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SvenskaSäkerhetsföreskrifter
Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats 
(t.ex. i handskfacket på bilen) när du har läst den.

VAR FÖRSIKTIG
• Använd inte denna enhet om den inte har 

installerats ordentligt i fordonet. Det kan 
orsaka skada eller elchock.

• Denna apparat innehåller ett lasersystem 
som klassas som en ”KLASS 1 
LASERPRODUKT”. 
Använd modellen på rätt sätt genom att läsa 
denna bruksanvisning noggrant och spara 
bruksanvisningen för framtida referens. Om 
du upplever problem med spelaren ska du 
kontakta ditt närmaste ”AUKTORISERADE-
servicecenter”. Förhindra direkt 
exponering till laserstrålen genom att inte 
försöka öppna apparaten.

• Ställ in volymen så att du kan höra ljud 
utanför fordonet när du kör. En trafikolycka 
kan inträffa om du kör utan att kunna höra 
ljud utanför fordonet.

INFORMATION FÖR ANVÄNDARE
ÄNDRINGAR ELLER MODIFIERINGAR TILL 
DENNA PRODUKT GODKÄNNS INTE AV 
TILLVERKAREN OCH OGILTIGFÖRKLARAR 
GARANTIN.

Förord

 VARNING
• För din säkerhet bör inte föraren använda kontrollerna när de kör.  När du kör ska du använda 

en volym som gör det möjligt att höra ljud utanför bilen.
• Denna enhet får inte demonteras eller modifieras. 

Det kan orsaka en olycka, brand eller elchock.
• Använd inte denna enhet när något problem uppstår, t.ex. att inget skärminnehåll visas, eller 

inget ljud hörs. Det kan orsaka en olycka, brand eller elchock. I detta fall ska du tala med din 
auktoriserade Honda-återförsäljare eller närmaste servicecenter.

• Om ett problem har inträffat, t.ex. att främmande material har kommit in i enheten, om 
enheten har blivit blöt, eller om rök eller konstig lukt kommer från enheten, eller liknande, ska 
du sluta använda enheten omedelbart och tala med din auktoriserade Honda-återförsäljare 
eller närmaste servicecenter. Användning av enheten i detta skick kan leda till en olycka, 
brand eller elchock.

• Använd endast säkringar med samma specifikationer när du byter säkringar. Användning 
av en säkring med annan specifikation kan orsaka brand.

• För att installera denna enhet eller ändra installationen, ska du för säkerhets skull tala 
med din auktoriserade Honda-återförsäljare eller närmaste servicecenter. Det krävs 
professionella färdigheter och erfarenhet för att installera enheten.
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Svenska

Säkerhetsföreskrifter för navigationssystemet
Följ säkerhetsåtgärderna nedan när navigationssystemet används.

VAR FÖRSIKTIG
Försiktighetsåtgärder

• Ställ in volymen så att du kan höra ljud 
utanför fordonet när du kör.

• En trafikolycka kan inträffa om du kör 
utan att kunna höra ljud utanför fordonet.

 VARNING
• Det här navigationssystemet skall inte användas som ersättning för din egen bedömning. De 

vägförslag som görs av navigationssystemet får aldrig ersättas för några lokala trafikregler, 
ditt eget sunda förnuft, och/eller kunskaper om säkra köregenskaper. Bortse från förslag från 
navigationssystemet om sådana förslag: orsakar att du gör en farlig eller olaglig manöver, 
försätter dig i en farlig situation, eller för dig in i ett område där du inte är säker.

• Navigationssystemet rekommenderas att behandlas som ett förslagssystem. Det kan finnas 
situationer när navigationssystemet visar felaktig information för fordonets placering, 
inte lyckas hitta den kortaste vägen och/eller misslyckas med att ta dig direkt till önskad 
destination. Lita alltid på ditt eget omdöme och beakta rådande körförhållanden i sådana 
situationer.

• Använd inte navigationssystemet för att guida dig vid nödfallssituationer. Databasen 
innehåller inte en komplett lista över platser för olika nödsituationer, såsom polis, brandkår, 
sjukhus och kliniker. Använd ditt sunda förnuft och be om hjälp vid sådana situationer.

• Som förare ansvarar du för din säkerhet på vägen.
• För att undvika trafikolyckor eller vårdslöst beteende i trafik är det viktigt att beakta de 

trafikregler och -förhållanden som råder och sätta sig över den information som anges 
i navigationssystemet.

• I enlighet med detta kan programmet innehålla felaktigheter eller ofullständig information 
på grund av förändringar över tid, olika omständigheter som är föränderliga och på grund 
av typen av källor som används. Observera de trafikregler som gäller hela tiden under 
körningen.

• Navigationssystemet innehåller inte någon information om, eller beaktar på intet sätt 
rådande trafik- och väglagar; fordonsspecifikationer inklusive vikt, höjd, bredd, last och/
eller hastighetsbegränsningar; vägförhållanden inklusive backar och lutningar, och/eller 
väglag; avspärrningar inklusive höjd och bredd på tunnlar och broar, och/eller andra 
rådande kör- och/eller vägförhållanden. Lita alltid på ditt eget omdöme och beakta 
rådande körförhållanden.

• Titta så lite som möjligt på skärmen medan du kör.
• Föraren ska inte använda enheten under körningen.
• Stanna fordonet på en säker plats när föraren ska använda enheten. Som en säkerhetsåtgärd
• går det inte att använda vissa funktioner om fordonet inte parkerats och parkeringsbromsen 

dragits åt.
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Om den här 
bruksanvisningen
Den här bruksanvisningen består av följande 
3 delar:
●Ljud
Den här delen förklarar funktioner och 
användning av ljudfunktionerna. Dessutom 
förklaras allmänna säkerhetsföreskrifter och 
övrig information för användning av det här 
systemet i denna del.
●Navigation
Den här delen förklarar funktioner och 
användning av navigationsfunktionerna.
●Övrigt
Den här delen innehåller övrig information om 
systemet, t.ex. felsökning och specifikationer.
Anmärkning:
• Observera att din enhet kan skilja sig från den som 

beskrivs i handboken om specifikationerna har 
ändrats.

Symboler som används i handboken

Anmärkningar angående 
hantering
• Honda Access Europe ansvarar inte under 

några omständigheter för oförutsedda skador 
(inklusive, men inte begränsat till, förlust av vinst 
eller ändring/förlust av data) som uppstår på 
grund av att enheten används eller inte går 
att använda.

❏ Om det här systemet
●Viktigt
• Förhindra att batteriet laddas ur genom 

att använda systemet med motorn igång.
• Enhetens hölje kan bli hett eftersom enheten 

innehåller en processor med hög hastighet. Var 
försiktig när du hanterar enheten efter navigation 
eller precis efter strömmen stängs av.

• Stäng av strömmen till fordonet när du ansluter 
eller kopplar loss kablar. Om du gör detta när 
strömmen är påslagen i fordonet kan det leda 
till problem eller fel.

• Den här enheten använder precis mekanik. 
Om ett problem inträffar ska du aldrig öppna 
höljet, demontera enheten eller smörja rörliga 
delar.

Anmärkning:
• Det kan ta ca. 5 till 15 minuter innan GPS-systemet 

kan avgöra din nuvarande position när du 
använder enheten för första gången eller om den 
inte har använts på en längre tid. Det kan ta ca. 2 
till 3 minuter för systemet att avgöra din nuvarande 
position beroende GPS-förhållandena även om du 
använder enheten ofta.

• Den intelligenta nyckeln får inte vara i närheten av 
fordon som har utrustats med en intelligent nyckel. 
Detta system kanske inte fungerar ordentligt.

• Om elektrisk utrustning som genererar kraftig 
elektriskt brus används nära denna enhet, kan 
skärmen få störningar och brus kan genereras. 
I detta fall ska du hålla sådan elektrisk utrustning 
på avstånd eller undvika att använda den alls.

• När insidan av bilen är mycket kall och spelaren 
används snart efter att värmaren startas, kan fukt 
bildas på skivan (CD) eller andra delar av spelaren 
och korrekt uppspelning kanske inte är möjlig. Om 
fukt bildas på skivan (CD) ska du torka av den med 
en mjuk trasa. Om fukt bildas på spelarens optiska 
delar, bör du inte använda spelaren på cirka en 
timme. Fukten försvinner naturligt och tillåter 
normal användning igen.

• Om du kör på guppiga vägar kan det orsaka 
kraftiga vibrationer som får ljudet att hoppa.

• RDS TMC-informationen som tillhandahålls om 
trafikförhållandena kanske inte är uppdaterad. 
Använd RDS TMC-informationen enbart som 
referens.

• När en rutt (färdväg) inte kan beräknas kan 
du flytta det önskade målet till en närliggande 
huvudväg och göra om beräkningen. Det kanske 
inte går att hitta en rutt om bilen är för nära målet.

Anmärkning: : Anger detaljer som du bör 
observera när du använder 
enheten eller hänvisar till 
annan information.

[  ]-knapp : Indikerar en knapp på den här 
enheten.

[  ]-knapp : Anger ett menyalternativ på 
skärmen.

➜ : Anger rubrik och sidnummer 
där det finns mer information.
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❏ Om LCD-panelen
Läs följande instruktioner för ett längre serviceliv.
●Viktigt
• Panelen fungerar ordentligt mellan 

temperaturerna 0 till 60°C.
• Låt inte vätskor från dryck, paraplyer eller 

liknande hamna på panelen. Detta kan skada 
de interna kretsarna.

• Panelen får inte demonteras eller modifieras 
på något sätt. Detta kan leda till skada.

• Om panelen utsätts för stötar kan den gå 
sönder, missformas eller skadas på annat sätt.

• Låt inte cigaretter bränna skärmen. Detta kan 
leda till skador eller missformning av höljet.

• Om ett problem inträffar ska du be butiken där 
du köpte enheten att inspektera den.

• I extremt kallt väder kan skärmens rörelser bli 
långsammare och skärmen kan bli mörkare, 
men detta är inte ett fel. Skärmen fungerar 
normalt när temperaturen stiger.

• Små svarta och lysande prickar inuti 
LCD-skärmen är normala för sådana 
produkter.

• Knapparna på skärmen fungerar vid lätt tryck. 
Tryck inte för hårt på knapparna på skärmen.

• Tryck för hårt inte på höljet runt pekskärmen. 
Detta kan leda till att knapparna fungerar 
felaktigt.

❏ Rengöra enheten
●Rengöra höljet
Använd en mjuk, torr trasa och torka av smuts 
försiktigt. För smuts som sitter fast kan du 
använda neutralt rengöringsmedel utspätt 
med vatten på en mjuk trasa, torka av smutsen 
försiktigt och torka av igen med en torr trasa.
Använd inte bensen, lösningsmedel, 
bilrengöringsmedel eller liknande eftersom 
dessa ämnen kan skada höljet eller få färgen 
att lossna. Om gummi- eller plastprodukter har 
kontakt med höljet under en längre tid kan 
det leda till missfärgning.
●Rengöra LCD-panelen
LCD-panelen samlar lätt damm, torka därför av 
den ibland med en mjuk trasa. Ytan får lätt repor, 
gnugga den inte med hårda föremål.

Anmärkningar om data som 
sparas i detta system
Om du överför eller säljer vidare enheten till 
en tredje part eller överger enheten, ska du 
observera följande frågor och hantera dem på 
ett sätt som du känner är lämpligt.
●Skydda din sekretess
Initiera (ta bort) alla data (adressdata, o.s.v.) 
inklusive privat information som sparats i minnet 
enligt procedurerna som beskrivs i denna 
bruksanvisning. För detaljerad information, 
se ”Återställa till fabriksinställningar” (sida 37).

Om registrerade 
varumärken o.s.v.
”Made for iPod” och ”Made for iPhone” betyder 
att elektriska tillbehör har utformats för att 
anslutas till iPod respektive iPhone och har 
certifierats av utvecklaren att produkten uppfyller 
Apples prestandakrav. Apple ansvarar inte för 
användningen av denna enhet eller att den 
uppfyller standarder för säkerhet och gällande 
lagar. Observera att användning av detta 
tillbehör med en iPod eller iPhone kan påverka 
den trådlösa prestandan.
iPhone, iPod och iTunes är varumärken som 
tillhör Apple Inc., registrerat i U.S.A. och 
andra länder.
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Ljud
Detta system erbjuder underhållning i bilen med ett stort urval 
musik med stöd av data i formaten MP3, WMA och iTunes 
sparad på CD-skivor, iPod och USB-minnesenheter. Det finns 
även inbyggd Bluetooth för handsfree-samtal och strömmande 
musik.
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Svenska Kontrollernas namn och funktioner

❏ Kontrollernas namn

❏ Kontrollernas funktioner
[o] (Mata ut), knapp
• Tryck på denna knapp för att mata ut skivorna 

i enheten.

[MAP], knapp
• Tryck på denna knapp för att visa kartskärmen 

för den aktuella platsen i alla lägen. När målet 
har ställts in och du trycker på denna knapp 
flera gånger, ändras skärmen mellan 
vägledningsskärmen och den fullständiga 
kartskärmen.

• När målet har ställts in kan du fortsätta att 
trycka på denna knapp i mer än 1,5 sekunder 
för att kontrollera det aktuella 
vägledningsmeddelandet.

[MENU], knapp
• Tryck på denna knapp för att visa huvudmenyn 

i alla lägen.
• Fortsätt att trycka på knappen i mer än 

1,5 sekunder för att visa skärmen för Volym 
och ljudsignaler i alla lägen.

[OPTION], knapp
• Fortsätt att trycka på denna knapp för att visa 

skärmen för tilldelning av alternativknappar 
i alla lägen. Du kan tilldela en önskad funktion 
för knappen.

• Tryck på denna knapp för att använda 
funktionen som tilldelats knappen i alla lägen.

[{], [}] (TUNE/TRACK), knappar
• I Frekvensväljarläge trycker du på dessa 

knappar för att söka uppåt/nedåt med 1 steg 
och fortsätt att trycka på dessa knappar för att 
söka efter en kanal automatiskt.

• I lägena för Ljud-CD, MP3/WMA (CD), USB, 
iPod, och Bluetooth-ljud kan du använda dessa 
knappar för att välja ett spår du vill spela upp.

• I lägena för Ljud-CD, MP3/WMA (CD), USB, 
iPod, och Bluetooth-ljud kan du fortsätta att 
trycka på en knapp under uppspelning för 
att snabbspola framåt/snabbspola bakåt.

[SOURCE], knapp
• Tryck på denna knapp för att visa 

menyskärmen för källa. Tryck igen för att visa 
skärmen Ljudläge för det aktuella källäget.

• Fortsätt att trycka på knappen i mer än 
1,5 sekunder för att stänga av skärmen 
(Skärm AV).

[VOL] (Volym), ratt
• Vrid denna ratt för att justera volymen.
• Tryck på ratten för att aktivera/avaktivera 

ljudfunktionerna (Ljud AV).

1. Grundläggande användning

[OPTION]

STÖLDSKYDD-
indikator

[MAP] [{], [}] (TUNE/TRACK)
[o]

[MENU] [SOURCE]

[VOL] (Volym)
[Mikrofon]

SKIVA, indikator
Öppning för SD-kort 
med kartor
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Menytyper och användning
I det här avsnittet förklaras typerna av vanliga 
menyskärmar på pekskärmen och deras 
funktion.

❏ Källmeny
Tryck på knappen [SOURCE] för att visa 
källmenyns skärm. Du kan ändra mediekällor 
genom att peka på önskat menyobjekt. ➜ ”Välja 
mediekälla” (sida 13).

❏ Skärmar för Ljudläge
Om du väljer en mediekälla från menyskärmen 
för källa visas skärmen Ljudläge för den valda 
källan. När skärmen Navigeringsläge visas kan 
du trycka två gånger på knappen [SOURCE] för 
att visa skärmen för Ljudläge för det aktuella 
källäget.
Varje källäge har en egen skärm för Ljudläge, 
egna menyobjekt och funktionerna varierar 
beroende på källäget. Detaljerad information 
om skärmen för Ljudläge för varje källäge finns 
i motsvarande avsnitt.
Skärmen för Ljudläge för Frekvensväljarläget 
visas nedan som exempel.

❏ Ljudreglage
När kartskärmen för den aktuella platsen visas 
kan du peka på knappen  som visas längst ned 
till vänster på skärmen för att visa ljudreglaget för 
den aktuella källan ovanpå kartskärmen. Om 
ingen åtgärd utförs inom 10 sekunder kommer 
denna meny att stängas automatiskt.
Varje källäge har ett eget ljudreglage, egna 
menyobjekt och funktionerna varierar beroende på 
källäget. Detaljerad information om ljudreglaget för 
varje källäge finns i motsvarande avsnitt.
Ljudreglageskärmen för Frekvensväljarläget 
visas nedan som exempel.

• Du kan dölja ljudreglagefunktionen automatiskt 
(sida 71). Peka på knappen [ ] för att dölja 
ljudreglaget.

• Om du pekar på ljudknappen (till vänster om 
knappen [ ]) visas skärmen för Ljudläge 
för det aktuella källäget.

• Ljudinformationen som gäller vald kanal, spår, 
o.s.v., visas längst ned på skärmen. Du kan 
även stänga av denna ljuddisplay på 
kartskärmen (sida 50).

❏ i-MID-skärm
Om ditt fordon är utrustat med i-MID-systemet, 
kan status för ljudfunktionerna visas på i-MID-
skärmen.

Ändra i-MID-skärmen till Ljudläget genom att 
använda knappen [ ] (Info) på fjärrkontrollen 
på ratten. Varje tryck växlar skärmläget enligt 
följande:

Audio mode Trip Computer mode 

Clock mode Minimum mode
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Anmärkning:
• Du kan även använda knapparna på ratten för 

att styra ljudfunktionerna. ➜ ”Åtgärder på 
fjärrkontrollen på ratten” (sida 13)

Aktivera/avaktivera 
strömmen

Anmärkning:
• Starta motorn innan du använder den här enheten.
• Var försiktig att inte använda den här enheten 

under en lång tid utan att motorn är igång. Om du 
laddar ur bilbatteriet för mycket kommer du inte 
kunna starta motorn och detta kan förkorta 
batteriets serviceliv.

❏ Aktivera strömmen
1. Starta motorn. Strömmen aktiveras 

automatiskt och startskärmen visas.

Anmärkning:
• Strömmen kommer att aktiveras även när 

tändningen är inställd på läget ACC ON.

●När följande varningsskärm visas

Peka på knappen [OK]. Systemet återupptar 
samma status som innan strömmen stängdes av.
Navigationssystemet fungerar inte om du inte 
trycker på knappen [OK].
• Ljudfunktionerna är tillgängliga även om du inte 

trycker på knappen [OK].

❏ Avaktivera strömmen
1. Vrid tändningen till läget OFF.

Växla användningsläge
Växla till Ljudskärmen från Navigationsskärmen 
genom att trycka två gånger på knappen 
[SOURCE]. Växla till Navigationsskärmen från 
Ljudskärmen genom att trycka på knappen [MAP].

Stänga AV ljudet
Du kan stänga av alla ljudfunktioner.

1. Tryck på ratten [VOL] (Volym).
Ljudfunktionerna stängs av.

●Aktivera ljudfunktionerna
1. Tryck på ratten [VOL] (Volym).

Ljudfunktionerna aktiveras och systemet 
återupptar den senaste statusen för 
ljudfunktionerna.

Stänga AV skärmen
Du kan stänga av skärmdisplayen så att en svart 
skärm visas.

1. Fortsätt att trycka på knappen [SOURCE] 
i minst 1,5 sekunder.
Skärmen stängs av.

●Slå på skärmen
1. Peka på skärmen.

Skärmen slås på och det förra fönstret visas.
• Du kan även slå på skärmen genom att trycka 

på en valfri knapp förutom knappen [o] 
(Mata ut) och knappen [{] / [}] (TUNE/
TRACK) eller en knapp på ratten.

Justera volymen

1. Vrid ratten [VOL] (Volym) för att justera 
volymen.
Vrid den åt vänster för att sänka volymen.
Vrid den åt höger för att höja volymen.
• Volymnivån som indikeras längst ned på 

skärmen ligger mellan 0 (min.) och 40 (max.).

VAR FÖRSIKTIG
• När systemet är aktiverat kan du skada 

öronen om du startar och stänger av 
motorn med volymen inställd på högsta 
nivån. Var försiktig när du justerar volymen.

• När du kör ska du använda en volym som 
gör det möjligt att höra ljud utanför bilen.

Motor TILL läge
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Mata in/mata ut en skiva

❏ Skivor som kan spelas
Denna CD-spelare kan spela följande skivor.

Om CD TEXT-skivor
Detta system är kompatibelt med CD TEXT och 
stödjer visning av SKIVANS TITEL, SPÅRETS 
TITEL och SPÅRETS ARTIST för CD TEXT.

Om CD Extra-skivor
En CD Extra-skiva är en skiva som har 
sammanlagt två inspelade sessioner. Den första 
sessionen är en ljudsession och den andra är en 
datasession.
CD-skivor som användaren skapat själv med mer 
än två inspelade datasessioner kan inte spelas 
med denna spelare.
Anmärkning:
• När du spelar en CD Extra-skiva känns endast den 

första sessionen igen.

Om uppspelning av CD-R/RW-skivor
Denna spelare kan spela CD-R/RW-skivor som 
tidigare spelats in i ljud-CD-format eller med 
MP3/WMA-filer.

Skivor som inte kan spelas
Denna spelare kan inte spela skivor med 
formaten DVD Video, DVD Audio, DVD-RAM, 
Video CD, Photo CD, eller liknande.
Anmärkning:
• Det kanske inte är möjligt att spela upp skivor som 

spelats in med vissa CD/DVD-brännare. (Orsak: 
skivegenskaper, repor, damm/smuts, damm/
smuts på spelarens lins, o.s.v.)

• Om en CD-R/RW-skiva som inte har finaliserats 
spelas, tar det en lång tid innan skivan börjar 
spelas. Den kanske inte går att spela alls beroende 
på inspelningsförhållandena. Kontrollera att skivan 
spelas in med ett relevant format och finaliseras.

• Använd inte en dubbel skiva eftersom den kanske 
inte kan matas ut.

