRED THE DATABASE OTHERWISE THAN
IN THE COURSE OFABUSINESS.

WARNINGS
The Database may contain inaccuiate or  '  information due to the
passage of time, changing circumshnces, suirces used and the nature of
collecting comprehendve geographic data. any ofwhich may lead to incorrect
results. The Database does not include or relæct infonnation on - inter alia - travel
time and may not include neigiborhood safety; law enforcement; emergency
assistance; construction work; road or lane closures; road slope or gade; bridge

height, weight or other limits; road conditions; special events depending on the
navigation system brand you possess.

GOVERNING LAW
This Agreement diall be governed by the laws ofthe jurisdiction. in which you
reside at the date olacquisition ofthe Database Should you at that moment
reside outside the European Union or Switzerland. the law ofthejunsdiction
within the European Union or Switzerland where you acquired die Database shall
apply. ln all other cases, or itthejurisdicnon where you acquired die Database
cannot be deDied, the laws ofthe Naherlands shall appty. The courts compehent
at your place ofresidence at die time you acquired the Database shall have
jurisdiction over any dispute arising out of, or relating to this Agreement without
piejudice to  HERE” right to bring claims at your then cunent place of residence.
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