• Du kan inte spela Super Audio CD-skivor. 
Uppspelning av dessa i CD-spelaren stöds inte, 
även om skivan har hybridformat.

Om MP3/WMA-uppspelning
Denna enhet kan spela upp CD-R/RW-skivor 
med sparade MP3/WMA-musikdata. 
➜ ”Använda MP3/WMA” (sida 19).

❏ Anmärkningar gällande 
hantering av skivor

Hantering
• Nya skivor kanske är ojämna runt kanterna. 

Om sådana skivor används kanske spelaren 
inte fungerar, eller så hoppar ljudet. Använd en 
kulspetspenna eller liknande för att avlägsna 
ojämnheter från skivans kant.

• Fäst aldrig etiketter på skivans yta och märk 
den inte med blyerts eller kulspetspenna.

• Spela aldrig en skiva med tejp eller lim på, eller 
med etiketter som lossnar. Om du försöker 
spela en sådan skiva är det möjligt att den inte 
matas ut från CD-spelaren eller att den skadar 
CD-spelaren.

• Använd inte skivor som har stora repor, unik 
form, missformade skivor, spruckna skivor eller 
liknande. Användning av dessa skivor kan leda 
till fel eller skador på apparaten.

• Ta ut en skiva från omslaget genom att trycka 
på mitten av omslaget och lyfta ut skivan 
genom att hålla den försiktigt i kanterna.

• Använd inte kommersiellt tillgänglig 
skyddsplast eller skivor som är utrustade med 
stabilisatorer eller liknande. Dessa kan skada 
skivan eller leda till att den interna mekanismen 
slutar fungera.

Ljud-CD CD TEXT

Skivor som kan spelas

Kulspetspenna

Ojämnheter



12

Svenska

Förvaring
• Exponera inte skivor för direkt solljus eller 

värmekällor.
• Exponera inte skivor till för hög luftfuktighet 

eller damm.
• Exponera inte skivor för direkt värme från 

element.

Rengöring
• Avlägsna fingeravtryck och damm genom att 

använda en mjuk trasa och torka av i en rak 
linje från mitten av skivan till omkretsen.

• Använd inte lösningsmedel, t.ex. kommersiella 
rengöringsmedel, antistatisk sprej eller 
lösningsmedel för att rengöra skivor.

• Efter användning av det särskilda 
skivrengöringsmedlet ska du låta skivan torka 
innan den spelas.

Om skivor
• Var försiktig när du matar in en skiva.
• Stäng aldrig av strömmen eller ta ut enheten 

från fordonet med en skiva laddad.

VAR FÖRSIKTIG
För din säkerhet ska föraren inte mata in eller 
mata ut skivor när han/hon kör.

❏ Mata in en skiva
1. Lägg en skiva på mitten av 

inmatningsöppningen med etiketten uppåt.
Skivan dras automatiskt in i CD-spelaren.

●Efter inmatning av en skiva
Systemet växlas automatiskt till det aktuella 
källäget enligt skivan och börjar spela upp skivan.

När en ljud-CD har matats in:
Systemet växlas till motsvarande Ljud-CD-läge. 
Se ”Använda Ljud-CD” (sida 17).

När en CD med MP3/WMA-filer matas in:
Systemet växlas till motsvarande MP3/WMA-
läge. Se ”Använda MP3/WMA” (sida 19).
Anmärkning:
• Mata aldrig in främmande föremål 

i inmatningsöppningen.
• Om skivan inte kan matas in kanske det reda finns 

en skiva i spelaren. Mata in en ny skiva efter 
att skivan i spelaren har matats ut.

• 8 cm (singelskivor) kan inte användas.

VAR FÖRSIKTIG
För din säkerhet ska föraren inte mata in eller 
mata ut skivor när han/hon kör.

❏ Mata ut skivan
1. Tryck på knappen [o] (Mata ut) för att mata 

ut skivan.
Källäget förblir inställt på det föregående läget.
• Om en skiva lämnas i utmatat läge 

i 15 sekunder, laddas den i spelaren 
igen (automatisk inmatning).

Anmärkning:
• Skivan kan skadas om du tvingar den 

i inmatningsöppningen innan automatisk 
inmatning.

No/Non
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Välja mediekälla
Du kan ändra mediekällan som spelas upp från 
skärmen Källmeny.
1. Tryck på knappen [SOURCE] för att visa 

skärmen Källa.

2. Peka på knappen för källan som du vill 
växla till.
Systemet växlas till motsvarande källäge.
När ljudfunktionerna aktiveras och du trycker 
på knappen [SOURCE] från källmenyns 
skärm, visas skärmen för aktuellt Ljudläge.

Anmärkning:
• Du kan även ändra källäget genom att använda 

fjärrkontrollen på ratten. För detaljerad information, 
se ”Åtgärder på fjärrkontrollen på ratten” (sida 13)

Tillgängliga mediekällor

*1 Källäget varierar beroende på dataformat 
för skivan som placerats i CD-spelaren. 
Om ingen skiva finns i CD-spelaren visas 
”Skiva saknas”.

*2 Källäget varierar beroende på enheten som 
ansluts. Om ingen enhet är ansluten visas 
”USB-enhet saknas”.

Välja Telefonläge
Om du pekar på knappen [Telefon] efter du 
trycker på knappen [MENU] visas Telefonläget. 
Det tidigare Källäget fungerar även i Telefonläge. 
➜ ”Använda telefon” (sida 29)

Åtgärder på fjärrkontrollen 
på ratten
Du kan använda fjärrkontrollen på ratten för att 
utföra olika ljudåtgärder.
Dessa åtgärder kan endast användas när ditt 
fordon är utrustat med i-MID-fjärrkontroll på 
ratten eller en annan fjärrkontroll på ratten.
Anmärkning:
• Var försiktig så att körningen inte påverkas när 

du kör och använder kontrollerna på ratten.
• Knapparna på fjärrkontrollen på ratten fungerar 

endast när ljudfunktionerna har aktiverats. Tryck på 
knappen [SOURCE] eller reglaget [VOL] (Volym) på 
enheten för att aktivera ljudfunktionerna innan du 
använder fjärrkontrollen på ratten.

Kontrollernas funktioner
Användningen varierar beroende på typen av 
fjärrkontroll.

●För i-MID-fjärrkontrollen:

[ ] (Info)-knapp
• Tryck på denna knapp för att växla i-MID-

skärmläget.

[+], [–], knappar
• Använd dessa knappar för att höja/sänka 

volymen.

[MODE]-knapp
• Tryck på denna knapp för att visa listskärmen 

för källa. Du kan ändra frekvensband och 
källäge genom att använda knapparna [T], [t].

[T]-, [t]-knappar
• När listskärmen för källa visas ändrar varje 

tryck på knapparna frekvensband och källäge 
i följande ordning:
FM1 (Frekvensväljarläge)  ➜ FM2 
(Frekvensväljarläge)  ➜ AM 
(Frekvensväljarläge)  ➜ CD-läge*  ➜ USB/iPod-
läge*  ➜ Bluetooth-ljudläge*  ➜ AUX-läge  ➜ 
FM1 (Frekvensväljarläge)…
* När motsvarande medium inte matas in eller 

ansluts, hoppar enheten över CD-läge, USB/
iPod-läge och Bluetooth-ljudläge.

• Tryck på dessa knappar i Frekvensväljarläge 
för att växla till nästa/föregående förvalda 
radiokanal. Håll knapparna nedtryckta för att 
söka efter en kanal automatiskt.

• I lägena för Ljud-CD, MP3/WMA (CD), USB, 
iPod, och Bluetooth-ljud kan du använda dessa 
knappar för att välja ett spår du vill spela upp.

Knappnamn Motsvarande 
källäge

Hänvisa 
till

FM/AM Frekvensväljarläge ➜ S. 14

CD*1 Ljud-CD-läge ➜ S. 17

MP3/WMA-läge ➜ S. 19

USB/iPod*2 USB-minnesläge ➜ S. 22

iPod-läge ➜ S. 24

Bluetooth-
ljud

Bluetooth-ljudläge ➜ S. 27

AUX AUX-läge ➜ S. 29
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• I lägena för MP3/WMA (CD) och USB fortsätter 
du att trycka på dessa knappar för att välja 
nästa/föregående mapp.

• I Bluetooth-ljudläge fortsätter du att trycka på 
dessa knappar för att välja nästa/föregående 
grupp.

●För andra fjärrkontroller på ratten:

[VOL +], [VOL –], knappar
• Använd dessa knappar för att höja/sänka 

volymen.

[MODE]-knapp
• Varje tryck på dessa knappar ändrar 

frekvensbandet och källäget i följande ordning:
• FM1 (Frekvensväljarläge)  ➜ FM2 

(Frekvensväljarläge)  ➜ AM 
(Frekvensväljarläge)  ➜ CD-läge*  ➜ USB/iPod-
läge*  ➜ Bluetooth-ljudläge*  ➜ AUX-läge 
➜ FM1 (Frekvensväljarläge)…
* När motsvarande medium inte matas in eller 

ansluts, hoppar enheten över CD-läge, USB/
iPod-läge och Bluetooth-ljudläge.

[CH +], [CH –], knappar
• Tryck på dessa knappar i Frekvensväljarläge 

för att växla till nästa/föregående förvalda 
radiokanal. Håll knapparna nedtryckta för 
att söka efter en kanal automatiskt.

• I lägena för Ljud-CD, MP3/WMA (CD), USB, 
iPod, och Bluetooth-ljud kan du använda dessa 
knappar för att välja ett spår du vill spela upp.

• I lägena för MP3/WMA (CD) och USB fortsätter 
du att trycka på dessa knappar för att välja 
nästa/föregående mapp.

• I Bluetooth-ljudläge fortsätter du att trycka på 
dessa knappar för att välja nästa/föregående 
grupp.

Använda radio
Utöver de vanliga frekvensväljarfunktionerna har 
denna enhet ett inbyggt RDS-avkodningssystem 
som stödjer kanaler som sänder RDS-data.
Följande funktioner är tillgängliga med detta 
system:
• TA-funktion (trafikmeddelanden)
• AF-funktion (Alternativ frekvens)
• REG-funktion (Lokala program)
• PTY-program (Programtyp)
Anmärkning:
• När du sparar en kanal som inte sänder RDS-data 

till förvalen kan du spara kanalen efter minst 
10 sekunders mottagning. Om du sparar en sådan 
kanal inom 10 sekunder, kommer den att sparas 
som en RDS-kanal och RDS-spårningsfunktionen 
används vid frekvensinställningen.

❏ Välja Frekvensväljarläge
1. Tryck på knappen [SOURCE] för att visa 

källmenyns skärm.
2. Peka på knappen [FM/AM] för att välja 

Frekvensväljarläge.
Frekvensväljarskärmen visas.
• Du kan även välja Frekvensväljarläget och 

radiokanalen med fjärrkontrollen på ratten. 
➜ ”Åtgärder på fjärrkontrollen på ratten” 
(sida 13)

❏ Frekvensväljarskärmen

• När kanalnamnen mottas från RDS-kanaler 
visas de på förvalsknapparna istället för 
frekvensindikeringarna.

• Kanalnamnet och PTY (Programtyp) för den 
aktuella kanalen visas på informationspanelen 
om informationen kan mottas.

• ”Stereo” visas när en stereosändning upptäcks.

2. Användning av 
grundläggande 
funktioner

FörvalsknapparInformationspanel
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●Ljudreglaget på Kartskärmen

❏ Använda radio

Lyssna på radio
1. Peka på knappen [Band] för att välja 

frekvensband.
Varje gång du pekar på knappen ändras 
frekvensbandet för radio i följande ordning:
• FM1 ➜ FM2 ➜ AM ➜ FM1…

2. Peka på önskad förvalsknapp på panelen 
Förvalsknapp för att ställa in den aktuella 
kanalen.
• När Ljudreglaget visas kan du använda 

knapparna [X P.ch] eller [x P.ch] för att 
ställa in en förvald kanal.

Manuell inställning
Det finns 3 metoder: steginställning, sökning 
och snabbinställning.
När du använder steginställningsläget ändras 
frekvensen ett steg i taget. I lägena för sökning 
och snabbinställning kan du snabbt ställa in 
önskad frekvens.
1. Välj önskat frekvensband genom att peka 

på knappen [Band].
2. Ställa in en kanal.

Steginställning:
Tryck på knappen [I] eller [i] (TUNE/
TRACK) för att ställa in en kanal manuellt.
Sökning:
Tryck och håll ned knappen [I] eller [i] 
(TUNE/TRACK) och släpp den inom 
1,5 sekunder för att ställa in en kanal.
Snabbinställning:
Tryck och håll ned knappen [I] eller [i] 
(TUNE/TRACK) i mer än 1,5 sekunder för 
att söka uppåt eller nedåt kontinuerligt. 
När knappen släpps ställs en kanal in 
med Sökningsfunktionen.

Återkalla en förvald kanal
Det finns sammanlagt 18 förvalspositioner 
(6-FM1, 6-FM2 och 6-AM) för att spara enskilda 
radiokanaler i minnet.
1. Peka på knappen [Band] för att välja önskat 

frekvensband.

2. Peka på önskad förvalsknapp på panelen 
Förvalsknapp för att återkalla den aktuella 
kanalen.
• När Ljudreglaget visas kan du använda 

knapparna [X P.ch] eller [x P.ch] för att 
återkalla en förvald kanal.

Manuellt minne
1. Peka på knappen [Band] för att välja önskat 

frekvensband.
2. Välj önskad kanal med manuellt frekvensval 

eller genom att ställa in en förvald kanal.
3. Peka på och håll ned en av förvalsknapparna 

i minst 1,5 sekunder för att spara den aktuella 
kanalen i förvalsminnet.

Visa Kanallistan
Du kan visa en lista med kanaler som kan mottas 
för tillfället.
1. Peka på knappen [Band] för att välja önskat 

frekvensband.
2. Peka på knappen [Station] för att visa 

kanallistan.
Du kan ställa in kanalen genom att peka 
på knappen för den önskade kanalen.
• Du kan uppdatera kanallistan genom att peka 

på knappen [Uppdatera kanallista]. Alla 
kanaler som kan mottas listas i alfabetisk 
ordning. Systemet uppdaterar listan 
automatiskt efter behov för FM-kanaler.

Anmärkning:
• Kanallistan uppdateras inte automatiskt för AM-

kanaler. Peka på knappen [Uppdatera kanallista] 
för att uppdatera kanallistan.

Visa radiotext
När kanalen som mottas sänder textdata kan 
dessa visas på skärmen.
1. Peka på knappen [Info] på 

Frekvensväljarskärmen.
Den mottagna radiotexten visas på skärmen.

❏ TA-funktion 
(trafikmeddelanden)

Om ett trafikmeddelande börjar sändas 
i TA-standbyläge mottas det omedelbart 
oberoende av funktionsläget så att du kan 
lyssna på det. 
• Standardinställningen är AV.

Ställa in TA-standbyläge
1. Peka på knappen [TA].

”TA”-indikeringen på Informationspanelen 
markeras.
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Avbryta TA-standbyläge
1. När ”TA”-indikeringen är markerad, tryck på 

knappen [TA].
”TA”-indikeringen släcks och TA-standbyläge 
avbryts.

●Avbryta TA-avbrottssändning
1. Peka på knappen [Avbryt] när du mottar 

TA-avbrottssändningen. TA-avbrott avbryts 
och systemet återgår till TA-standbyläge.

❏ AF-funktion (Alternativ 
frekvens)

AF-funktionen växlar till en annan frekvens 
på samma nätverk för att få bästa möjliga 
mottagning.
• Standardinställningen är PÅ.

Aktivera/avaktivera AF-funktionen
1. Peka på knappen [Meny].
2. Peka på knappen [AF (Alternativ frekvens)] 

för att aktivera eller avaktivera funktionen.
• När AF-funktionen är aktiverad, markeras 

indikeringen för ”AF”.
• Om mottagning av den aktuella 

radiokanalen försämras märkbart söker 
enheten efter samma program på en annan 
frekvens.

❏ REG-funktion (Lokala program)
När REG-funktionen är aktiverad mottar 
systemet en kanal med samma PI-kod som 
mottogs tidigare. När funktionen är avaktiverad 
mottar systemet också regionala kanaler och 
lokala P4-kanaler samt kanalerna som har 
samma PI-kod.
• Standardinställningen är PÅ.
Anmärkning:
• REG-funktionens PÅ/AV-inställning aktiveras 

endast om AF-funktionen ställs in på PÅ.

Aktivera/avaktivera REG-funktionen
1. Peka på knappen [Meny].
2. Peka på knappen [REG (Regional)] för att 

aktivera eller avaktivera funktionen.
• När REG-funktionen är aktiverad, markeras 

indikeringen för ”REG”.

❏ PTY-program (Programtyp)
Denna funktion gör det möjligt att lyssna på 
sändningar av den angivna programtypen när 
sändningen börjar, även om systemet använder 
ett annat läge än Frekvensväljarläge.
• Vissa länder har ännu inte PTY-sändningar.
• I TA-standbyläge har en TA-sändning prioritet 

över en PTY-sändning.
• Standardinställningen är AV.

Aktivera/avaktivera PTY-funktionen
1. Peka på knappen [Meny].
2. Peka på knappen [PTY (Programtyp)].

När PTY-funktionen är aktiverad, markeras 
indikeringen ”PTY” (PTY-standbyläge).

När PTY har valts
1. Peka på knappen [Meny].
2. Peka på knappen [PTY (Programtyp)].
3. Peka på knappen [Välj PTY] för att visa 

skärmen PTY.
4. Peka på önskat PTY-objekt för att välja 

programtyp.
• Det finns 29 typer av PTY som kan väljas 

i listan nedan.

PTY-objekt

Nyheter

Aktuella händelser

Information

Sport

Utbildning

Drama

Kultur

Vetenskap

Olika tal

Popmusik

Rockmusik

Lättlyssnat

Lätta klassiker

Seriösa klassiker

Annan musik

Väder

Finans

Barnprogram

Sociala händelser

Religion

Ring upp

Resor



17

Svenska

5. Den föregående skärmen visas om du trycker 
på [BACK]-knappen.

●Avbryta PTY-avbrottssändning
1. Peka på knappen [Avbryt] när du mottar PTY-

avbrottssändningen. PTY-avbrott avbryts och 
systemet återgår till PTY-standbyläge.

Nödsändningar
Om en nödsändning mottas, stoppas alla 
åtgärder i funktionsläget. ”Larm” visas på 
skärmen och nödsändningen hörs.

●Avbryta en nödsändning
1. Peka på knappen [Avbryt]. Mottagning av 

nödsändningen avbryts.

❏ Volyminställning för TA, 
nödsändning (Larm) och PTY

Volymen för TA, Larm och PTY-avbrott kan 
ställas in under TA-, Larm- eller PTY-avbrott.
1. Peka på knappen [Meny].
2. Peka på knappen [+] eller [–] på TA-

volympanelen för att ställa in volymen 
på önskad nivå (00 till 40). 
• Du kan även justera volymen genom att 

vrida reglaget [VOL] (Volym) under ett TA-, 
Larm- eller PTY-avbrott.

Använda Ljud-CD
Detta system är kompatibelt med CD TEXT och 
stödjer visning av SKIVANS TITEL, SPÅRETS 
TITEL och SPÅRETS ARTIST för CD TEXT.
Anmärkning:
• Enheten har stöd för CD TEXT på engelska, tyska 

och franska. Vissa tecken kanske inte återskapas 
korrekt på displayen.

❏ Välja Ljud-CD-läge
1. Mata in en ljud-CD i CD-spelaren.

Systemet läser automatiskt alla data på 
skivan, växlar till Ljud-CD-läge och påbörjar 
uppspelning efter ett tag. ➜ ”Mata in/mata ut 
en skiva” (sida 11)

●När en ljud-CD redan finns i spelaren
1. Tryck på knappen [SOURCE] för att visa 

källmenyns skärm.
2. Peka på knappen [CD] för att välja Ljud-

CD-läge.
Systemet växlar till Ljud-CD-läge och börjar 
uppspelning från föregående position.
• Du kan även ställa in Ljud-CD-läge 

(CD-läge) genom att använda fjärrkontrollen. 
➜ ”Åtgärder på fjärrkontrollen på ratten” 
(sida 13)

❏ Skärm för Ljud-CD-läge

Fritid och hobby

Jazzmusik

Countrymusik

Nationell musik

50-/60-talsmusik

Folkmusik

Dokumentärer

PTY-objekt

 VARNING
• Vissa CD-skivor kanske har spelats 

in med en högre volymnivå än önskat. 
Öka volymen gradvis från den lägsta 
inställningen efter att uppspelning har 
påbörjats.
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●Ljudreglaget på Kartskärmen

❏ Använda Ljud-CD

Välja ett spår som ska spelas
• Denna åtgärd kan inte utföras från 

Ljudreglageskärmen.
1. Visa namnet på det önskade spåret på 

Spårlistan genom att peka på knappen [ ], 
[{], [}] eller [ ] och peka på knappen Spår 
för att spela upp spåret.
Uppspelning av det angivna spåret påbörjas.

Hoppa över ett spår (sökning)
1. Tryck på knappen [{] eller [}] (TUNE/

TRACK) under uppspelning.
Spåren hoppas över lika många gånger som 
knappen trycks och uppspelning påbörjas.
• Om du trycker på knappen [{] påbörjas 

uppspelning från början av nästa spår.
• Om du trycker på knappen [}] påbörjas 

uppspelning från början av det aktuella 
spåret. När du trycker på denna knapp igen 
inom cirka 1,5 sekunder påbörjas 
uppspelning från början av nästa spår.

Snabbspola framåt/bakåt
1. Fortsätt att trycka på knappen [{] eller [}] 

(TUNE/TRACK) under uppspelning.
Uppspelningshastigheten blir 5 gånger 
snabbare, sedan 30 gånger snabbare 
efter 3 sekunder.
Normal uppspelningshastighet återupptas 
om du släpper knappen.

Visa spårinformation för ett spår
Anmärkning:
• Denna funktion kan endast användas med CD 

TEXT-skivor.
1. Peka på knappen för spåret som du vill 

visa information för och peka sedan på 
knappen [Info].
Spårinformationen för det angivna spåret 
visas.

Andra uppspelningsfunktioner
1. Peka på knappen [Läge].

Skärmen Uppspelningsläge visas.

2. Peka på knappen för funktionen som du vill 
använda.
[Upprepa allt], knapp:
Spelar upp alla spår upprepade gånger.
[Upprepa spår], knapp:
Spelar upp det aktuella spåret upprepade 
gånger. ”Upprepa spår” visas på 
informationspanelen.
[Slumpa alla], knapp:
Spelar upp spår som spelats in på skivan utan 
någon särskild ordning. ”Slumpa alla” visas 
på informationspanelen.

3. Den föregående skärmen visas om du trycker 
på [BACK]-knappen.

Anmärkning:
• Uppspelningsläget kan inte avbrytas. Normalt ska 

det ställas in på Upprepa allt.
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Använda MP3/WMA
Det här systemet kan spela upp MP3/WMA-data 
som spelats in på en skiva.

❏ Om MP3/WMA-filer

Vad är MP3/WMA?
MP3 och WMA är ljudkomprimeringsformat 
som används av PC-användare och har blivit 
ett standardformat.
MP3 är en ljudkomprimeringsmetod och 
klassificeras enligt ljudlager 3 för MPEG-
standarden.
WMA är en ljudkomprimeringsmetod som 
utvecklats av Microsoft Corporation.
Dessa funktioner komprimerar ursprungliga 
ljuddata till cirka 10 procent av storleken med hög 
ljudkvalitet. Detta betyder att cirka 10 musik-CD-
skivor kan spelas in på en CD-R/RW-skiva vilket 
tillåter längre lyssningstid utan att behöva 
byta CD.

Visa MP3/WMA-taggar
Tagginformation som titel, artist och albumtitel 
kan visas för en MP3/WMA-fil som innehåller 
tagginformation.
• Detta system stödjer ID3 Tag ver. 1.x/2.x 

och WMA Tag.
• Detta system stödjer taggtitlar med upp till 

30 byte för ID3 Tag ver. 1.x och upp till 60 byte 
för ID3 Tag ver. 2.x och WMA Tag.

Säkerhetsföreskrifter för 
MP3/WMA-data
• Inga andra filer än MP3/WMA kan spelas upp. 

Utöver detta kanske vissa filer inte spelas 
p.g.a. kodningsformatet. När en fil inte kan 
spelas, spelas nästa fil istället.

• Visst brus kan förekomma beroende på typen 
av kodningsprogramvara som har använts för 
att koda datan.

• Filer som kodats med VBR-formatet (variabel 
bithastighet) kanske inte spelas upp. För data 
som spelats in med VBR, kan den visade 
speltiden skilja sig något från den verkliga 
speltiden.

• Tagginformation som anges med tecken 
med 2-byte kanske inte visas ordentligt 
på displayen.

• Filer med en inställd DRM-
funktionsuppsättning kan inte spelas.

• Lägg till ett filtillägg som ”.MP3” eller ”.mp3” 
till en MP3-fil och ”.WMA” eller ”.wma” till en 
WMA-fil med tecken med enkla byte. Om du 
lägger till ett annat filtillägg, eller glömmer att 
lägga till filtillägget, kan filen inte spelas.

• Specifikationer för spelbara MP3-filer

• Specifikationer för spelbara WMA-filer

*1 WMA9 Pro, WMA9 Voice, och WMA9 
Lossless kan inte spelas. 

*2 Endast för mono-data.

Objekt Orsak

Format MPEG1 AUDIO LAYER3
MPEG2 AUDIO LAYER3

Samplingsfrekvens 
(kHz)

32/44,1/48 (MPEG1)
24/22,05/16 (MPEG2)

Bithastighet 
(kbit/sek)

32/40/48/56/64/80/96/
112/128/160/192/224/
256/320/VBR (MPEG1)
8/16/24/32/40/48/56/64/
80/96/112/128/144/160 
(MPEG2)

Objekt Orsak

Format Windows Media Audio
Ver. 7, 8, 9*1

Samplingsfrekvens 
(kHz)

8/11.025/16/22.05/32/
44.1/48

Bithastighet 
(kbit/sek)

5*2/6*2/8*2/12 (för 8 kHz)
8*2/10*2 (för 11,025 kHz)
10*2/12*2/16/20 
(för 16 kHz)
16*2/20/22/32 
(för 22,05 kHz)
32/36/40/44/48/64 
(för 32 kHz)
32/48/64/80/96/128/160/
192 (för 44,1 kHz)
128/160/192 (för 48 kHz)
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Försiktighetsåtgärder vid 
förberedelse av en skiva
●Logiskt format (Filsystem)
Ange följande format som filsystemet. Annars 
kanske normal uppspelning inte är möjligt.
• ISO9660 Level 1
• ISO9660 Level 2
• Joliet
• Romeo
●Mappstruktur
• Mapphierarkin får ha högst 8 nivåer. Annars 

är uppspelning inte möjligt.
• Du kan spara MP3-filer och WMA-filer 

tillsammans i en mapp.
●Antal filer eller mappar
• Högsta tillåtna antal mappar är 255 

(inkl. rotmappen).
• Högsta tillåtna antal mappar och filer på 

en skiva är 510.
• Högsta tillåtna antal filer i en mapp är 255.
●Visning av mappar i Mapplistan
• Endast mappar som innehåller MP3/WMA-filer 

(1 till 4 i bilden) visas i listan. Mappar som 
inte innehåller några MP3/WMA-filer visas inte.

• Mapphierarkin ignoreras och samlas till 1 nivå.
• Mapparna ordnas enligt följden för skapande 

av mappar.

❏ Välja MP3/WMA-läge
1. Mata in en skiva med inspelade MP3/WMA-

data i CD-spelaren.
Systemet läser automatiskt alla data på 
skivan, växlar till MP3/WMA-läge och 
påbörjar uppspelning efter ett tag.
➜ ”Mata in/mata ut en skiva” (sida 11)

●När en skiva redan har matats in
1. Tryck på knappen [SOURCE] för att visa 

källmenyns skärm.
2. Peka på knappen [CD] för att välja 

MP3/WMA-läge.
Systemet växlar till MP3/WMA-läge och börjar 
uppspelning från föregående position.
• Du kan även ställa in MP3/WMA-läge 

(CD-läge) genom att använda fjärrkontrollen. 
➜ ”Åtgärder på fjärrkontrollen på ratten” 
(sida 13)

❏ Skärm för MP3/WMA-läge

●Ljudreglaget på Kartskärmen

1

2

1

2

3
4

3
4

 VARNING
• Vissa spår kanske har spelats in med en 

högre volymnivå än önskat. Öka volymen 
gradvis från den lägsta inställningen efter 
att uppspelning har påbörjats.

Mappnamn

Mapplista

Informationspanel

Filtyp
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❏ Använda MP3/WMA

Välja ett spår som ska spelas
• Denna åtgärd kan inte utföras från 

Ljudreglageskärmen.
1. Peka på knappen för önskad mapp på 

Mapplistan för att visa Spårlistan.
• Du kan rulla i Spårlistan genom att peka 

på knappen [ ], [I], [i], eller [ ].
2. Peka på Spårknappen för att spela upp 

spåret.
Uppspelning av det angivna spåret påbörjas.
• Du kan rulla i Mapplistan genom att peka på 

knappen [ ], [I], [i], eller [ ].
3. Peka på knappen [BACK].

Hoppa över ett spår (sökning)
1. Tryck på knappen [I] eller [i] (TUNE/

TRACK) under uppspelning.
Spåren hoppas över lika många gånger som 
knappen trycks och uppspelning påbörjas.
• Om du trycker på knappen [I] påbörjas 

uppspelning från början av nästa spår.
• Om du trycker på knappen [i] påbörjas 

uppspelning från början av det aktuella 
spåret. När du trycker på denna knapp 
igen inom cirka 1,5 sekunder påbörjas 
uppspelning från början av nästa spår.

• Dessa funktioner utförs endast i den 
aktuella mappen.

Snabbspola framåt/bakåt
1. Fortsätt att trycka på knappen [I] eller [i] 

(TUNE/TRACK) under uppspelning.
Uppspelningshastigheten blir 30 gånger 
snabbare.
Normal uppspelningshastighet återupptas 
om du släpper knappen.

Hoppa över den aktuella mappen
1. Peka på Mappknappen under uppspelning.

Spåren i den aktuella mappen hoppas över 
och uppspelning påbörjas från första spåret 
i nästa eller föregående mapp.

Visa information för ett spår
1. Peka på önskad Mappknapp för att visa 

Spårlistan.
2. Peka på knappen för spåret som du vill visa 

information för.
3. Peka på knappen [Info].

Informationen för det angivna spåret visas.
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Andra uppspelningsfunktioner
1. Peka på knappen [Läge].

Skärmen Uppspelningsläge visas.

2. Peka på knappen för funktionen som du vill 
använda.
[Upprepa allt], knapp:
Spelar upp alla spår på skivan upprepade 
gånger.
[Upprepa mapp], knapp:
Spelar upp spår i den aktuella mappen 
upprepade gånger. ”Upprepa mapp” visas 
på informationspanelen.
[Upprepa spår], knapp:
Spelar upp det aktuella spåret upprepade 
gånger. ”Upprepa spår” visas på 
informationspanelen.
[Slumpa alla], knapp:
Spelar upp spår som spelats in på skivan utan 
någon särskild ordning. ”Slumpa alla” visas 
på informationspanelen.
[Slumpa mapp], knapp:
Spelar upp alla spår i den aktuella mappen 
i slumpmässig ordning. ”Slumpa mapp” visas 
på informationspanelen.

3. Den föregående skärmen visas om du trycker 
på [BACK]-knappen.

Anmärkning:
• Uppspelningsläget kan inte avbrytas. Normalt 

ska det ställas in på Upprepa allt.

Använda USB-minne
Detta system kan spela upp ljudfiler (MP3/WMA) 
på ett USB-minne som känns igen som en 
”USB-masslagringsenhet”. Du kan använda ett 
USB-minne som ljudenhet genom att helt enkelt 
kopiera önskade ljudfiler till det.
En USB-kabel (medföljer ej) krävs för att ansluta 
ditt USB-minne till denna enhet.
Anmärkning:
• Detta system fungerar inte, eller kanske fungerar 

felaktigt med vissa USB-minnen.
• Filer som skyddats med någon form av DRM 

kan inte spelas.

❏ Anmärkningar gällande 
användning av USB-minnen

Allmänna anmärkningar
• Om det inte finns några data visas 

meddelandet ”Kontrollera USB-enhet”.

Anmärkningar gällande MP3/WMA-
filer
• Detta system kan spela upp MP3/WMA-filer 

som sparats till USB-minnet.
• Begränsningarna för MP3/WMA-filer är samma 

som för MP3/WMA-läget. Se 
”Säkerhetsföreskrifter för MP3/WMA-data” 
(sida 19).

Anmärkningar om mappstruktur
• Mapphierarkin får ha högst 8 nivåer. Annars 

är uppspelning inte möjligt.
• Högsta tillåtna antal mappar är 512 (inkl. 

rotmappar och mappar utan MP3/WMA-filer).
• Högsta tillåtna antal mappar och filer på ett 

USB-minne är 8 000.
• Högsta tillåtna antal filer i en mapp är 255.
• Du kan spara MP3-filer och WMA-filer 

tillsammans i en mapp.

3. Använda tillbehör
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Anmärkningar om taggtitlar
Tagginformation som spårtitel, artistnamn och 
albumtitel kan visas för en MP3/WMA-fil som 
innehåller tagginformation.

Visning av mappar i Mapplistan
Begränsningarna för mapprepresentationen är 
samma som i MP3/WMA-läge. Se ”Visning av 
mappar i Mapplistan” (sida 20).

❏ Välja USB-läge
1. Anslut ditt USB-minne till USB-ingången.

Systemet ändras till USB-läge och påbörjar 
uppspelning efter en stund.

●När USB-minnet redan har anslutits
1. Tryck på knappen [SOURCE] för att visa 

källmenyns skärm.
2. Peka på knappen [USB/iPod] för att välja 

USB-läge.
Systemet växlar till USB-läge och börjar 
uppspelning från föregående position.
• Du kan även välja USB-läget genom 

att använda fjärrkontrollen på ratten. 
➜ ”Åtgärder på fjärrkontrollen på ratten” 
(sida 13)

❏ Skärmen för USB-läge

●Ljudreglaget på Kartskärmen

❏ Använda USB-läge
Funktionerna i USB-läget är samma som 
i MP3/WMA-läge (CD). Information finns 
under ”Använda MP3/WMA” (sida 21).

 VARNING
• Vissa spår kanske har spelats in med en 

högre volymnivå än önskat. Öka volymen 
gradvis från den lägsta inställningen efter 
att uppspelning har påbörjats.

Informationspanel

Filtyp

Mappnamn

Mapplista
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Använda iPod®

Denna enhet kan användas för att styra en 
ansluten Apple iPod (information om kompatibla 
modeller finns på hemsidan Honda Access 
Europe (http://www.honda-access.com/)).
En USB-kabel (medföljer ej) krävs för att ansluta 
din iPod till denna enhet.

Anmärkning:
• Enheten fungerar inte, eller kanske fungerar 

felaktigt med versioner som saknar stöd.
• Du kan inte se videofilmer med detta system. 

När ett videospår spelas upp matas endast 
ljuddata ut.

• Vissa funktioner kanske inte fungerar ordentligt 
beroende på programvaruversionen i din iPod. 
Använd en iPod som har uppdaterats med den 
senaste programvaran som har laddats ned från 
Apples webbplats.

• När du ansluter en iPod som ett stort antal spår 
har lagrats på, kan det ta en lång tid att etablera 
anslutningen med din iPod eller innan du kan styra 
funktionerna på din iPod.

• Innan du ansluter din iPod ska du kontrollera att 
ljudspåren har sparats med iTunes®. Om din iPod 
saknar ljudspår inträffar ett fel när din iPod ansluts.

• Om en iPod är ansluten till denna enhet kanske 
inget ljud återges. När detta inträffar ska enheten 
kopplas bort omedelbart och sedan anslutas igen.

❏ Anmärkningar gällande 
användning av Apple iPod

• När din iPod har anslutits till enheten skickas 
en logotypskärm från denna enheten, och 
visas på iPod-skärmen.

• Denna enhet kan visa Podcast-titlar*1, 
Artistnamn, Albumtitlar, Låttitlar, Namn 
på genre, Spellistans titlar och låtskrivarens 
namn som registrerats på din iPod. ”----------” 
visas om data saknas.

*1 Dessa funktioner kanske inte är tillgängliga 
beroende på din iPod-version.

• En iPod används med utjämnarfunktionen 
inställd på AV.

• Anslut inte din iPod till denna enhet när hörlurar 
är anslutna till din iPod.

❏ Välja iPod-läge
1. Anslut din iPod till USB-ingången.

Systemet ändras till iPod-läge och skärmen 
för iPod-läge visas.

Skärmen för iPod-läge

*2 Albumomslaget för det aktuella spåret visas 
om tillgängligt när visning av albumomslag är 
inställt på PÅ. 

●Ljudreglaget på Kartskärmen

Informationspanel

Spårlista

Spårnamn

Albumomslag*2
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❏ Styra din iPod

Funktionsknappar
Spårknappar (på Spårlistan)
• Använd för att välja spåret som du vill spela 

upp. Du kan rulla i listan genom att peka på 
knappen [ ], [I], [i], eller [ ].

[Meny]-knapp
• Peka på denna knapp för att visa 

Menyskärmens lista över aktuellt valda spår.
• Fortsätt att trycka på denna knapp för att visa 

Menyskärmens lista över kategorier: Spellistor, 
Artister, Album, Låtar, Podcast, Genrer, 
Låtskrivare. Du kan välja spår att spela genom 
att ange kategorier.

[Läge]-knapp
• Använd för att visa skärmen Uppspelningsläge. 

Du kan ange olika uppspelningslägen samt om 
albumomslaget ska visas på denna skärm.

Hoppa över ett spår (sökning)
1. Tryck på knappen [I] eller [i] (TUNE/

TRACK) under uppspelning.
Spåren hoppas över lika många gånger som 
knappen trycks och uppspelning påbörjas.
• Om du trycker på knappen [I] påbörjas 

uppspelning från början av nästa spår.
• Om du trycker på knappen [i] påbörjas 

uppspelning från början av det aktuella 
spåret.
När du trycker på denna knapp igen inom 
cirka 1,5 sekunder påbörjas uppspelning 
från början av nästa spår.

Snabbspola framåt/bakåt
1. Fortsätt att trycka på knappen [I] eller [i] 

(TUNE/TRACK) under uppspelning.
Uppspelningshastigheten blir snabbare.
Normal uppspelningshastighet återupptas 
om du släpper knappen.

❏ Ange olika 
uppspelningsfunktioner

1. Peka på knappen [Läge].
2. Peka på knappen för funktionen som du vill 

använda.
[Blanda]-knapp:
Utför blandad uppspelning.
• [Av]

Avbryter blandad uppspelning. ”Blanda alla” 
visas på informationspanelen.

• [Låtar]
Spelar upp alla aktuellt valda låtar 
i slumpmässig ordning. ”Blanda låtar” 
visas på informationspanelen.

• [Album]
Spelar upp dina album utan någon särskild 
ordning när fler album väljs. Spår i ett album 
spelas upp i inspelad ordning. ”Blanda 
album” visas på informationspanelen.

[Upprepa]-knapp:
Utför upprepad uppspelning.
• [Ett]

Spelar upp det aktuella eller valda spåret 
upprepade gånger. ”Upprepa ett” visas på 
informationspanelen.

• [Alla]
Spelar upp alla aktuellt valda spår 
upprepade gånger. ”Upprepa alla” visas 
på informationspanelen.

3. Den föregående skärmen visas om du trycker 
på [BACK]-knappen.

Anmärkning:
• Upprepad uppspelning kan inte avbrytas. Normalt 

ska det ställas in på Upprepa allt.

❏ Visa albumomslag på skärmen 
för iPod-läge

• Standardinställningen är PÅ.
1. Peka på knappen [Läge].
2. Peka på knappen [Visa albumomslag] för att 

aktivera/avaktivera denna funktion.
3. Den föregående skärmen visas om du trycker 

på [BACK]-knappen.
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❏ Välja spår som ska spelas
Du kan ange vilka spår som ska spelas med 
följande Kategoriknappar:

[Spellistor]-knapp:
Visar alla Spellistor som är sparade i din iPod.

[Artister]-knapp:
Visar alla Artister som sparats i din iPod eller 
under angiven genre.

[Album]-knapp:
Visar alla Album som sparats i din iPod eller 
under angiven Artist eller Låtskrivare.

[Låtar]-knapp:
Visar alla Låtar som är sparade i din iPod.

[Podcast]-knapp:
Du kan specificera vilka Spår som ska visas 
genom att ange namnet på en Podcast.

[Genre]-knapp:
Visar alla tillgängliga genrer för att specificera 
Artister som ska visas.

[Låtskrivare]-knapp:
Visar alla Låtskrivare som är sparade i din iPod.

Välja spår som ska spelas från 
Menyskärmen
1. Peka på knappen [Meny] för att visa 

Menyskärmen.

2. Peka på önskad Mappknapp för att visa 
Spårlistan.

3. Peka på knappen för det önskade objektet 
på skärmen för att ange det.
• Du kan rulla i listan genom att peka på 

knappen [ ], [{], [}], eller [ ].
• När spårlistan för Album, Spellista eller 

Podcast visas kan du välja ett spår för att 
påbörja uppspelning av de valda spåren 
från det angivna spåret.

• När spårlistan för Låtar visas kan du välja 
ett spår för att starta uppspelning av alla 
spår i din iPod från det valda spåret.

• När den andra listskärmen visas ska du 
upprepa denna åtgärd tills du väljer spåren 
som ska spelas upp.

• Den föregående listskärmen visas om du 
trycker på [Meny]-knappen.

• Peka på knappen [Nu spelas] för att återgå 
till skärmen för iPod-läget.

4. Den föregående skärmen visas om du trycker 
på [BACK]-knappen.

❏ Visa spårinformation
1. Från Spårlistan pekar du på knappen för 

spåret som du vill visa information för.
• Peka på knapparna [ ], [{], [}], eller [ ] 

för att rulla i listan.
2. Peka på knappen [Info].

Spårinformationen för det angivna spåret visas.

3. Den föregående skärmen visas om du trycker 
på [BACK]-knappen.
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Använda Bluetooth-ljud
Vissa Bluetooth-mobiltelefoner har 
ljudfunktioner, och vissa bärbara ljudspelare 
stödjer Bluetooth-funktionen. Dessa enheter 
kallas ”Bluetooth-ljudspelare” i denna handbok.
Detta system kan spela upp ljuddata som sparats 
i en Bluetooth-ljudspelare.
Anmärkning:
• Detta system stödjer profilerna A2DP och AVRCP. 

Systemet kanske inte fungerar alls eller kanske inte 
fungerar korrekt med vissa Bluetooth-ljudspelare 
beroende på deras prestanda eller specifikationer. 
Mer information om kompatibla modeller finns på 
webbsidan Honda Access Europe 
(http://www.honda-access.com/).

• Anslutningen till Bluetooth-ljudspelaren blir tvingad 
att koppla från när du börjar överföra 
telefonbokdata från Bluetooth-telefonen. 
När överföring av telefonbokdata har avslutats, 
ansluts Bluetooth-spelaren automatiskt igen.

• Bluetooth-ljudspelaren ansluts inte automatiskt igen 
när strömmen slås på. Anslut den manuellt från 
listan Kopplade enheter. (sida 35).

• Ljudet från Bluetooth-ljudspelare kan avbrytas 
p.g.a. omgivande radiovågor.

❏ Välja Bluetooth-läge
1. Tryck på knappen [SOURCE] för att visa 

källmenyns skärm.
2. Peka på knappen [Bluetooth Audio] för 

att välja Bluetooth-ljudläge.
Systemet växlar till Bluetooth-ljudläge 
och börjar söka efter Bluetooth-ljudspelare.
Om anslutningen med en Bluetooth-
ljudspelare har etablerats påbörjar systemet 
uppspelning efter en stund.
• Du kan även välja Bluetooth-läget genom 

att använda fjärrkontrollen på ratten. 
➜ ”Åtgärder på fjärrkontrollen på ratten” 
(sida 13)

❏ Skärm för Bluetooth-ljudläge

Anmärkning:
• Vissa Bluetooth-ljudspelare kanske inte stödjer 

överföring av information som: Albumnamn, 
Låttitel, Artistnamn, o.s.v. Dessa namn/titlar 
visas inte på sådana spelare.

• Knappen [Läge] visas endast när en Bluetooth-
ljudspelare som stödjer ljudkontrollfunktionen 
ansluts.

●Ljudreglaget på Kartskärmen

❏ Registrera din Bluetooth-
ljudspelare (koppling)

Du kan registrera högst 5 Bluetooth-ljudspelare.
Registrering utförs från Bluetooth-menyskärmen 
under menyn Inställningar. Information om 
åtgärden finns under see ”Bluetooth-
inställningar” (sida 35).
Registrera din Bluetooth-ljudspelare genom 
att göra följande:
1. Bekräfta Bluetooth-informationen och 

ange en PIN-kod (lösenord) vid behov.
2. Koppla din Bluetooth-ljudspelare.
3. Välj din Bluetooth-ljudspelare från listan 

Kopplade enheter.
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❏ Styra Bluetooth-ljudlagret
Anmärkning:
• Beroende på specifikationerna för din Bluetooth-

ljudspelare, kanske funktionerna inte fungerar alls, 
eller så kanske de fungerar felaktigt.

• Ibland, beroende på miljön, kan uppspelning låta 
fragmenterat, eller så kan växlingsljud genereras.

Spela upp musik
När anslutningen till en Bluetooth-ljudspelare 
har etablerats, aktiveras uppspelningsläget 
automatiskt.
• När uppspelning inte har startats kan du peka 

på knappen [t Spela].

Göra paus i uppspelning
1. Peka på knappen [G Spela] under 

uppspelning.
Uppspelningen pausas.

2. Återuppta uppspelningen genom att peka 
på knappen [t Spela]  eller [G Spela].
Uppspelning återupptas.

Hoppa över ett spår (sökning)
1. Tryck på knappen [I] eller [i] (TUNE/

TRACK) under uppspelning.
Spåren hoppas över lika många gånger som 
knappen trycks och uppspelning påbörjas.

Anmärkning:
• Beroende på Bluetooth-ljudspelaren kanske du 

måste trycka två gånger på knappen [i] för 
att spela det föregående spåret.

Snabbspola framåt/bakåt
1. Tryck och håll ned knappen [I] eller [i] 

(TUNE/TRACK) under uppspelning.
Systemet använder uppspelningsläget för 
snabbspolning framåt/bakåt när du trycker 
på knappen.
Normal uppspelningshastighet återupptas 
om du släpper knappen.

❏ Ange olika 
uppspelningsfunktioner

Anmärkning:
• Dessa funktioner kanske inte är tillgängliga med 

vissa Bluetooth-ljudspelare; knappen [Läge] visas 
endast när en Bluetooth-ljudspelare som stödjer 
dessa funktioner ansluts.

1. Peka på knappen [Läge].
2. Peka på knappen för funktionen som du vill 

använda.
[Blanda]-knapp:
Utför blandad uppspelning.
• [Blanda av]

Avbryter blandad uppspelning. ”Blanda av” 
visas på skärmen.

• [Blanda alla spår]
Spelar upp alla angivna spår i slumpmässig 
ordning. ”Blanda alla spår” visas på skärmen.

• [Blanda grupp]
Spelar upp dina Grupper utan någon 
särskild ordning när fler Grupper väljs. Spår 
i en Grupp spelas upp i inspelad ordning. 
”Blanda grupp” visas på skärmen.

[Upprepa]-knapp:
Utför blandad uppspelning.
• [Upprepa 1 spår]

Spelar upp det aktuella spåret upprepade 
gånger. ”Upprepa 1 spår” visas på 
skärmen.

• [Upprepa alla spår]
Spelar upp alla angivna spår upprepade 
gånger. ”Upprepa alla spår” visas på 
skärmen.

• [Upprepa grupp]
Spelar upp alla spår i den aktuella gruppen 
upprepade gånger. ”Upprepa grupp” visas 
på skärmen.

3. Den föregående skärmen visas om du trycker 
på [BACK]-knappen.

Anmärkning:
• Beroende på Bluetooth-ljudspelaren kanske 

upprepad uppspelning inte kan avbrytas.
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Använda AUX (valfritt)
Denna funktion används när extrautrustning 
ansluts till denna enhet.

❏ Välja AUX-läge
1. Tryck på knappen [SOURCE] för att visa 

källmenyns skärm.
2. Peka på knappen [AUX] för att välja 

AUX-läge.
Du kan lyssna på utmatad data från den 
anslutna enheten på denna enhet.
• Du kan även välja AUX-läget genom 

att använda fjärrkontrollen på ratten. 
➜ ”Åtgärder på fjärrkontrollen på ratten” 
(sida 13)

❏ Skärm för AUX-läge

❏ Ändra ljudingångsnivån
Ljudingångsnivån för AUX-ingången kan ändras.
• Standardinställningen är Hög.
1. Peka på knappen [Låg], [Mellan], eller [Hög] 

för att välja nivå.
Låg: –4 dB
Mellan: 0 dB
Hög: +6 dB

Använda telefon
När anslutningen till din Bluetooth-mobiltelefon 
har gjorts är följande funktioner tillgängliga på 
enheten:
• Lyssna på dina telefonsamtal över bilens 

högtalare.
• Ringa samtal med en knappsats som innehåller 

tio knappar, med telefonbokdata som laddats 
ned från mobiltelefonen, användning av 
samtalshistorik (mottagna/uppringda samtal) 
eller användning av telefonens minnesfunktion 
(snabbuppringning).

Anmärkning:
• Detta system stödjer profilerna HFP, OPP, A2DP, 

AVRCP och PBAP. Systemet kanske inte fungerar 
alls eller kanske inte fungerar korrekt med vissa 
Bluetooth-mobiltelefoner beroende på deras 
prestanda eller specifikationer. Mer information om 
kompatibla modeller finns på webbsidan Honda 
Access Europe (http://www.honda-access.com/).

• Beroende på mobiltelefon kanske du måste utföra 
manuell överföring av objekt från mobiltelefonen.

• Vissa mobiltelefoner kanske inte kan överföra 
telefonbokdata.

• Överföring av telefonbokdata kan ta lång tid. 
Samtal inaktiveras under dataöverföring.

❏ Välja Telefonläge
1. Tryck på knappen [MENU] för att visa 

huvudmenyskärmen.
2. Peka på knappen [Telefon] för att välja 

Telefonläge.
Telefonskärmen visas.

❏ Telefonskärm

Anmärkning:
• Knapparna för uppringning är avaktiverade när 

ingen anslutning till en mobiltelefon har gjorts.
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❏ Telefoninställningar
Bekräfta Bluetooth-information 
och ställa in PIN-kod (Lösenord)
Du kan bekräfta informationen för Bluetooth-
gränssnittet och ställa in PIN-koden 
(Lösenordet).
Dessa handlingar utförs från Bluetooth-
menyskärmen under menyn Inställningar. 
➜ ”Bluetooth-inställningar” (sida 35)

Registrera din mobiltelefon 
(koppling)
Du kan registrera högst 5 mobiltelefoner.
1. Stäng av strömmen på mobiltelefonen som du 

vill registrera.
2. Peka på knappen [Koppla telefon] för att visa 

skärmen Koppla telefon.
3. Utför följande handlingar på din mobiltelefon:

• Utför sökning efter Bluetooth-enheter.
• Ange enheten ”MY-CAR” för att registrera 

detta system till din mobiltelefon.
4. När du ombes mata in PIN-koden (lösenordet) 

av din mobiltelefon, ska du ange samma kod 
som PIN-koden (lösenordet) som ställts in för 
den här enheten.
Om du ombes välja en funktion ska du välja 
”Handsfree”-funktionen.
När kopplingen slutförs ställs den registrerade 
mobiltelefonen in som aktuell telefon och 
displayen återgår till Telefonskärmen.

●Ta bort den registrerade telefonen
1. Peka på knappen [Kopplade telefoner].
2. Tryck på knappen för enheten du vill ställa in.
3. Peka på knappen [Ta bort].
4. Peka på knappen [Ja] för att ta bort.

Välja mobiltelefon
1. Peka på knappen [Kopplade telefoner] för 

att visa skärmen Välj telefon.
2. Tryck på knappen för enheten du vill använda.
3. Peka på knappen [Anslut].
4. Den föregående skärmen visas om du trycker 

på [BACK]-knappen.

Ändra det registrerade namnet för 
din mobiltelefon
1. Peka på knappen [Kopplade telefoner].
2. Peka på knappen för den enheten som du vill 

ändra det registrerade namnet för.
3. Peka på knappen [Preferenser].
4. Peka på knappen [Enhetens namn].
5. Skriv ett namn för enheten och tryck på [OK].
6. Den föregående skärmen visas om du trycker 

på [BACK]-knappen.

❏ Använda telefonen

Ringa ett samtal med knappsatsen
1. Peka på knappen [Knappsats] för att visa 

knappsatsen med tio knappar.
2. Ange telefonnumret med knappsatsen 

på skärmen.
3. Peka på [OK] för att ringa upp det inmatade 

numret.
• Följande telefonavbrottsskärm visas under 

ett telefonsamtal.

• Peka på knappen [Mobiltelefon] för att 
prata i mobiltelefonen, vilket avbryter 
handsfree-funktionen. Återgå till handsfree-
läget genom att ansluta din mobiltelefon 
igen från skärmen Telefon.

• Peka på knappen [Stäng av ljud] för att 
stänga av mikrofonen. Återuppta 
användning av mikrofonen genom att peka 
på knappen [Aktivera ljud].

4. När samtalet har avslutats trycker du på 
knappen [Lägg på] för att ”lägga på luren”.

Anmärkning:
• Beroende på din mobiltelefon kan anslutningen 

till detta system kopplas från när du använder 
Mobiltelefonläget.

• Kartskärmen kan visas under samtalet om 
du trycker på knappen [MAP]. Återgå till 
telefonavbrottsskärmen genom att trycka på 
knappen [MENU] och peka på knappen [Telefon].

Använda mobiltelefonens 
telefonbok
Systemet kan ladda ned telefonbokdata som 
registrerats i den valda mobiltelefonen. Du kan 
använda dessa data för att ringa ett samtal från 
denna enhet.
Anmärkning:
• Vissa mobiltelefoner kanske inte kan överföra 

telefonbokdata.
• Endast telefonboksobjekt med minst ett 

telefonnummer registrerat i nedladdade 
Telefonboksdata visas på skärmen Telefonbok.

• Vissa mobiltelefoner tar lång tid att ladda ned 
telefonbokdata.
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• När du överför telefonbokdata kan anslutningen 

till Bluetooth-ljudspelaren avbrytas tillfälligt. När 
överföring av telefonbokdata har avslutats, ansluts 
Bluetooth-spelaren automatiskt igen.

• När nedladdning av telefonbokdata avbryts genom 
att peka på knappen [Avbryt] kommer de 
telefonbokobjekt som redan har överförts 
att registreras normalt.

• Om samma telefonbokobjekt som redan har 
laddats ned laddas ned igen, registreras objektet 
två gånger. När du vill uppdatera telefonbokobjekt 
rekommenderar vi att du raderar de registrerade 
telefonbokobjekten innan du laddar ned 
telefonbokdata.

1. Peka på knappen [Telefonens telefonbok] 
för att visa skärmen Telefonbok.

2. Ladda ned telefonbokdata från din 
mobiltelefon genom att peka på knappen 
[Ladda ned].
När bekräftelsemeddelandet visas:
• Peka på knappen [Ja] och utför sedan 

manuell överföring från din mobiltelefon 
för att börja överföra telefonbokdata.

• Om manuell överföring från din mobiltelefon 
inte krävs pekar du på knappen [Nej] på 
bekräftelseskärmen för att börja överföra 
telefonbokdata.

När nedladdning av data har slutförts återgår 
systemet till skärmen Telefonbok.

3. Tryck på ett en knapp med ett namn som 
du vill ringa upp.
• Peka på knapparna [ ], [{], [}], eller [ ] 

för att rulla i listan.
• När du pekar på alfabetknappen på vänster 

sida av skärmen rullar listan till objektet som 
börjar med den angivna bokstaven.

4. Peka på nummerknappen och peka sedan på 
knappen [Ring upp] för att ringa det angivna 
numret.
Telefonavbrottsskärmen visas och 
uppringning påbörjas.
• När samtalet har avslutats trycker du på 

knappen [Lägg på] för att ”lägga på luren”.

Använd fordonets telefonbok
Du kan registrera dina favoritnummer i fordonets 
telefonbok genom att välja från telefonbokdatan, 
registrerade uppringda/mottagna samtal och 
inmatade telefonnummer.
• Du kan registrera upp till 5 telefonnummer.
●Lägga till ett objekt i fordonets telefonbok
1. Peka på knappen [Fordonets telefonbok] för 

att visa skärmen Fordonets telefonbok.
2. Peka på knappen [Lägg till ny].
3. Peka på knappen [Kopiera från 

samtalshistorik], [Kopiera från 
mobiltelefonens telefonbok], eller [Ange 
nummer med knappsats] för att välja en 
metod att ange numret och utför sedan 
samma handling när du ringer ett samtal.

4. Peka på knappen [OK] på 
bekräftelseskärmen för att registrera det 
angivna numret i registret Favoritsamtal.
• Du kan redigera/ta bort de registrerade 

numren från inställningsmenyn.
●Ringa ett samtal med fordonets telefonbok
1. Peka på knappen [Fordonets telefonbok] för 

att visa skärmen Fordonets telefonbok.
2. Tryck på en knapp med ett nummer som 

du vill ringa upp.
3. Peka på [Ring upp] för att ringa upp det 

angivna numret.
Telefonavbrottsskärmen visas och 
uppringning påbörjas.
• När samtalet har avslutats trycker du på 

knappen [Lägg på] för att ”lägga på luren”.
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Använda samtalshistorik
Systemet registrerar automatiskt uppringda/
mottagna samtal. Du kan bekräfta informationen 
och använda dessa data för att ringa ett samtal 
från denna enhet.
• Upp till 5 uppringda samtal och 5 mottagna 

samtal kan registreras för varje enskild 
registrerad telefon.

Anmärkning:
• När du registrerar flera mobiltelefoner och växlar 

mellan dem, kommer registret med uppringda och 
mottagna samtal inte att inkludera samtal som 
gjorts med en annan mobiltelefon.

1. Peka på knappen [Samtalshistorik].
2. Peka på knappen [Uppringda] eller 

[Mottagna] beroende på vilken lista som 
du vill visa.
Motsvarande lista visas på skärmen.
• Den föregående skärmen visas om 

du trycker på [BACK]-knappen.
3. Tryck på ett en knapp med ett nummer 

som du vill ringa upp.
4. Peka på [Ring upp] för att ringa upp det 

angivna numret.
Telefonavbrottsskärmen visas och 
uppringning påbörjas.
• Du kan justera samtalsvolymen.

➜ ”Inställningar för volym och pipljud” 
(sida 35)

• När samtalet har avslutats trycker du på 
knappen [Lägg på] för att ”lägga på luren”.

Svara på ett samtal
När ett samtal mottas, visas 
telefonavbrottsskärmen.
1. Peka på knappen [Svara] för att svara på 

samtalet.
• Om du pekar på [Avfärda] kopplas samtalet 

bort.
2. När samtalet har avslutats trycker du på 

knappen [Lägg på] för att ”lägga på luren”.
Anmärkning:
• Ljudfunktionen avbryts tillfälligt under samtalet 

och systemet återupptar ljudfunktionens senaste 
status när samtalet har avslutats.

• Kartskärmen kan visas under samtalet om 
du trycker på knappen [MAP]. Återgå till 
telefonavbrottsskärmen genom att trycka på 
knappen [MENU] och peka på knappen [Telefon].

Använda parkeringskamera 
(extrautrustning)
Om den valfria parkeringskameran är installerad 
i systemet visas vyn bakifrån på skärmen när 
växelspaken förs till backpositionen.

Om ditt fordon är utrustat med i-MID-systemet, 
kan vyn bakifrån visas på i-MID-skärmen.

❏ Justera kamerabilden
Du kan justera inställningarna för Ljusstyrka, 
Nyans, Färg och Kontrast för att visa vyn bakifrån 
på skärmen.
• Justeringsintervall:  –16 till 16
1. Tryck på [MENU]-knappen.
2. Peka på önskad knapp för att justera nivån.

[Ljusstyrka]-knapp:
• [+]

Gör bilden ljusare.
• [–]

Gör bilden mörkare.
[Nyans]-knapp:
• [+]

Ökar grön färg.
• [–]

Ökar röd färg. 
[Färg]-knapp:
• [+]

Ökar färgdjup.
• [–]

Minskar färgdjup.
[Kontrast]-knapp:
• [+]

Ökar kontrast.
• [–]

Minskar kontrast.
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i Inställningsmenyn.

Skärmen Inställningar

Skärmen Inställningar – Övrigt

1. Tryck på [MENU]-knappen.
Huvudmenyn visas.

2. Peka på knappen [Inställningar].
Inställningsskärmen visas.
Peka på knappen [Övrigt] för att visa 
skärmen Inställningar – Övrigt.

Navigationsinställningar
När du trycker på [Navigation] i inställningsmenyn 
kan du ange olika inställningar gällande allmänna 
egenskaper eller bekräfta information gällande 
navigeringsfunktionen.
För detaljerad information, se see 
”5. Navigationssystemets inställningar” (sida 67).

Ljudeffektinställningar
När du pekar på knappen [Ljudeffekter] i menyn 
Inställningar kan du justera olika 
ljudeffektinställningar.

❏ Justera fader/balans
1. Peka på knappen [Fram] eller [Bak] under 

panelen Fader/balans för att justera 
dämpningsnivån.
• Standardinställningen är 0.
• Justeringsintervall: fram 5 till bak 5.
[Fram]-knapp:
Förstärker ljudet från de främre högtalarna.
[Bak]-knapp:
Förstärker ljudet från de bakre högtalarna.

2. Peka på knappen [Vänster] eller [Höger] 
under panelen Fader/balans för att justera 
balansnivån.
• Standardinställningen är 0.
• Justeringsintervall: vänster 5 till höger 5.
[Vänster]-knapp:
Förstärker ljudet från de vänstra högtalarna.
[Höger]-knappen:
Förstärker ljudet från de högra högtalarna.

❏ Justera den grafiska 
utjämnaren
Du kan justera ljudtonen med funktionen 
Grafisk utjämnare.

Välj från standardinställningar
1. Peka på knappen [Välj] under panelen för den 

Grafiska utjämnaren.
2. Välj en standardinställning genom att peka 

på knapparna [Bas B], [Hög B], [Akustisk], 
[Effekt], [Jämn] eller [Platt].

Registrera de anpassade 
inställningarna
1. Peka på knappen [Välj] under panelen för den 

Grafiska utjämnaren.
2. Peka på önskad användarknapp för att välja 

vilka anpassade inställningar som ska 
registreras och peka sedan på knappen 
[Justera].

3. Peka på knappen [I] eller [i] under 
frekvensen som du vill justera nivån för.
• Frekvens: 60Hz, 250Hz, 1kHz, 4kHz, 16kHz
• Nivå: –6 till +6

4. Systeminställning
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❏ Ljudstyrka, funktion
Funktionen för ljudstyrka ökar nivån för höga 
och låga frekvenser enligt volyminställningen. 
1. Peka på knappen [PÅ] på panelen Ljudstyrka 

för att ställa in funktionen på PÅ/AV.

Telefoninställningar
När du pekar på [Telefon] i Inställningsmenyn 
kan du ställa in olika funktioner gällande 
telefonfunktionen.

❏ Redigera fordonets telefonbok
●Lägga till en telefonbok för fordonet
1. Peka på knappen [Redigera fordonets 

telefonbok] för att visa skärmen Redigera 
fordonets telefonbok.

2. Peka på knappen [Lägg till ny].
3. Peka på knappen [Kopiera från 

samtalshistorik], [Kopiera från 
mobiltelefonens telefonbok], eller [Ange 
nummer med knappsats] för att välja en 
metod att ange numret och utför sedan 
samma handling när du ringer ett samtal.

4. Peka på menyalternativet som ska ställas in.
[Objektnr.]-knapp:
Väljer objektknappen för att registrera numret.
[Namn]-knapp:
Du kan redigera namnet eller numret.
[Nummer]-knapp:
Du kan redigera telefonnumret som ska 
registreras.
[Typ]-knapp:
Du kan ange typen av telefonnummer från 
följande typer:
• [Mobil]
• [Allmänt]
• [Hem]
• [Kontor]
• [Övrigt]

5. Peka på [OK] för att registrera numret.
●Redigera/ta bort posten
1. Peka på knappen [Redigera fordonets 

telefonbok] för att visa skärmen Redigera 
fordonets telefonbok.

2. Tryck på knappen för numret som du vill 
redigera eller ta bort.

3. Redigera numret genom att peka på knappen 
[Preferenser].
Redigera den registrerade informationen 
och peka sedan på knappen [OK].

4. Ta bort ett nummer genom att peka 
på knappen [Ta bort].
Peka på knappen [Ja] för att ta bort.

❏ Samtalshistorik
1. Peka på knappen [Samtalshistorik] för att 

visa skärmen Samtalshistorik.
2. Peka på knappen [Uppringda] eller 

[Mottagna] beroende på vilken lista som 
du vill redigera.

3. Tryck på ett en knapp med ett nummer som 
du vill redigera.

4. Tryck på knappen på skärmen som du vill 
redigera.
[Fordonets telefonbok]-knapp:
Registrerar numret till fordonets telefonbok. 
Du kan redigera informationen eller numret.
[Ta bort]-knapp:
Tar bort numret. Peka på knappen [Ja] för att 
ta bort.

❏ Lägga till nya kontakter till 
telefonens telefonbok

1. Peka på knappen [Telefonens telefonbok] 
för att visa skärmen Ladda ned telefonens 
telefonbok.

2. Peka på önskad knapp på skärmen för att 
registrera telefonens telefonbok.
[Ladda ned hela telefonboken]-knapp:
Registrerar telefonboksdata som laddats ned 
från din mobiltelefon till telefonens telefonbok. 
Alla nummer i telefonboken ersätts.
[Ladda ned 1 post]-knapp:
Registrerar specifika telefonboksdata 
som laddats ned från din mobiltelefon 
till telefonens telefonbok.
[Nedladdningslista]-knapp:
Skärmen Telefonens telefonbok visas. Du 
kan ange vilket nummer som ska registreras 
i telefonens telefonbok.

❏ Ta bort telefoninformation
1. Peka på knappen [Ta bort 

telefoninformation] för att visa skärmen 
Ta bort telefoninformation.

2. Peka på objektet som du vill ta bort.
[Fordonets telefonbok]-knapp:
Du kan ta bort alla nummer eller angivna 
nummer som registrerats i fordonets 
telefonbok.
[Samtalshistorik]-knapp:
Du kan ta bort alla nummer eller angivna 
nummer som registrerats under 
Samtalshistorik.
[Telefonens telefonbok]-knapp:
Du kan ta bort alla nummer eller angivna 
nummer som registrerats i telefonens 
telefonbok.
[Ta bort all telefoninformation]-knapp:
Du kan ta bort alla nummer som registrerats 
i detta system.
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Bluetooth-inställningar
När du pekar på [Bluetooth] i Inställningsmenyn 
kan du ställa in olika funktioner gällande 
Bluetooth-funktionen.

❏ Aktivera Bluetooth-funktionen
1. Peka på knappen [Bluetooth] för att aktivera/

avaktivera Bluetooth-funktionen.

❏ Koppla Bluetooth-enheter
1. Stäng av strömmen på mobiltelefonen eller 

Bluetooth-ljudspelaren som du vill registrera.
2. Peka på knappen [Koppla Bluetooth-enhet].
3. Peka på knappen [Ja] när du registrerar 

en mobiltelefon eller knappen [Nej] när 
du registrerar en Bluetooth-ljudspelare.

4. Utför följande åtgärder på din mobiltelefon 
eller Bluetooth-ljudspelare:
• Utför sökning efter Bluetooth-enheter.
• Ange enheten ”MY-CAR” för att registrera 

enheten.
5. När du ombes att ange PIN-koden 

(lösenordet) ska du mata in samma kod 
som PIN-koden (lösenordet) som ställts 
in för enheten.
Om du ombes att välja funktion ska du välja 
de funktioner som du vill använda.
När kopplingen har slutförts, ställs den 
registrerade enheten in som den aktuella 
telefon- eller ljudenheten.

❏ Använda listan Kopplade 
enheter

1. Peka på knappen [Kopplade enheter] för att 
visa skärmen Kopplade enheter.

2. Peka på knappen [Handsfree] eller [Ljud] för 
att visa enhetslistan.

3. Peka på knappen för enheten du vill använda.
4. Peka på [Anslut] för att koppla den angivna 

enheten.
• Du kan bekräfta informationen på enheten 

genom att peka på knappen [Preferenser].
• Ta bort registreringen av den angivna 

enheten genom att peka på knappen 
[Ta bort].

❏ Bekräfta/redigera Bluetooth-
information

1. Peka på knappen [Redigera Bluetooth-
information] för att visa skärmen Redigera 
Bluetooth-information.

2. Ändra PIN-koden (lösenordet) genom att 
peka på [PIN-kod], ange önskad PIN-kod 
(lösenord) och peka sedan på knappen [OK].

3. Ändra enhetens namn genom att peka på 
[Enhetens namn], ange enhetens namn 
och peka på knappen [OK].

4. Tryck på [BACK] när du vill gå tillbaka 
föregående skärm.

Inställningar för volym 
och pipljud
Du kan ändra volyminställningar och andra 
pipljudsinställningar.
1. Peka på knappen [Volym och pipljud].

Menyn Volym och pipljud visas.
2. Peka på menyalternativet som ska ställas in.

[Röstvägledning]-knapp:
Ställer in om röstvägledningen ska aktiveras 
eller inte.
[Röstvolym]-knapp:
Justerar volymen för röstvägledningen.
[Röst-SVC]-knapp:
Justerar funktionens känslighet så att 
styrningsvolymen ändras i enlighet med 
fordonets hastighet.
[Ljud-SVC]-knapp:
Justerar funktionens känslighet så att 
ljudvolymen ändras i enlighet med 
fordonets hastighet.
[Telefonvolym]-knapp:
• [Telefonens ringsignalvolym]

Justerar volymen för telefonens ringsignal.
• [Telefonens inkommande volym]

Justerar volymen för inkommande samtal.
• [Telefonens utgående volym]

Justerar volymen för utgående samtal.
• [Fordonets ringsignal]

Ställer in om ringsignalen ska matas ut 
genom fordonets högtalare.

[Knapparnas pipljud]-knapp:
Ställer in om knapparna ska avge pipljud när 
de används.
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Visningsjustering
När du rör vid knappen [Display] 
i inställningsmenyn kan du justera 
ljusstyrkan för skärmen.
Anmärkning:
• Justeringen av ljusstyrkan arbetar efter det 

aktuella skärmfärgsläget.
1. Peka på knappen [Display].

Skärmen för justering av displayen visas.
2. Justera ljusstyrkenivån genom att trycka 

på [+]- eller [–]-knappen.
[+]-knappen:
Gör bilden ljusare.
[-]-knappen:
Gör bilden mörkare.

Ställa klockan
Du kan ställa in olika inställningar för klockan.
1. Peka på knappen [Klocka].

Klockskärmen visas.
2. Peka på menyalternativet som ska ställas in.

[Klocka på skärmen]-knapp:
Ställer in om klockan ska visas på 
kartskärmen.
[Klockformat (24 t)]-knapp:
Ändrar tidsformatet till 12- eller 24-timmars 
format.
[Förskjutning (timme)]-knapp:
Justerar aktuellt klockslag manuellt. Om du 
pekar på [+]- eller [–]-knappen ändras tiden 
med 1 timme.
[Förskjutning (min)]-knapp:
Justerar aktuellt klockslag manuellt. Om du 
trycker på [+]- eller [–]-knappen ändras tiden 
med 1 minut.
[Sommartid]-knapp:
Ställer in om sommartidsfunktionen ska 
aktiveras.
• [PÅ]

Aktiverar funktionen för sommartid.
• [AV]

Funktionen för sommartid är avaktiverad.
• [Auto]

Funktionen för sommartid aktiveras 
automatiskt.

[Tidzon]-knapp:
Ställer in tidzon. Du kan välja bland regioner 
i en lista samt [Auto]-knappen. Klockan ställs 
automatiskt in på tidzonen i det land där 
fordonet befinner sig om du väljer [Auto]-
knappen.

Ange språk
Du kan ändra språket som används av systemet 
och friskrivningsskärmen.

❏ Ställa in systemspråk
För ”English”, kan du även välja 
avståndsenheter (km/mile).
1. Peka på knappen [Övrigt].
2. Peka på knappen [Språk].
3. Peka på knappen [Språk].
4. Peka på knappen för språket som ska 

ställas in.
Du kan välja språk från följande 
språkknappar.
[English (mile)]-knapp
[English (km)]-knapp
[Français]-knapp
[Deutsch]-knapp
[Italiano]-knapp
[Nederlands]-knapp
[Português]-knapp
[Español]-knapp
[Dansk]-knapp
[Svenska]-knapp
[Norsk]-knapp
[Suomalainen]-knapp
[polski]-knapp

Anmärkning:
• För andra språk än engelska visas avståndet 

med mätsystem.

❏ Ställa in språk för 
friskrivningsskärmen

1. Peka på knappen [Övrigt].
2. Peka på knappen [Språk].
3. Peka på knappen [Språk för 

friskrivningsskärmen].
4. Peka på knappen för språket som ska 

ställas in.
Du kan välja språk från följande 
språkknappar.
[English]-knapp
[Français]-knapp
[Deutsch]-knapp
[Italiano]-knapp
[Nederlands]-knapp
[Português]-knapp
[Español]-knapp
[Dansk]-knapp
[Svenska]-knapp
[Norsk]-knapp
[Suomalainen]-knapp
[�������]-knapp
[�	
�����]-knapp
[hrvatski]-knapp
[Čeština]-knapp
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[eesti]-knapp
[Ελληνικά]-knapp
[Magyar]-knapp
[Latviešu]-knapp
[Lietuvi�]-knapp
[polski]-knapp
[Română]-knapp
[Slovenčina]-knapp
[Slovenščina]-knapp

Inställning för 
tangentbordsinmatning
Du kan ändra tangentbordets layout för 
namninmatning.
1. Peka på knappen [Övrigt].
2. Peka på knappen 

[Tangentbordsinmatning].
3. Peka på önskad knapp för att välja 

tangentbordets layout.
[QWERTY]-knapp
[ABCDEF]-knapp

Stöldskyddsinställning
Detta system förhindrar stöld med följande 
två stöldskyddsfunktioner:
●Stöldskydd-indikator
När strömmen stängs av, tänds 
stöldskyddsindikatorn för att meddela att systemet 
har aktiverat stöldskyddsfunktionen. Detta 
förbättrar effekten av stöldskyddsfunktionen.
●Stöldskyddsfunktion
När strömmen stängs av efter att enheten har 
tagits ut från bilen, begär systemet att du matar in 
den valda säkerhetskoden med 4 siffror. Detta 
förhindrar stöld genom att enheten avaktiveras 
vid stölden.

❏ Ställa in stöldskydd-indikatorn
1. Peka på knappen [Övrigt].
2. Peka på knappen [Stöldskydd].
3. Peka på knappen [Stöldskydd-indikator] för 

att aktivera/avaktivera stöldskyddsfunktionen.

❏ Aktivera stöldskyddsfunktionen
1. Peka på knappen [Övrigt].
2. Peka på knappen [Stöldskydd].
3. Peka på knappen [Aktivera stöldskydd] för 

att aktivera stöldskyddsfunktionen.
En varningsskärm visas.

4. Peka på knappen [OK] för att visa 
inställningsskärmen för Säkerhetskod.

5. Ange din 4-siffriga säkerhetskod genom att 
peka på knapparna [0] till [9] och peka sedan 
på knappen [OK].

6. När bekräftelseskärmen visas trycker du på 
knappen [OK].

7. Ange samma 4-siffriga säkerhetskod igen för 
att bekräfta och peka sedan på knappen [OK].
Stöldskyddsfunktionen aktiveras.

❏ Avbryta stöldskyddsfunktionen
1. Peka på knappen [Övrigt].
2. Peka på knappen [Stöldskydd].
3. Peka på knappen [Aktivera stöldskydd] 

för att stänga av stöldskyddsfunktionen.
Skärmen för inmatning av säkerhetskoden 
visas.

4. Ange din 4-siffriga säkerhetskod genom att 
peka på knapparna [0] till [9] och peka sedan 
på knappen [OK].
Stöldskyddsfunktionen avbryts när den 
angivna säkerhetskoden är korrekt.

Anmärkning:
• När du anger fel säkerhetskod, visas meddelandet 

”Säkerhetskoden är felaktig” i 5 sekunder. Om 
du angav fel kod 3 gånger, förbjuds inmatning 
av säkerhetskoden en stund.

• Tala med din auktoriserade Honda-återförsäljare 
om du har glömt din säkerhetskod.

Återställa till 
fabriksinställningar
Du kan återställa alla inställningar för att återgå 
till fabriksinställningar.
Anmärkning:
• När systemet återställs till fabriksinställningar 

raderas alla sparade data med undantag av 
uppdaterad systemprogramvara och kartdata.

1. Peka på knappen [Övrigt].
2. Peka på knappen [Återställ till 

fabriksinställningar].
3. Tryck på [Ja]-knappen på den bekräftande 

skärmen.

Uppdatera kartan
Tala med din auktoriserade Honda-återförsäljare 
för information om uppdatering av 
systemprogramvaran och kartdata.
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Sammanfattning av inställningarna
• Inställningar i fet stil anger standardinställningar.

Namn på inställningsalternativ Inställningar

Ljud-
effekter

Fader/Balans Fader: fram 5 till bak 5 (0)
Balans: vänster 5 till höger 5 (0)

Grafisk 
utjämnare

Standardinställningar Bas B, Hög B, Akustisk, Effekt, Jämn, Platt

Anpassade inställningar 6-användare, inställning:
• Frekvens: 60, 250, 1k, 4k, 16k (Hz)
• Nivå: –6 till +6

Ljudstyrka PÅ, AV

Telefon Redigera fordonets telefonbok (Ingen)

Samtalshistorik (Ingen)

Ladda ned 
telefonens 
telefonbok

Ladda ned hela telefonboken (Ingen)

Ladda ned 1 post (Ingen)

Nedladdad lista (Ingen)

Ta bort telefoninformation —

Bluetooth Bluetooth PÅ, AV

Koppla Bluetooth-enhet (Registrerar en Bluetooth-enhet.)

Lista med kopplade enheter (Ingen)

Redigera 
Bluetooth-
information

PIN-kod 1212

Enhetens namn MY-CAR

Enhetens adress (Den fasta adressen visas.)

Volym och 
pipljud

Röstvägledning PÅ, AV

Röstvolym 1 till 16 (6)

Röst-SVC AV till 3 (2)

Ljud-SVC AV till 3 (2)

Telefon-
volym

Telefonens ringsignalvolym 1 till 40 (9)

Telefonens inkommande 
volym

1 till 40 (9)

Telefonens utgående volym 1 till 5 (3)

Fordonets ringsignal PÅ, AV

Knapparnas pipljud PÅ, AV

Skärm Ljusstyrka 0 till 32 (29 för Dag/3 för Natt)
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Klocka Klocka på skärmen PÅ, AV

Klockformat (24 t) PÅ, AV

Förskjutning (timme) –12 till 12 t (0 t)

Förskjutning (min) –59 till +59 min (0 min)

Sommartid PÅ, AV, Auto

Tidzon Auto, Eniwetok/Kwajalein, Midway Island/
Samoa, Hawaii, Alaska, Pacific, Arizona, 
Mountain, Central America, Central, Mexico 
City, Saskatchewan, Bogota/Lima, Eastern, 
Indiana, Atlantic, Caracas/La Paz, Santiago, 
Newfoundland, Brasilia, Buenos Aires/
Georgetown, Greenland, Mid-Atlantic, 
Azores, Cape Verde Is, Casablanca/
Monrovia, London, Amsterdam, Belgrade, 
Paris, Sarajevo, West Central Africa, 
Athens, Istanbul, Bucharest, Cairo, Harare, 
Helsinki, Jerusalem, Baghdad, Kuwait, 
Moscow, Nairobi, Tehran, Abu Dhabi, Baku, 
Kabul, Ekaterinburg, Islamabad, Calcutta, 
Kathmandu, Almaty, Astana, Sri 
Jayawardenepura Kotte, Novosibirsk, 
Yangon, Bangkok, Krasnoyarsk, Beijing, 
Irkutsk, Kuala Lumpur, Perth, Tokyo, Seoul, 
Yakutsk, Adelaide, Darwin, Brisbane, 
Canberra, Guam, Hobart, Vladivostok, 
Magadan, Auckland, Nuku’alofa

Övrigt Språk Språk English (mile), English (km), Français, 
Deutsch, Italiano, Nederlands, Português, 
Español, Dansk, Svenska, Norsk, 
Suomalainen, polski

Språk för friskrivning English, Français, Deutsch, Italiano, 
Nederlands, Português, Español, Dansk, 
Svenska, Norsk, Suomalainen, �������, 
�	
�����, hrvatski, Čeština, eesti, 
Ελληνικά, Magyar, Latviešu, Lietuvi�, 
polski, Română, Slovenčina, Slovenščina

Tangentbordsinmatning QWERTY, ABCDEF

Stöldskydd Stöldskydd-indikator PÅ, AV

Stöldskyddsaktivering PÅ, AV

Återställ till fabriksinställningar (Återställer alla inställningsalternativ 
till startvärdet.)

Uppdatera karta (Uppdaterar kartans data.)

Namn på inställningsalternativ Inställningar
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Tilldela en funktion till 
OPTION-knappen
Du kan tilldela en önskad funktion för knappen 
[OPTION]. Du kan använda den tilldelade 
funktionen genom att trycka på [OPTION]-
knappen.
1. Tryck och håll ned [OPTION]-knappen i mer 

än 1,5 sekunder för att visa skärmen för 
tilldelning av OPTION-knappen.

2. Peka på knappen för önskat objekt för att 
tilldela motsvarande funktion till [OPTION]-
knappen.
[Telefonmeny]-knapp:
Visar Telefonskärmen.
[Åk hem]-knapp:
Ställer in din registrerade hemplats som 
destination.
[Röstvägledning]-knapp:
Ställer in om röstvägledningen ska aktiveras 
eller inte.
[Avbryt/återuppta resväg]-knapp:
Avbryter eller återupptar den aktuella 
resvägen.
[Dag-/Nattläge]knapp:
Växlar skärmens ljusstyrka mellan Dag- 
och Nattläge.

3. Den föregående skärmen visas om du trycker 
på [BACK]-knappen.
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Navigation
I detta avsnitt lär du dig om hur navigationssystemet används, 
vilket hjälper dig att identifiera fordonets placering och ta dig 
till målet du letar efter, och ger användbar information som 
trafikinformation i realtid och närliggande intressanta platser.
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Se ”1. Grundläggande användning” (sida 8) 
för ”Ljud” för hur du gör för att slå på och av 
strömmen och för information om funktionerna 
på manöverpanelen.

Växla användningsläge
Växla till Navigationsskärmen från Ljudskärmen 
genom att trycka på knappen [MAP].

Menytyper och användning
I det här avsnittet förklaras typerna av vanliga 
menyskärmar på pekskärmen och deras 
funktion.

❏ Huvudmeny
Tryck på knappen [MENU] för att visa 
huvudmenyskärmen. Peka på det önskade 
menyobjektet för att visa varje menyskärm.

[  Mål], knapp:
Visar menyskärmen Mål.
➜ ”Översikt över procedurer för målinmatning” 
(sida 51), ”2. Ange mål” (sida 54)

[  Rutt], knapp:
Visar menyskärmen Rutt.
➜ ”Ändra/redigera inställningar för rutt” (sida 60)

[  Inställningar], knapp:
Visar menyskärmen Inställningar.
➜ ”5. Navigationssystemets inställningar” (sida 67)

[  Information], knapp:
Visar menyskärmen Information.
➜ ”Visa Information” (sida 51), 
”4. Trafikinformation” (sida 64)

[  Telefon], knapp:
Visar menyskärmen Telefon. 
➜ ”Använda telefon” (sida 29)

[ ] (Dag/Natt), knapp:
Systemet har två skärmlägen: dagläge och 
nattläge. Normalt växlas dessa lägen automatiskt 
enligt status för ljuset i bilen (Autoläge). Du kan 
växla dessa lägen tillfälligt genom att peka på 
denna knapp. Inställningen återgår till autoläge 
när strömmen stängs av.
Reglaget för ljusstyrka visas längst ned på 
skärmen i cirka 5 sekunder. Om du pekar 
på knappen [T] eller [t] ökas/minskas 
inställningen för ljusstyrka för det aktuella läget.

❏ Kartmeny (Meny på karta över 
aktuell plats)

Peka på knappen Kartmeny] på kartskärmen för 
att visa Kartmenyn på vänster sida av skärmen. 
Du kan spara den aktuella platsen till 
Adressboken eller ändra kartans utseende.

[BACK]-knapp:
Återgår till kartskärmen.

[Snabb POI]-knapp:
Visar kategoriskärmen för intressanta platser 
som ligger i närheten av den aktuella platsen.

[Spara plats], knapp:
Registrera den aktuella platsen i adressboken.

1. Grundläggande 
användning
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❏ Platsmeny (meny på 

rullad karta)
Efter att du har rullat över kartan genom att trycka 
på kartskärmen trycker du på [Kartmeny] på 
skärmen för att visa Platsmenyn på skärmens 
vänstra sida. Du kan ställa in platsen som visas 
vid markören på skärmens mitt som mål eller 
lagra den i adressboken.

[BACK]-knapp:
Går tillbaka till rullad karta innan du trycker på 
knappen [Kartmeny].

[Nytt mål]-knapp:
Ställer in markörens position som mål. Om ett 
mål redan angetts, tas det bort när ett nytt mål 
ställs in.

[Lägg till rutt]-knapp:
Om en annan plats redan angetts som mål kan 
du ställa in markörens position som ett delmål. 
Skärmen Ändra rutt visas när du trycker på den 
här knappen. Ange i vilken ordning delmål ska 
passeras när du anger delmål. 
➜ ”Redigera rutten” (sida 61)

[Snabb POI]-knapp:
Visar kategoriskärmen för intressanta platser 
som ligger i närheten av markörens position.

[Spara plats], knapp:
Registrerar markörens position i adressboken.

[Ta bort]-knapp:
Om du trycker på den här knappen när markören 
pekar på en lagrad plats eller Hem, raderas 
platsen från adressboken. Du kan även trycka på 
denna knapp för att ta bort den aktuella inställda 
destinationen eller delmålen när markören pekar 
på dem.

Funktioner för kartskärm

❏ Typer av karta
Det finns två karttyper: 2D-kartan och 3D-kartan. 
Vissa procedurer skiljer sig beroende på vilken 
karttyp som används, t.ex. hur du bläddrar.
●2D-karta

2D-kartan är en kartskärm som visas platt såsom 
atlaskartor. Den är praktisk när du vill söka efter 
ett mål och bekräfta vägen eller rutten. 
●3D-karta

3D-kartan visar kartan sedd ovanifrån fordonet 
i den riktning som bilen färdas. Den är praktisk 
när du vill se riktningen eftersom färdriktningens 
perspektiv kan ändras efter behov.

Du kan även visa två typer av kartor samtidigt 
på den delade skärmen och ändra kartornas 
orientering. Du kan ändra kartans utseende efter 
behov. ➜ ”Bläddra i kartan” (sida 48), ”Ändra 
kartans utseende” (sida 49)
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❏ Indikatorer på kartan
Indikatorerna som visas på kartskärmen skiljer 
sig åt beroende på rådande förhållanden vid 
olika tidpunkter. Det här avsnittet beskriver 
huvudindikatorerna som visas på kartskärmen. 

Indikatorer på kartan för aktuell plats

1 TMC-indikator
TMC-indikatorn blir grön när den mottar 
TMC-information. 
➜ ”4. Trafikinformation” (sida 64)

2 Ikonen På andra sidan gränsen
Visas vid passering av gränsen. 
➜  ”[Gränsövergångsmeddelande]-knapp:” 
(sida 50)

3 Klocka
Visar aktuell tid.

4 Ljudknapp
Visar Ljudlägesskärmen för det aktuella källäget.
Bokstäverna som visas på knappen varierar för 
att indikera det aktuella källäget.

5 [ ]-knapp
Visar Ljudreglaget för det aktuella källäget.

6 Aktuellt gatunamn
Visar namnet för aktuell gata.

7 Fordonsmarkering
Visar fordonets aktuella position och färdriktning.

8 [ ] (Vy)-knapp
Peka på knappen för att ändra kartans utseende. 
➜ ”Ändra kartans utseende” (sida 49)

9 Fartgränsikon
I allmänhet visar ikonen hastighetsgränsen på 
den aktuella huvudvägen där hastighetsdata 
tillhandahålls av en kartdatabas.
När hastighetsdata ändras, ändras siffrorna på 
ikonen och indikeringen blinkar i några sekunder.
➜ ”[Fartgränsmeddelande]-knapp:” (sida 50)

0 [–] (Zooma ut)/[+] (Zooma in)-knappar
Ökar/minskar kartans skala. Skalreglaget visas 
i cirka 3 sekunder. 
Fortsätt att peka på dessa knappar för att öppna 
fritt zoomläge. ➜ ”Zooma IN/UT på kartan” 
(sida 48)

! Märke för kartans riktning
Indikerar kartans riktning. Du kan växla 
kartriktning mellan Färdriktning upp och 
Norr upp genom att röra vid den här ikonen. 
➜ ”Kartorienteringsknapp:” (sida 50)

@ Kartskala
Indikerar skalan för den karta som just nu visas.

# [Kartmeny]-knapp
Visar Kartmenyn. Du kan spara den aktuella 
platsen till Adressboken eller ändra kartans 
utseende. ➜ ”Kartmeny (Meny på karta över 
aktuell plats)” (sida 42)

Indikatorer på kartan som bläddras
Indikatorerna visas när du börjar bläddra på 
kartan. När du bläddrar visas bara 
bläddringsmarkören på kartan.

1 Platsinformation
När du flyttar markören till en lagrad plats, 
ett mål eller ett delmål, visas platsnamnet.
TMC-information visas om TMC-ikonen är 
placerad vid markören.

2 Bläddringsmarkör
Visar när du bläddrar på kartan.

3 [BACK]-knapp
Går tillbaka till kartan över aktuell position.

4 5 6 7 8 9 0
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4 [ ] (Långsam rullning)/[ ] (Snabb 
rullning)-knapp
Visas endast på 2D-kartan. Växlar rullningsläget 
mellan Långsam rullning och Snabb rullning. 
➜ ”Bläddra i kartan” (sida 48)
5 Visar namnet på gatan under markören.

6 [Kartmeny]-knapp
Visar Platsmenyn. Du kan ställa in markörens 
position som mål eller lagra positionen. 
➜ ”Platsmeny (meny på rullad karta)” (sida 43)

Indikatorerna visas under 
vägledningsläget
Efter att en destination har ställts in 
och körningen påbörjats, visas rutten och 
diverse vägledningsinformation på kartan. 
➜ ”Skärmegenskaper för vägledning” (sida 59)

1 Display med liten svängningspil
Visar svängningsriktning och avstånd till nästa 
vägledningspunkt.

2 Nästa korsnings vägnamn och avstånd
Avståndet till nästa vägledningskorsning och 
namnet på nästa korsande gata visas när du 
befinner dig omkring 600 m (2 km för motorväg) 
till nästa korsning.

3 Uppskattad ankomsttid och avstånd till 
delmålet/målet
Den uppskattade ankomsttiden till nästa delmål 
eller mål och avståndet från aktuell plats till nästa 
delmål eller mål visas.

4 Vägledningspunkt
Indikerar röstvägledningspunkten.

5 Destinationsriktning
Indikerar riktning till destinationen från 
aktuell plats. 

6 Vägledning
Vägledningen till målet visas.

4 5 6

2

1 3
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❏ Kartsymboler
Navigationssystemet visar information som t.ex. vägar och anläggningar med symboler och färger. 

Färger för gatorna

Kartsymboler (exempel)
Följande kartsymboler visas på kartan (beroende på zoomnivån på kartskalan).

Ikoner för landmärken (beroende på zoomnivån på kartskalan)
Ikoner för landmärken visas på korsningskartan osv. Du kan ange om de ska visas eller inte. 
➜ ”Visa ikoner för landmärken” (sida 70)

Motorvägar : (Röd)

Huvudleder : (Brun)

Mindre vägar : (Grå)

Färjor : (Blå)

Flygplats Infartsparkering Polis

Färja/tågstation
Vetenskapligt 
Museum/
Konstmuseum

Bank

Golfbana Sevärdheter Restaurang

Idrottsanläggning Militäranläggning Stormarknad

Rekreations-
anläggning Bilparkering Hyrbilsföretag

Kommunkontor Huvudstation Turistbyrå Centrum

Köpcenter Station Universitet eller 
gymnasium

Parkering Bibliotek Övriga anläggningar

Parkeringsgarage Domstol

Honda-återförsäljare Bensinstation Restaurang

Service Aria Hotell Sjukhus
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❏ TMC-trafikinformationssymboler
När systemet mottar RDS-TMC-trafikinformation visas detaljerad TMC-trafikinformation om rutten på 
kartan. TMC-trafikinformation visas på kartan med symboler och informationsfärg för trafikstockning. 
➜ ”4. Trafikinformation” (sida 64)

Exempel på TMC-trafikinformation visas (beroende på zoomnivån på kartskalan)

●Aktuell platskartskärm med 
trafikinformation

●Skärm för TMC-trafikinformation på väg

Symboler som används för TMC-trafikinformation

Informationsfärg för tät trafik eller stockning

Olycka Fordon som har 
gått sönder Fara Fordon på fel 

körbana

Stillastående 
eller köande trafik Försening Vägarbeten Avstängd väg

Dubbelriktad 
trafik Vägspärrar Vägyta i dåligt 

skick Hal körbana

Dålig sikt på 
grund av dimma Regn Snö Väder

Vind Information Viktiga händelser Långsam och 
tung trafik

Stängd : Lila
Stockning : Röd
Måttlig : Gul
Fritt trafikflöde : Grön
Data saknas (okänt) : Visas ej (ingen färg)
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Manipulera kartskärmen

❏ Bläddra i kartan
Genom att röra vid kartskärmen visas en markör 
i mitten av skärmen och du kan bläddra över 
kartan.
För 2D-kartan rör du vid den för att flytta den till 
rätt position och fortsätt sedan att röra vid kartan 
för att bläddra mot den riktning du vill.
På 3D-kartan trycker du på den övre delen av 
kartan om du vill bläddra i den riktning som du 
trycker. Tryck på vänster eller höger sida om 
du vill rotera kartan samtidigt som du trycker.

2D-karta

3D-karta

[ ] (Långsam rullning)/[ ] 
(Snabb rullning)-knapp:
Växlar rullningsläget mellan Långsam rullning 
och Snabb rullning. Denna knapp visas endast 
på 2D-kartan.

Använda långsamt rullningsläge
Peka på knappen [ ] (Långsam rullning) när 
du rullar 2D-kartan för att visa följande skärm:

Fortsätt att peka på önskat pilknapp ( , , 
, , , , , och ) flyttar kartan 

åt motsvarande håll.
Avsluta långsamt rullningsläge genom att peka 
på knappen [ ] (Snabb rullning).

❏ Visar kartan för aktuell 
fordonsplats

När [MAP]-knappen är intryckt, visas kartan på 
aktuell plats med bilen i mitten. Kartan fungerar 
på samma sätt när du kör. 

❏ Zooma IN/UT på kartan
Tryck på [–] (zooma ut) eller [+] (zooma in) för 
att ändra skala för kartan.

Kartans skala kan justeras i 13 steg: 
640, 320, 160, 64, 16, 10, 4, 2, 1 (km), 500, 200, 
100 och 50 (m).

[BACK]-knapp:
Går tillbaka till kartskärmen över aktuell position.
[Kartmeny]-knapp:
Du kan ställa in markörens position som mål eller 
lagra positionen i adressboken. ➜ ”Platsmeny 
(meny på rullad karta)” (sida 43)

[–] (Zooma ut)-knapp:
Minskar kartans skala. Skalreglaget visas i cirka 
3 sekunder. 
Fortsätt att peka på dessa knappar för att öppna 
fritt zoomläge.
[+] (Zooma in)-knapp:
Ökar kartans skala. Skalreglaget visas i cirka 
3 sekunder. 
Fortsätt att peka på dessa knappar för att öppna 
fritt zoomläge.
Skalreglage:
Visas i cirka 3 sekunder när du pekar på 
knappen [–] (Zooma ut) eller [+] (Zooma in). Peka 
på knappen för önskad skala för att ändra kartan 
till motsvarande skala direkt.
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Anmärkning:
• För 2D/2D- eller 2D/3D-kartan används knapparna 

direkt på kartan. För att justera vänstra kartan rör 
du vid vänster karta och sedan använder du de här 
knapparna.

❏ Ändra kartans utseende
Kartskärmen kan justeras beroende på 
orientering eller utseende för kartan.

Skärmexempel
• 2D-karta

• 3D-karta

• 2D/2D-karta

• 2D/3D-karta

Tryck på [ ]-knappen (visa) på kartskärmen 
för aktuell fordonsplacering. 
Kartinställningsskärmen visas.

[ ], knapp:
Återgår till föregående skärm.
Kartvy-knappar:
Ändrar typen av skärm.
• [Helskärmskarta]

Ändras för att visa en karta med helskärm.
• [Delad karta]

Ändras för att visa två kartor på en delad 
skärm. Du kan välja 2D/2D eller 2D/3D genom 
att peka på knappen [2D] eller [3D].

• [Visa lista körinstruktioner]
I vägledningsläge visas namn, avstånd och 
svängriktning för korsningarna till vänster 
på skärmen.

• [Korsning]
I vägledningsläge visas en närbild av 
korsningar med svängriktning för nästa 
korsning på vänster sida av skärmen.

2D/3D-knappar:
Ändrar kartans orientering. Denna kontroll 
fungerar på huvudkartan eller höger karta.
• [2D]

Växlar till 2D-kartan, precis som kartan 
i ett atlas.

• [3D]
Växlar till 3D-kartan som visas sedd ovanifrån 
fordonet i bilens färdriktning.
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Karta – Övrigt, inställningsmeny

VAR FÖRSIKTIG
• Den faktiska hastighetsgränsen kan ändras 

på grund av tiden eller andra 
omständigheter. Observera alltid gällande 
trafikförhållanden.

• När den faktiska hastigheten överskrider 
hastighetsgränsdata fungerar inte den 
blinkande ikonen och ljudsignalen.

[ ] (Större område), knapp:
Växlar kartans vy för att visa ett större område 
i riktningen som fordonet kör. När denna funktion 
är aktiverad flyttas fordonets märke något lägre 
än mitten av skärmen.
Denna kontroll är tillgänglig när [2D] är valt 
och kartans orientering har ställts in på 
Färdriktning upp.
Kartorienteringsknapp:
Ändrar kartans orientering.
Denna kontroll är tillgänglig när [2D] har valts.
•  (Färdriktning upp)

Kartan visas med färdriktningen uppåt.
•   (Norr upp)

Kartan visas med nordlig färdriktning 
i uppåtriktad visning.

Fågelvinkel, knapp:
Ändrar 3D-kartans vinkel. Peka på knappen [ ] 
för att höja vinkeln och [ ] för att sänka vinkeln.
Denna kontroll är tillgänglig när [3D] har valts.
[Ikoner för landmärken]-knapp:
Peka på denna knapp för att visa listan med 
landmärken. Du kan aktivera/avaktivera visning 
av landmärkesikoner för varje typ.
[TMC-ikoner]-knapp:
Peka på denna knapp för att visa skärmen med 
inställningar för TMC-trafikinformation. Peka på 
knappen [Välj TMC-ikon] för att visa listan 
med TMC-trafikinformationssymboler där 
du kan aktivera/avaktivera visning av TMC-
trafikinformationssymboler för varje typ.
[Övrigt]-knapp:
Peka på denna knapp för att visa 
inställningsmenyn Karta – Övrigt. Ställ in de 
andra objekten enligt instruktionerna nedan.

[BACK]-knapp:
Återgår till föregående skärm.
[Kartfärg (Dag)]-knapp:
Väljer färger för kartan i Dag-läge 
(när belysningen är avstängd).
• [Kartfärg 1]
• [Kartfärg 2]
• [Kartfärg 3]
• [Kartfärg 4]
[Kartfärg (Natt)]-knapp:
Väljer färger för kartan i Natt-läge 
(när belysningen påslagen).
• [Kartfärg 1]
• [Kartfärg 2]
• [Kartfärg 3]
• [Kartfärg 4]
[Automatisk visning av motorvägsläge]-knapp:
Växlar till listan med information för motorvägar.
[Ljuddisplay på kartan]-knapp:
Ändras för att visa status för AUDIO-funktionen 
längst ned på kartskärmen.
[Fartgränsmeddelande]-knapp:
Ändrar hastighetsgränsikonens funktion.
• [Visa + ljudsignal]
• [Visa]
• [Av]

[Gränsövergångsmeddelande]-knapp:
Ändrar funktionen som meddelar att man 
passerar gränsen.
• [Visa + ljudsignal]
• [Visa]
• [Av]
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Visa Information
Du kan visa information från 
informationsskärmen. Tryck på knappen [MENU] 
och peka på knappen [Information].

Översikt över procedurer 
för målinmatning
För att starta ruttvägledningen använder 
du navigationssystemet på följande sätt:
●Välj metod för att söka mål från 

menyskärmen Mål, sök sedan efter 
önskat mål.
Välj en metod som är lämplig för den plats 
som söks.

●Bekräfta positionen för platsen som 
hittades med menyskärmen Bestäm 
plats och börja vägledningen.
Du kan även lagra platsen i adressboken eller 
bekräfta informationen för platsen.
Du kan även visa andra föreslagna rutter 
och kontrollera information om rutten.

Förutom proceduren som beskrivs ovan, kan du 
ange ett mål genom att bläddra på kartan eller via 
menyn Favoriter/Vanligaste.

[Trafikinformation]-knapp:
Du kan visa trafikinformation. För detaljerad 
information, se see ”4. Trafikinformation” (sida 64).
[Var är jag?]-knapp:
Du kan visa information om den aktuella platsen.

[GPS-position]-knapp:
Du kan visa information om aktuella GPS-data.

[Navigationsversion]-knapp:
Du kan visa information om kartdata, program, 
denna enhet, o.s.v.

[BACK]-knapp:
Återgår till föregående skärm.
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❏ Ställa in mål genom att ange 
adress

I det här avsnittet förklaras grundläggande 
användningssätt för att ställa in ett mål i detalj, 
genom att använda exemplet för att ange målet 
genom att ange adressen från målmenyn. Läs 
förklaringen noga eftersom proceduren liknar 
den som används när du anger mål med andra 
metoder.
För andra målinmatningslägen, se ”2. Ange mål” 
(sida 54).

1. Tryck på [MENU]-knappen.
Huvudmenyn visas.

2. Peka på knappen [Mål].
Navigationssystemets översta meny visas.

3. Peka på knappen [Ny adress].
Skärmen Ny adress visas.

4. Bekräfta det landsnamn som visas (föregående 
landsnamn visas). Om landsnamnet du vill gå 
till inte visas trycker du på knappen [Land], 
annars fortsätter du till steg 6.

5. Tryck på namnet på landet som du ska köra i.
Sedan återgår systemet till skärmen Ny 
adress.

[I]/[i], knappar:
Bläddrar listan upp eller ned ett objekt i taget.
[ ]/[ ], knappar:
Bläddrar igenom listan en sida i taget.

6. Peka på knappen [Stad].
Anmärkning:
• Du behöver inte ange namnet på en stad, du kan 

ange ett gatunamn direkt. Fortsätt till steg 9.

7. Ange namnet på staden som du vill köra till 
genom att peka på bokstäverna på skärmen.

[ ], knapp:
Raderar det senast angivna tecknet.
[BACK]-knapp:
Återgår till föregående skärm.
[Alla städer], knapp:
Anger att du vill söka i alla städer i det angivna 
landet.
[Lista], knapp:
Visar listan med stadsnamn som motsvarar 
de inmatade bokstäverna.
[Senaste 5 städer], knapp:
Visar listan över fem städers namn som nyligen 
har använts. Tryck på namnet på staden dit du 
vill åka.
[ABC], knapp:
Visar tangentbordet för alfabetisk inmatning.
[ÀÈß], knapp:
Visar tangentbordet för accenttecken.
[12#], knapp:
Visar tangentbordet för numerisk inmatning.

Anmärkning:
• När du matar in tecken visar systemet automatiskt 

listan med stadsnamn när alla matchande städer 
kan visas på en sida.
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8. Tryck på namnet på staden dit du vill åka.

Sedan återgår systemet till skärmen 
Ny adress.

[I]/[i], knappar:
Bläddrar listan upp eller ned ett objekt i taget.
[ ]/[ ], knappar:
Bläddrar igenom listan en sida i taget.

9. Peka på knappen [Gata].
Skärmen för gatuinmatning visas.

Anmärkning:
• Du behöver inte skriva gatunamnet. Fortsätt 

till steg 12.

10.Skriv namnet på gatan som du vill åka till 
genom att trycka på bokstäverna på skärmen 
och tryck sedan på knappen [Lista].
Ange det på samma sätt som stadsnamnet.
Listan över gatunamn visas.

11.Tryck på namnet på gatan som du vill åka till.
Sedan återgår systemet till skärmen 
Ny adress.

12.Peka på knappen [Gatunummer].
Skärmen för inmatning av gatunummer visas.

Anmärkning:
• Du behöver inte skriva gatunumret. Fortsätt till 

steg 14.

13.Ange gatunumret genom att trycka på 
siffrorna på skärmen och tryck sedan 
på [OK]-knappen.
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14.Bekräfta inmatningarna och tryck på [Start]-
knappen. Vägledningen startar. Platsen 
som hittats visas med ” ” på kartan.

Anmärkning:
• Genom att peka på knappen [Rutt info] kan 

du även välja bland föreslagna rutter med olika 
prioritetsvillkor, hämta mer information om rutten 
och ange delmål. ➜ ”Beräkna rutt, meny” (sida 58)

Söka mål från menyn Mål
Du kan söka efter ett mål från menyn Mål på olika 
sätt. Använd en sökmetod som lämpar sig för 
platsen du vill åka till. 

Mål, menyskärm

Mål – Andra menyskärmen

1. Tryck på [MENU]-knappen.
Huvudmenyn visas.

2. Peka på knappen [Mål].
Menyskärmen Mål visas.
Peka på knappen [Andra] för att visa den 
andra menyskärmen för Mål.

3. Tryck på önskad sökmetod.
Procedurerna som följer beskrivs i de olika 
avsnitten nedan.

2. Ange mål



55

Svenska
❏ Efter Ny adress
För användning med [Ny adress], se ”Ställa in 
mål genom att ange adress” (sida 52)

❏ Enligt Adressbok
Anger en plats som är registrerad 
i navigationssystemet som mål.
Anmärkning:
• Du måste registrera platser i förväg om du 

vill använda funktionen. 
➜ ”Sparade adresser” (sida 68)

1. Peka på knappen [Adressbok].
2. Tryck på den lagrade platsen i adressboken 

som du vill åka till.
[Sortera], knapp:
Du kan välja sorteringsmetod.
• [Efter N:r]

Visas i den registrerade ordningen.
• [Efter namn]

Visas i alfabetisk ordning efter namn.
• [Efter ikon]

Visar listan sorterad efter ikontyp.
• [Efter grupp]

Visar listan sorterad i grupper.
Anmärkning:
• Du kan lagra en ny plats genom att trycka på 

knappen [Ny]. Upp till 200 platser kan registreras.
• För lagring eller redigering, se see ”Sparade 

adresser” (sida 68).
3. Bekräfta målets position och tryck på 

[Start]-knappen.

❏ Åka hem
Om du har registrerat din hemadress kan du lätt 
starta vägledningen hem.
Anmärkning:
• När din hemadress inte är registrerad visas ett 

meddelande när du pekar på knappen [Hem]. 
Registrera adressen genom att peka på knappen 
[Ja]. Registrera hemadressen med önskad metod 
när listan över sökmetoder visas. Du kan även 
registrera hemadressen via [Sparade data] 
i inställningsmenyn. ➜ ”Hemadress” (sida 67)

1. Peka på knappen [Hem].
2. Peka på knappen [Start].

Rutten hem beräknas automatiskt 
och vägledningen startar.

❏ Enligt Intressanta platser (POI)
Välj platsens kategori, begränsa resultaten 
genom att ange område eller ett namn och 
välj sedan platsen du vill åka till.
Du kan även söka efter en plats genom att skriva 
namnet om du trycker på [Efter namn]-knappen.
1. Peka på knappen [Intressanta platser].
2. Peka på önskad kategori.

Om ytterligare en kategorilista visas ska du 
välja en kategori genom att trycka på den.

3. Ange specifika villkor för platserna.
Ett exempel på användning av [Efter namn] 
ges nedan.
[Efter namn], knapp:
Mata in platsens namn för att finjustera 
målplatsen.
[Välj en stad], knapp:
Mata in stadens namn för att finjustera 
målplatsen.
[Nära aktuell plats], knapp:
Visar en lista med anläggningar i närheten 
av den aktuella platsen.
[Nära mål], knapp:
När målet har ställts in visar denna knapp en 
lista med anläggningar i närheten av målet.

4. Peka på knappen [Efter namn].
5. Ange anläggningens namn och peka på 

knappen [Lista].
6. Välj platsen du vill åka till genom att trycka 

på den i listan som visas.
[Efter avstånd], knapp:
Sorterar listan efter närhet.
[Ny kategori], knapp:
Visar skärmen med kategorier så att du 
kan välja en ny kategori.

7. Bekräfta målets position och tryck på 
[Start]-knappen.
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❏ Enligt Favorit-POI
Välj platsens kategori och sök efter platser 
i närheten av den aktuella platsen.
1. Peka på knappen [Favorit-POI].
2. Peka på önskad kategori.
3. Välj platsen du vill åka till genom att trycka 

på den i listan som visas.
[Visa längs rutt], knapp:
När målet redan har ställts in visas endast 
anläggningar längs den aktuella rutten i listan.

4. Bekräfta målets position och tryck på 
[Start]-knappen.

❏ Enligt Målhistorik
Målen som använts tidigare registreras i listan 
över tidigare mål (upp till 100 platser). Du kan 
ange ett mål genom att välja det i listan. De äldsta 
posterna raderas automatiskt när listan 
överstiger 100 poster.
1. Peka på knappen [Målhistorik].
2. Tryck på platsen du vill åka till i listan 

över målhistorik som visas.
3. Peka på knappen [Start].

❏ Enligt motorvägspåfart/avfart
Du kan söka en på- eller avfart till en motorväg 
för att ange som mål.
1. Peka på knappen [Andra].
2. Peka på knappen [Motorväg påfart/avfart].
3. Skriv motorvägens namn och tryck på 

knappen [Lista].
4. Tryck på motorvägen som du vill välja i listan 

över motorvägar.
5. Välj knappen [Påfart] eller [Avfart].
6. Välj platsen du vill åka till genom att trycka 

på den i listan över påfarter eller avfarter.
[Efter avstånd], knapp:
Listan sorteras enligt närhet. När denna 
funktion stängs AV, sorteras listan enligt 
platsernas ordning längs vägen.

7. Peka på knappen [Start].

❏ Enligt lagrade rutter
Väljer en rutt som har registrerats tidigare, 
ange den sedan som ny rutt.
Anmärkning:
• En eller flera rutter måste vara registrerade om du 

vill använda funktionen. När en rutt är inställd, kan 
du registrera rutten genom att trycka på [Spara 
nuvarande rutt]-knappen i händelse av att rutten 
innehåller minst ett delmål. Du kan även registrera 
den aktuella rutten via menyn Beräkna rutt. 
➜ ”Lagrade rutter” (sida 68)

1. Peka på knappen [Andra].
2. Peka på knappen [Sparade rutter].
3. Tryck på rutten du vill ställa in i listan 

över sparade rutter som visas.
4. Peka på knappen [Start].

❏ Enligt latitud/longitud
Du kan ange målet genom att mata in latitud 
och longitud.
1. Peka på knappen [Andra].
2. Peka på knappen [Latitud/Longitud].
3. Ange latitud och longitud genom att peka 

på nummerknapparna på skärmen.
[T]/[t], knapp:
Flyttar markören åt vänster eller höger.
[Väst]/[Öst], knapp:
Växlar longitud mellan väst och öst.
[Ändra], knapp:
Växlar hur siffror under 1 grad skrivs mellan 
sexagesimalsystemet och decimalsystemet.

4. Peka på knappen [Karta].
5. Bekräfta målets position och tryck på 

[Start]-knappen.
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❏ Enligt korsning
Du kan ange en korsning som mål genom att 
ange namnen på två gator som korsar varandra 
och ställa in dem som mål.
1. Peka på knappen [Andra].
2. Peka på knappen [Korsning].
3. Peka på knappen [Land] och tryck 

på landsnamnet om det behövs.
4. Peka på knappen [Stad], skriv stadens namn 

och tryck på knappen [Lista].
Du behöver inte ange stadens namn.

5. Tryck på staden som du vill välja i listan över 
städer.

6. Peka på knappen [1:a gatan], skriv gatans 
namn och tryck på knappen [Lista].

7. Tryck på gatunamnet som du vill välja i listan 
över gator.

8. Välj den andra gatan på samma sätt som den 
första.

9. Bekräfta målets position och tryck på [OK].
10.Peka på knappen [Start].

Söka mål från kartskärmen
Du kan söka efter en plats genom att bläddra 
på kartan och sedan ange den som mål.
1. Bläddra på kartan genom att trycka på 

kartskärmen och flytta markören till platsen dit 
du vill åka. Peka på knappen [Kartmeny]. 
➜ ”Bläddra i kartan” (sida 48)

2. Bekräfta målets position och tryck på 
[Nytt mål].

3. Peka på knappen [Start].
Anmärkning:
• Det går snabbare att söka om du ändrar kartans 

skala när du söker efter en plats som ligger långt 
borta.

Söka efter POI genom att 
använda funktionen för 
Favorit-POI
Med Kartmenyn kan du ange ett mål genom att 
söka efter en plats i närheten av den aktuella 
positionen eller längs rutten bland fem POI-
kategorier som tidigare specificerats på menyn 
Inställningar.
När målet har ställts in kan du ange intressanta 
platser som du vill besöka längs vägen som 
delmål och söka efter dem snabbt.
Du kan även anpassa de fem kategorierna.
1. Tryck på [Kartmeny]-knappen på 

kartskärmen.
2. Peka på knappen [Favorit-POI].

Kategoriskärmen visas.
3. Peka på önskad kategori.
4. Välj platsen du vill åka till genom att trycka 

på den i listan som visas.
[Visa längs rutt], knapp:
När målet redan har ställts in visas endast 
anläggningar längs den aktuella rutten i listan.

5. Bekräfta målets position och tryck på 
[Start]-knappen.

❏ Anpassa kategorier
1. Från Kategoriskärmen pekar du på knappen 

[Favorit POI-inställningar].
Skärmen Favorit POI-inställningar visas.

2. Peka på knappen för objektet som du vill 
växla kategori till.
Kategoriskärmen visas.

3. Peka på önskad kategori.
Om ytterligare en kategorilista visas ska du 
välja en kategori genom att trycka på den.

4. Om du vill ändra andra objekt ska du upprepa 
steg 2 och 3.

5. Den föregående skärmen visas om du trycker 
på [BACK]-knappen.
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Ställa in destination 
och starta vägledningen

❏ Menyn Bestäm plats

Från menyn Bestäm plats visas när den sökta 
platsen har ställts in som mål, du kan utföra 
följande uppgifter beroende på förhållanden:

❏ Beräkna rutt, meny

När du anger ett mål visas menyn Beräkna rutt 
tillsammans med kartan som visar föreslagna 
rutter. Du kan utföra följande åtgärder på 
skärmen beroende på situationen:
Anmärkning:
• Vägledningen startar automatiskt om ca. 

30 sekunder går utan att du trycker på någon 
knapp efter det att den här skärmen öppnats. 

[Start], knapp:
Startar vägledningen till målet.
[Fler rutter]-knapp:
Du kan byta till andra föreslagna rutter med 
andra prioritetsvillkor. Du kan även ställa in det 
via menyn Rutt. ➜ ”Redigera rutten” (sida 61)
• [Kortast tid]

Visar den rutten som har snabbast körsträcka. 
• [Undvik motorväg] 

Beräknar en rutt som undviker motorvägar 
så mycket som möjligt. 

• [Kortast avstånd] 
Beräknar den kortaste rutten. 

• [OK]
Ändrar till angiven rutt.

[Ruttinfo], knapp:
Visar information om den föreslagna rutten 
som valts på skärmen.
• [Visa lista körinstruktioner]

Visar listan med vägledningspunkter.
• [Spara rutt]

Sparar den angivna rutten. Högst 5 rutter 
kan sparas och de kan hämtas snabbt.

Anmärkning:
• Den sparade rutten inkluderar endast mål och 

delmål. Annars kan en annan rutt föreslås 
beroende på fordonets plats när det hämtas.

• [Karta]
Visar kartskärmen där den beräknade rutten 
kan bekräftas.

[Lägg till delmål], knapp:
Lägger till delmål längs den föreslagna rutten 
som visas på kartan. När listan där du anger 
metod för att söka plats visas kan du söka efter 
och välja platser som du vill ställa in som delmål 
på samma sätt som du gör när du anger mål. 
Tryck på [Lägg till delmål]-knappen när 
skärmen Ändra rutt visas. Du kan ange upp till 
fem delmål.
Du kan även ange olika vägpunkter efter att du 
har startat ruttvägledningen. ➜ ”Redigera rutten” 
(sida 61)

[Start], knapp:
Ställer in platsen som visas med ” ” på kartan 
som mål och startar ruttvägledning.
[Rutt info], knapp:
Menyn Beräkna rutt visas. Du kan ändra 
sökvillkor eller kontrollera information för rutten.
➜ ”Beräkna rutt, meny” (sida 58)
[Ändra plats], knapp:
Kartskärmen visas. Du kan justera målets 
position.
[Lägg till rutt]-knapp:
När målet redan har ställts in ställs, den angivna 
platsen in som ett delmål.
[Spara plats], knapp:
Registrera den angivna platsen i adressboken.
[Detaljer], knapp:
Visar information om den angivna platsen om 
den är inkluderad i kartdatan.
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guidas du längs vägen via skärmen och en röst. 

Skärmegenskaper för 
vägledning
I likhet med för kartskärmen, visas olika 
vägledningsskärmar under vägledningsläget 
beroende på situation.
Om du trycker på knappen [MAP] växlas 
skärmen mellan följande vägledningsskärmar 
och den fullständiga kartskärmen.

Korsningskarta
När du kommer inom ett avstånd av 300 m (1 km 
för en motorväg) från nästa vägledningspunkt 
delas skärmen i två delar och korsningskartan 
visas på vänster sida.
Du kan ställa in displayen så att Korsningskartan 
alltid visas i ruttvägledningsläge. 
Standardinställningen är AV. ➜ ”Ändra kartans 
utseende” (sida 49)
Anmärkning:
• Innan korsningskartan visas hörs röstvägledning 

cirka 600 m (2 km för motorväg) från nästa 
vägledningspunkt. Du kan ändra denna inställning 
genom att göra vägledningsinställningar för 
korsningar. 
➜ ”Vägledningsinställningar” (sida 70)

1 Vägledningspunkt
Indikerar nästa röstvägledningspunkten.

2 Vägledning
Indikerar körriktning.

3 Indikering om återstående avstånd
Indikerar återstående avstånd till nästa 
vägledningspunkt med streckkod.

Visa lista körinstruktioner
Skärmen är alltid uppdelad i två delar och 
Visa lista körinstruktioner visas på vänster 
sida om Svänglista är aktiverad. Listan med 
körinstruktioner innehåller de kommande 
vägledningspunkterna i förhållande till fordonets 
position och de förändras under färdens gång.
Den vänstra skärmen ändras automatiskt till 
Korsningskartan när du närmar dig nästa 
vägledningspunkt.
Du kan ställa in displayen så att Svänglistan 
alltid visas i ruttvägledningsläge. 
Standardinställningen är AV. ➜ ”Ändra kartans 
utseende” (sida 49)

1 [c]/[C]-knapp
Bläddrar på skärmen för Visa lista 
körinstruktioner. Om du trycker på [c]-knappen 
visas listan med kommande vägledningspunkter.

2 Vändningslista
Listan med vägledningspunkter och 
körinstruktioner visas för punkter i närheten 
av fordonets position och den förändras under 
färdens gång.

3. Vägledning

3 2 1

2 1
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Skärmar för övriga vägledningar
●Motorvägsläge, skärm
Vid körning på motorväg, när du kommer på ett 
avstånd av ca 1 km från nästa vägledningspunkt 
med korsningar, kommer skärmen att delas i två 
avdelningar och informationen för korsningar 
visas i en lista på vänster skärm.

●Pil för liten svängning på kartan
Svängningsriktningen och avståndet till nästa 
vägledningspunkt visas i skärmens övre, 
vänstra hörn.

Om röstvägledning
När vägledningen startats, hörs talade 
instruktioner som t.ex. svängriktning och avstånd 
till nästa vägledningspunkt förutom de som visas 
på skärmen.
Du kan ange om röstvägledning ska användas 
eller inte och ställa in om volymen ska ändras 
i förhållande till fordonets hastighet. 
➜ ”Vägledningsinställningar” (sida 70)

Ändra/redigera 
inställningar för rutt
Från menyn Rutt redigerar du aktuell rutt, 
bekräftar ruttinformationen, ställer in 
förhållanden för ruttberäkning osv.

Menyskärm för Rutt

1. Tryck på knappen [MENU] för att visa 
huvudmenyskärmen.

2. Peka på knappen [Rutt].
Menyskärmen Rutt visas.

3. Peka på önskat menyalternativ.
Procedurerna som följer beskrivs i de olika 
avsnitten nedan.

❏ Avbryta/starta om vägledning

Avbryta vägledning
Avslutar vägledningen under 
ruttvägledningsläget.
1. Peka på knappen [Radera rutt].

Ett meddelande visas där du ska bekräfta 
åtgärden. 

2. Peka på knappen [Ja].
Vägledningen avbryts och målet och rutten 
raderas.

Återta vägledning för avbruten rutt
Lagrar den tidigare rutten på nytt och startar 
om den avbrutna vägledningen.
1. Peka på knappen [Återgå till rutt]. 

Ett meddelande visas där du ska bekräfta 
åtgärden.

2. Peka på knappen [Ja].
Vägledningen startar igen.
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❏ Redigera rutten
Du kan redigera den aktuella rutten.
1. Peka på knappen [Redigera rutt].

Skärmen Redigera rutt visas.
2. Ändra inställningarna genom att trycka på 

önskad inställning.
Rutten beräknas igen med de tillagda eller 
ändrade villkoren.
[Lägg till mål], knapp:
Peka på denna knapp när du vill ställa in ett 
nytt mål. Det ursprungliga målet ställs in som 
ett delmål på rutten.
[Lägg till delmål], knapp:
Du kan ange upp till 5 delmål. De angivna 
delmålen visas tillsammans med en siffra som 
anger ordningsföljd.
[(Aktuellt mål/namn på delmål)], knapp:
Peka på det namnet för målet eller delmålet 
som du vill redigera.
• [Ändra plats]

Du kan ändra plats genom att flytta 
markören på kartskärmen.

• [Växla ordningen]
Du kan ändra ordningen för mål/delmål.

• [Ta bort]
Visar en bekräftelseskärm. Peka på [Ja] 
för att ta bort målet/delmålet.

[(Ruttberäkningskriterier)], knapp:
Du kan ändra förhållanden för beräkning 
av rutt.
• [Kortast tid]

Beräknar den snabbaste rutten.
• [Undvik motorväg]

Beräknar en rutt som undviker motorvägar 
så mycket som möjligt.

• [Kortast avstånd]
Beräknar den kortaste rutten.

3. Peka på knappen [Beräkna].
Rutten beräknas med de angivna 
förhållandena.

❏ Bekräfta ruttinformation
Bekräftar information för aktuell rutt.
1. Peka på knappen [Rutt info].

Skärmen Rutt info visas.
2. Peka på knappen för det önskade objektet.

[Visa lista körinstruktioner], knapp:
Visar listan över ruttinformation. 
Vägledningspunkterna från den aktuella 
positionen till målet visas i listformat.
[Simulering], knapp:
Simulerar rutten genom att flytta 
fordonsmarkeringen automatiskt 
på kartskärmen.
Tryck på [P]-knappen för att starta 
simuleringen och tryck på [G]-knappen när 
du vill stoppa simuleringen tillfälligt. Om du 
trycker på [p]-knappen stoppas simuleringen 
och den föregående skärmen visas.
[Spara rutt], knapp:
Sparar den angivna rutten. Högst 5 rutter 
kan sparas och de kan hämtas snabbt.
[Karta], knapp:
Visar kartskärmen där den angivna rutten 
kan bekräftas.
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❏ Ange förhållanden för 
beräkning av rutt

Du kan anpassa förhållanden för beräkning 
av rutt.
Anmärkning:
• Villkoren som anges på skärmen 

Ruttberäkningskriterier tillämpas på den aktuella 
rutten och en ny beräkning utförs automatiskt.

1. Peka på knappen [Ruttberäkningskriterier].
Skärmen Ruttberäkningskriterier visas.

2. Peka på knappen för det önskade objektet.

[Sökvillkor], knapp:
Du kan ändra förhållanden för beräkning 
av rutt.
• [Snabbaste rutt]

Beräknar den snabbaste rutten.
• [Undvik motorväg]

Beräknar en rutt som undviker motorvägar 
så mycket som möjligt.

• [Kortaste rutt]
Beräknar den kortaste rutten.

[Detaljerade ruttinställningar], knapp:
Du kan ange detaljerade 
ruttberäkningsmetoder.
• [Undvik vägtull]

Minimerar antalet avgiftsbelagda vägar.
• [Använd tidsbegränsade vägar]

Använder vägar med begränsad 
användningstid.

• [Använd TMC-information]
Använder RDS-TMC-information för att 
beräkna rutten.

• [Använd omvägar runt området]
Gör en omväg för att undvika ett område 
som registrerats.

• [Använd färja]
Tar bilfärjor med i ruttberäkningen.

• [Automatisk nyberäkning]
En ny rutt beräknas automatiskt om 
du lämnar den föreslagna rutten under 
vägledningen.

❏ Återberäkning av rutt
Du kan beräkna rutten igen om du ändrat villkoren 
för ruttens beräkning eller om ruttens status 
ändras.
1. Peka på knappen [Beräkna om].

Rutten beräknas automatiskt om och 
skärmen för Beräkna rutt visas.

2. Peka på knappen [Start].
Vägledningen startar igen.

❏ Ställa in avstånd för 
omdirigering

Söker efter en alternativ rutt som undviker en del 
av rutten från den aktuella positionen upp till ett 
angivet avstånd.
1. Peka på knappen [Omväg].

Omvägsskärmen visas.
2. Tryck på sträckan du vill undvika.

Omvägen för det valda avståndet beräknas 
automatiskt och vägledningen startar igen.

❏ Ställa in en rutt för 
omdirigering med hjälp 
av trafikinformation

Du kan ändra rutten baserat på trafikinformation.
1. Peka på knappen [Omdirigering vid kö].

Den omlagda rutten visas beräknad med hjälp 
av TMC-trafikinformationen. Ett meddelande 
visas om systemet inte kan hitta en 
alternativ rutt.

2. Bekräfta platsen och tryck på [Ja]-knappen.
Rutten beräknas automatiskt med hjälp 
av trafikinformationen och vägledningen 
startar igen.
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Anmärkningar angående 
vägledningen
• Stanna fordonet på en säker plats när du 

anger mål.
• Rutten som visas är bara ett förslag.
• Vägar kan förändras och geometrin och 

trafikreglerna kan ha förändrats från det datum 
då kartan skapades. Följ alltid de gällande 
trafikreglerna.

• Det kan ta lite tid innan den föreslagna rutten 
visas beroende på situationen. 

• Kartskärmen för den aktuella positionen visas, 
även när destinationen har angetts via lagrade 
rutter. Rutten kanske inte visas på skärmen om 
du anger en annan plats än fordonets aktuella 
position som startpunkt.

• Vägar och områden där fordon inte får köra, 
t.ex. i bostadsområden, anläggningar eller 
vägar som är under byggnation kan inkluderas 
i den föreslagna rutten.

• Delmål som passerats inkluderas inte 
om rutten beräknas på nytt.

• Systemet beräknar rutterna mellan varje delmål 
när du anger delmål. Därför gäller följande:
• En rutt visas inte om systemet inte kan hitta 

en rutt mellan vissa delmål.
• Rutten kanske inte ligger i närheten av ett 

visst delmål.
• Du kanske måste vända helt om vid ett 

delmål. 
• Ruttberäkningen kanske inte avslutas 

i följande fall:
• Om det inte finns en huvudväg inom ca. 

5 km från den aktuella positionen.
• Om det inte finns en huvudväg inom ca. 

5 km från målet (eller delmålet).
• Om fordonet är för nära målet. I sådana fall 

visas ett meddelande som talar om det.
• Om det inte går att nå ett mål eller delmål 

t.ex. på grund av trafikregler.
• Om kartdatabasen inte innehåller data för 

platserna som valts.
• Om det bara finns en mycket komplicerad 

väg till målet eller delmålen.

• Följande kan inträffa när en rutt visas:
• Startpunkten för den föreslagna rutten 

kanske inte exakt motsvarar fordonets 
aktuella position även om en ruttberäkning 
utförs på en huvudväg.

• Slutpunkten för den föreslagna rutten 
kanske inte exakt motsvarar målet om 
en ruttberäkning utförs på en huvudväg.

• Systemet kan föreslå en rutt som börjar på 
en annan huvudväg om en ruttberäkning 
utförs på en huvudväg.
I sådana fall kan du parkera fordonet på en 
säker plats och justera fordonsmarkeringen 
med menyn Inställningar eller fortsätta att 
köra tills fordonsikonen visas på 
huvudvägen. Beräkna rutten igen om ingen 
av metoderna ovan fungerar.

• Färjelinjer lagras i systemet. Ta med 
i beräkningen restiden som krävs och 
förhållandena innan du bestämmer dig 
för att använda dem. *1

• Den aktuella positionen eller färdriktningen kan 
variera beroende på resförhållandena. Det är 
inte ett fel och den vanliga skärmen visas om 
du fortsätter att färdas en stund. 

• Fordonets position kan ändras på andra platser 
än vägar, t.ex. en parkering, men det är inte ett 
fel. Den vanliga skärmen visas om du färdas på 
en riktig väg en stund.

• På skärmen för aktuell plats kan ett 
representativt namn visas för platsen som ligger 
närmast fordonets position, det kan skilja sig 
från platsens verkliga namn. 

Anmärkning:
*1 Ankomsttiden beräknas i den aktuella platsens 

tidszon.



64

Svenska

Anmärkningar angående 
röstvägledningen
• Röstvägledningen kanske inte motsvarar de 

verkliga vägarna eller trafikreglerna. Det kan 
bero på att de verkliga vägarna och data 
i kartdatabasen skiljer sig åt eller fordonets 
hastighet.

• Om röstvägledningen inte motsvarar de 
verkliga vägarna eller trafikreglerna ska du följa 
informationen på trafik- och vägskyltarna.

• Röstvägledningen aktiveras bara för 
korsningar vid vissa förhållanden. Det kan 
finnas tillfällen då du måste svänga trots 
att röstvägledningen inte aktiverats.

• Röstvägledningen kan variera beroende 
svängriktningen och korsningstypen.

• Röstvägledningens tidsinställning kan 
variera beroende på situationen.

• Röstvägledningen är inte tillgänglig när 
röstvägledningen är inställd på PÅ. Även om 
röstvägledningen är PÅ, kanske du inte kan 
höra den om volymen är för låg. 
➜ ”Vägledningsinställningar” (sida 70)

• Röstvägledningen startar när fordonet anger 
föreslagen väg. Hänvisa till kartskärmen för 
instruktioner innan du påbörjar rutten.

• När fordonet närmar sig ett delmål meddelar 
rösten ”You have arrived at waypoint 
<1 till 5>”. Röstvägledningen fortsätter med 
nästa del av rutten. Hänvisa till kartskärmen för 
instruktioner tills nästa röstmeddelande startar.

• När fordonet närmar sig ett mål, meddelar 
rösten ”You have arrived at the destination”. 
Hänvisa till kartskärmen för anvisningar under 
resten av färden.

RDS-TMC (Radio Data System-Traffic Message 
Channel) tillhandahåller information via 
FM-radiosändningar som kan vara praktisk när du 
kör. Systemet kan ta emot RDS-TMC-information 
och visa information om trafikförhållanden, 
eventuella stockningar, väderprognoser med 
mera på skärmen och på kartan.
Med RDS-TMC kan du få information om eller 
kontrollera stockningar, vägarbeten, avstängda 
vägar osv. längs rutten och fordonets position. 
När du tar emot information via RDS-TMC, visas 
tiden för den senaste mottagningen i den nedre 
delen av TMC-knappen på kartskärmen. 
Anmärkning:
• Du kan ange att systemet ska beräkna rutter som 

undviker trafiktillbud och stockningar osv. med 
hjälp av den mottagna RDS-TMC-informationen.

• För symbolerna som används för TMC, se ”Symboler 
som används för TMC-trafikinformation” (sida 47).

• Tjänsterna som tillhandahålls av leverantörer av 
kostnadsfri RDS-TMC garanteras inte. TMC-data 
får inte hämtas från leverantörerna i fortsättningen.

• Om systemet inte kan motta TMC-
trafikinformation ska du försöka att ställa in 
TMC-mottagaren manuellt. ➜ ”Ställa in TMC-
trafikinformation” (sida 66)

Visa Trafikinformation

Trafikinformationsskärmen

1. Tryck på [MENU]-knappen.
2. Peka på knappen [Information].
3. Peka på knappen [Trafikinformation].

Skärmen Trafikinformation visas.
4. Tryck på önskat alternativ och kontrollera 

informationen.

4. Trafikinformation
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❏ Visa trafikinformation 

för rutten
Bekräftar trafikinformationen på aktuell rutt.
1. Peka på knappen [Info längs rutt].

TMC-listan visas sorterad efter avstånd från 
den aktuella positionen på rutten. Tiden för 
händelsen visas till höger på listan.

2. Tryck på önskad händelse.
Detaljerad information om händelsen visas.
Tryck på [I] / [i]-knappen om du vill bläddra 
bland den detaljerade informationen 
på skärmen.

Positionen och TMC-
trafikinformationssymbolen för den valda 
händelsen visas på kartan.

Den föregående skärmen visas om du trycker 
på [BACK]-knappen.

❏ Visar närliggande 
trafikinformation

Du kan bekräfta all trafikinformation som ligger 
inom 50 km radie för aktuell plats.
1. Peka på knappen [Trafikinfo i närheten].

TMC-listan visas sorterad efter avstånd från 
den aktuella positionen. Du kan bekräfta 
detaljerad information på samma sätt som 
för [Info längs rutt]-knappen.

❏ Visa TMC-information 
om vädret

1. Peka på knappen [Väder].
TMC-listan för väder visas sorterad efter 
avstånd från den aktuella positionen. Du kan 
bekräfta detaljerad information på samma sätt 
som för [Info längs rutt]-knappen. Detaljerad 
information visas inte för händelser som 
saknar information om vädret. 

❏ Visa information 
om stockningar

1. Peka på knappen [Trafik prognos].
TMC-listan med information om stockningar 
visas. Du kan bekräfta detaljerad information 
på samma sätt som för [Info längs rutt]-
knappen.

Ställa in Trafikinformation

❏ Visa trafikinformations-
symbolerna på kartan

1. Tryck på [ ]-knappen (visa) på kartskärmen 
för aktuell fordonsplacering

2. Peka på knappen [TMC-ikoner].
Skärmen med TMC-
trafikinformationsinställningar visas.

3. Peka på knappen [Välj TMC-ikon].
Listan med TMC-trafikinformationssymboler 
visas.

4. Peka på knappen för symbolen som du 
vill visa/dölja.
Du kan aktivera/avaktivera visning av TMC-
trafikinformationssymboler för varje typ.
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❏ Ställa in TMC-trafikinformation
1. Tryck på [MENU]-knappen.
2. Peka på knappen [Inställningar].
3. Peka på knappen [Navigation]
4. Peka på knappen [TMC-trafikinformation].

Skärmen med TMC-
trafikinformationsinställningar visas.

5. Tryck på knappen som du vill ställa in 
på skärmen.

[Visa händelser på karta]-knapp:
Aktiverar eller avaktiverar 
TMC-trafikinformation på kartan. 
Standardinställningen är PÅ.
[Välj TMC-ikon]-knapp:
Aktiverar/avaktiverar visning av 
händelseinformationsikon för varje händelsetyp. 
Enligt fabriksinställningen är alla PÅ.
[TMC-trafikmeddelande]-knapp:
Aktiverar/avaktiverar TA-standbyläge. 
Standardinställningen är PÅ.
[Välj TMC-operatör]-knapp:
Du kan välja vilken TMC-operatör du 
vill använda.
• [Auto]

Väljer operatör automatiskt.
• [Manuellt]

Du kan välja operatören som ska användas 
i en lista.

Anmärkning:
• För TMC-operatörsinställningen, när systemet inte 

kan motta TMC-trafikinformation ska du försöka 
använda [Manuellt] för att välja operatören 
manuellt för bästa möjliga TMC-mottagning.
Systemet förblir dock inställt på operatören även 
om fordonet flyttas till en plats utanför operatörens 
täckningsområde och TMC-informationen kan inte 
mottas. Normalt rekommenderar vi att 
inställningen [Auto] används.

❏ Ställa in TA-läge 
(Trafikmeddelanden)

1. Peka på knappen [TA] på 
ljudlägesskärmarna.
”TA”-indikeringen på ljudlägesskärmarna 
markeras och systemet försätts 
i TA-standbyläge. Detaljerad information 
om TA-standbyläge, ➜ ”TA-funktion 
(trafikmeddelanden)” (sida 15)

❏ Indikering för viktig 
TMC-information

När systemet mottar TMC-information som är 
mycket viktig inom 10 km från fordonets position 
eller inom 50 km av rutten, ger systemet den 
viktiga informationen automatiskt med högsta 
prioritet.
Tryck på [OK] när du vill gå tillbaka kartskärmen.

❏ Olika rutter med 
trafikinformation analyseras

När en TMC-händelse hittas för rutten, 
analyseras en annan rutt med trafikinformation 
som automatiskt visas.
Bekräfta eller avbryt den omlagda vägen och 
tryck på [OK] när du vill starta vägledningen. 
Den omlagda rutten används inte om du inte 
gör någonting.

Observera gällande 
trafikinformation
Den information som ges av RDS-TMC är endast 
för referens, den kanske inte överensstämmer 
med verkliga trafikförhållanden. Följ alltid de 
gällande trafikreglerna och var medveten om 
de verkliga trafikförhållandena.
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Du kan ställa in olika inställningar för 
navigationssystemet från inställningsmenyn.

Skärmen Inställningar

Skärmen Inställningar – Övrigt

1. Tryck på [MENU]-knappen.
Huvudmenyn visas.

2. Peka på knappen [Inställningar].
Inställningsskärmen visas.
Peka på knappen [Övrigt] för att visa 
skärmen Inställningar – Övrigt.

Registrera/redigera 
lagrade objekt
Från menyn för lagrade objekt kan du registrera 
hemadress, adress till företag och platser, rutter, 
information för sträcka och områden du vill undvika. 
Du kan även redigera data som registrerats.
Registrerade platser eller rutter kan ställas 
in som destination eller som aktuell rutt.
1. Peka på knappen [Navigation].
2. Visa menyskärmen för sparade objekt genom 

att trycka på [Sparade objekt]-knappen.

❏ Hemadress
Registrerar din hemadress. Du kan redigera 
registrerade hemadresser.

Registrera hemadressen
Hemadressen kan registreras när knappen 
[Hemadress (ingen)] visas.
1. Peka på knappen [Hemadress (ingen)].
2. Sök efter hemadressen på samma sätt som 

du anger mål.
3. Bekräfta platsen och redigera vid behov.

[Preferenser]-knapp:
Redigerar data angående Hemadress.
• [Visa ikon på kartan]

Visar/döljer ikonen för Hemadress på kartan.
• [Ikon]

Ändrar ikontyp för hemadressen.
• [Ljud]

Väljer det ljud som hörs när du närmar dig 
hemadressen.

• [Riktning]
Anger ankomstriktning för platser med olika 
vägar för varje riktning. När Riktning redan 
har ställts in töms inställningen när du pekar 
på knappen igen.
* Om Riktning har ställts in hörs endast larmet 

om du närmar dig Hemadressen från den 
angivna riktningen. Om Riktning inte har 
ställts in hörs larmet alltid när du närmar 
dig Hemadressen.

• [Avstånd]
Ställer in på vilket avstånd ljudet hörs.

[Ändra plats], knapp:
Du kan ändra plats genom att flytta markören 
på kartskärmen.
[Ta bort]-knapp:
Tar bort registrerad Hemadress.

4. Peka på [OK] för att registrera.

Redigera hemadressen
1. Peka på knappen [Hemadress].
2. Tryck på önskat alternativ och redigera det.

Redigerar data på samma sätt som när du 
registrerar hemadressen. ➜ ”Registrera 
hemadressen” som Steg 3 ovan.

3. Peka på [OK] för att registrera.

5. Navigations-
systemets 
inställningar
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❏ Sparade adresser
Registrerar platser i Adressboken. Du kan 
registrera upp till 200 platser och redigera 
registrerade platser.

Registrera platser
1. Peka på knappen [Sparade platser].
2. Peka på knappen [Lägg till ny].
3. Sök efter platsen som du vill registrera 

på samma sätt som du anger mål.
4. Bekräfta platsen och redigera vid behov.

[Preferenser]-knapp:
Redigerar data angående Sparad plats.
• [Visa ikon på kartan]

Visar/döljer ikonen för den sparade platsen 
på kartan.

• [Namn]
Ändrar namnet på den sparade platsen.

• [Ikon]
Ändrar ikonen för den sparade platsen.

• [Ljud]
Väljer det ljud som hörs när du närmar 
dig den sparade platsen.

• [Riktning]
Anger ankomstriktning för platser med olika 
vägar för varje riktning. När Riktning redan 
har ställts in töms inställningen när du pekar 
på knappen igen.
* Om Riktning har ställts in hörs endast larmet 

om du närmar dig Sparad plats från den 
angivna riktningen. Om Riktning inte har 
ställts in hörs larmet alltid när du närmar 
dig Sparad plats.

• [Avstånd]
Ställer in på vilket avstånd ljudet hörs.

• [Grupp]
Ställer in gruppen som den sparade platsen 
tillhör.

• [Indexnummer]
Ändrar registreringsnumret för en post 
i adressboken. Nummerföljden specificeras 
inledningsvis automatiskt. För att undvika 
att poster måste raderas när 
registreringsnummer ändras, går det bara 
att byta nummer mellan olika poster.

[Ändra plats], knapp:
Du kan ändra plats genom att flytta markören 
på kartskärmen.
[Ta bort]-knapp:
Tar bort registrerad Sparad plats.

5. Peka på [OK] för att registrera.

Redigera en sparad plats
1. Peka på knappen [Sparade platser].
2. Tryck på namnet på den sparade platsen som 

du vill redigera.
3. Tryck på önskat alternativ och redigera det.

Redigerar data på samma sätt som när du 
registrerar Sparade adresser. ➜ ”Registrera 
platsen” som Steg 3 ovan.

4. Peka på [OK] för att registrera.

❏ Lagrade rutter
Registrerar aktuell rutt. Du kan registrera upp till 
5 rutter och redigera registrerade rutter.

Registrera aktuell rutt
1. Peka på knappen [Sparade rutter].
2. Peka på knappen [Spara aktuell rutt].
3. Tryck på [Ja]-knappen på den bekräftande 

skärmen.

Redigera en sparad rutt
1. Peka på knappen [Sparade rutter].
2. Tryck på namnet på den sparade rutten 

som du vill redigera.
3. Tryck på önskat alternativ och redigera det.

[Byt namn]-knapp:
Ändrar namnet på den sparade rutten.
[Ersätt]-knapp:
Ersätter den sparade rutten med den 
aktuella rutten.
[Ta bort]-knapp:
Raderar lagrad rutt.

4. Peka på knappen [OK].
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❏ Undvik område
Du kan registrera områden som du inte vill 
passera eller områden där det ofta är trafikköer 
som områden som ska undvikas. När du 
registrerar områden som ska undvikas, kan du 
ställa in systemet så att sådana områden undviks 
när rutter beräknas. ➜ ”Ange förhållanden för 
beräkning av rutt” (sida 62)
Upp till 10 områden kan registreras. Du 
kan redigera områden som ska undvikas.

Registrera ett område som ska 
undvikas
1. Peka på knappen [Undvik område].
2. Peka på knappen [Lägg till ny].
3. Sök efter ett område som ska undvikas 

på samma sätt som du anger ett mål.
Inställningsskärmen för Undvik område visas 
med en karta över området som hittades.

4. Peka på menyalternativet som ska ställas in.
[Byt namn]-knapp:
Du kan ändra namnet på området som ska 
undvikas. Skriv ett namn och tryck på 
[OK]-knappen.
[Ändra plats], knapp:
Du kan justera positionen för Undvik område.
[Byt storlek på område]-knapp:
Du kan ändra storleken på området som ska 
undvikas i 5 steg. Peka på knappen [Stor], [*], 
[Mellan], [*], eller [Liten] och peka på 
knappen [OK].
[Motorväg]-knapp:
Du kan ange om motorvägar som passerar 
området ska undvikas.
[Ta bort]-knapp:
Raderar området som ska undvikas.

5. Peka på knappen [OK].

Redigera ett område som ska 
undvikas
1. Peka på knappen [Undvik område].
2. Tryck på namnet på Undvik område-platsen 

som du vill redigera.
3. Peka på objektet du vill redigera och redigera 

på samma sätt som när du registrerar Undvik 
område. ➜ ”Registrera Undvik område” enligt 
steg 4 ovan.

4. Peka på knappen [OK].

❏ Ta bort sparade objekt
Du kan radera olika data som har lagrats 
i navigationssystemet.
1. Peka på knappen [Ta bort sparade objekt].
2. Tryck på knappen för objektet som ska 

raderas.
[Ta bort hemadress]-knapp:
Tar bort din hemadress.
[Ta bort sparade platser]-knapp:
• [Ta bort alla]

Tar bort alla sparade platser.
• [Ta bort en]

Tar endast bort platsen som du anger 
på skärmen Ta bort en.

[Ta bort sparade rutter]-knapp:
• [Ta bort alla]

Tar bort alla sparade rutter.
• [Ta bort en]

Tar endast bort rutten som du anger 
på skärmen Ta bort en.

[Ta bort områden att undvika]-knapp:
• [Ta bort alla]

Tar bort alla områden att undvika.
• [Ta bort en]

Tar endast bort området som du anger 
på skärmen Ta bort en.

[Ta bort målhistorik]-knapp:
• [Ta bort alla tidigare mål]

Tar bort alla registrerade tidigare mål.
• [Ta bort tidigare mål]

Tar endast bort det tidigare målet som du 
anger på skärmen Ta bort tidigare mål.

• [Ta bort tidigare startpunkt]
Tar bort startpunkten.

3. Tryck på [Ja]-knappen på den bekräftande 
skärmen.
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Navigationsinställningar
När du trycker på [Navigation] 
i inställningsmenyn kan du ange olika 
inställningar gällande allmänna egenskaper 
eller bekräfta information gällande 
navigeringsfunktionen.

❏ Visa ikoner för landmärken
Aktiverar/avaktiverar visning av varje typ av 
landmärkesikon.
1. Peka på knappen [Landmärkesikoner].
2. Peka på knappen för objektet som du vill 

ändra inställning för.
Följande 6 typer av landmärken kan ställas in. 
➜ ”Ikoner för landmärken (beroende på 
zoomnivån på kartskalan)” (sida 46)
[Honda-återförsäljare]-knapp
[Bensinstation]-knapp
[Restaurang]-knapp
[Serviceområde]-knapp
[Hotell]-knapp
[Sjukhus]-knapp
Standardinställningarna är endast PÅ 
för [Honda-återförsäljare].

❏ Vägledningsinställningar
Du kan ändra inställningar gällande vägledning.
1. Peka på knappen 

[Vägledningsinställningar].
Menyn Vägledningsinställningar visas.

2. Peka på menyalternativet som ska ställas in.
[Röstvägledning]-knapp:
Ställer in om röstvägledningen ska aktiveras 
eller inte.
[Röstvolym]-knapp:
Justerar volymen för röstvägledningen.
[Röst-SVC]-knapp:
Justerar funktionens känslighet så att 
styrningsvolymen ändras i enlighet med 
fordonets hastighet. Ställ in på [AV] för 
att stänga av denna funktion.
[TMC-trafikmeddelande]-knapp:
Ställer in om TMC-trafikinformationen ska 
läsas upp.
[Vägledningsinställningar för korsningar]-
knapp:
Skärmen Vägledningsinställningar för 
korsningar visas. Standardinställningen 
är Koncis.
• [Korsningsvägledning]

Ställer in om Korsningsvägledning ska 
aktiveras eller inte. När funktionen ställs in 
på [PÅ], får du korsningsvägledning när du 
kommer inom cirka 100 m (400 m för en 
motorväg) från nästa korsning/avfart.

• [Fullständig]
Ställer in om Extra vägledning ska aktiveras 
eller inte. När [Fullständig] väljs får du 
vägledning när du kommer inom cirka 
900 m (3 km för en motorväg) från nästa 
korsning/avfart.

• [Koncis]
Ställer in om Ankomstvägledning ska 
aktiveras eller inte. Vägledningen ges när 
du kommer inom cirka 500 m (2 km för en 
motorväg) från nästa korsning/avfart.

Anmärkning:
• När vägledningen ges varierar beroende på 

typ av väg och fordonets hastighet. Utöver 
vägledningsformerna ovan, ges den sista 
vägledningen när du kommer inom cirka 40 m från 
nästa korsning på vanliga vägar.

[Timing för rutt]-knapp:
Ändrar inställningen för ankomsttiden som 
visas på Kartskärmen.
• [Mål]

Ställer in visning av ankomsttiden till målet.
• [Delmål]

Ställer in visning av ankomsttiden till nästa 
delmål eller mål.

[Beräknad ankomsttid]-knapp:
När [Auto] ställs in på av kan du ställa in 
genomsnittshastighet för fordonet för varje 
vägtyp. Den angivna hastigheten tas med 
i beräkningen när systemet beräknar hur 
lång tid det tar att nå målet.
• [Auto]

Beräknar tiden automatiskt. Ställ in 
genomsnittshastighet manuellt genom att 
peka på denna knapp så att de aktuella 
genomsnittliga hastighetsinställningarna 
visas.

• [(Namn på vägtyp)]
Peka på knappen [+]/[–] för att öka/minska 
genomsnittshastigheten med 5 km/h.

• [Återställ]
Återställer genomsnittshastigheten till 
fabriksinställningen.
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❏ Kriterier för beräkning av rutt
Du kan anpassa förhållanden för beräkning 
av rutt.
1. Peka på knappen [Ruttberäkningskriterier].

Skärmen Ruttberäkningskriterier visas.
2. Peka på knappen för det önskade objektet.

[Sökvillkor], knapp:
Du kan ändra förhållanden för beräkning 
av rutt.
• [Snabbaste rutt]

Beräknar den snabbaste rutten.
• [Undvik motorväg]

Beräknar en rutt som undviker motorvägar 
så mycket som möjligt.

• [Kortaste rutt]
Beräknar den kortaste rutten.

[Detaljerade ruttinställningar], knapp:
Du kan ange detaljerade 
ruttberäkningsmetoder.
• [Undvik vägtull]

Minimerar antalet avgiftsbelagda vägar.
• [Använd tidsbegränsade vägar]

Använder vägar med begränsad 
användningstid.

• [Använd TMC-information]
Använder RDS-TMC-information för att 
beräkna rutten.

• [Använd omvägar runt området]
Gör en omväg för att undvika ett område 
som registrerats.

• [Använd färja]
Tar bilfärjor med i ruttberäkningen.

• [Automatisk nyberäkning]
En ny rutt beräknas automatiskt om 
du lämnar den föreslagna rutten under 
vägledningen.

Anmärkning:
• När bilfärjor måste användas längs rutten, 

beräknar systemet rutten med färjor även 
om [Använd färjor] har ställts in på av.

❏ TMC-trafikinformations-
inställningar

Du kan ställa in olika funktioner för TMC-
trafikinformation.
1. Peka på knappen [TMC-trafikinformation].

Skärmen med TMC-
trafikinformationsinställningar visas.

2. Tryck på knappen som du vill ställa in 
på skärmen.
[Visa händelser på karta]-knapp:
Aktiverar eller avaktiverar TMC-
trafikinformation på kartan.
[Välj TMC-ikon]-knapp:
Aktiverar/avaktiverar visning av 
händelseinformationsikon för varje 
händelsetyp.
[TMC-trafikmeddelande]-knapp:
Aktiverar/avaktiverar TA-standbyläge.
[Välj TMC-operatör]-knapp:
Du kan välja vilken TMC-operatör du 
vill använda.
• [Auto]

Väljer operatör automatiskt.
• [Manuellt]

Du kan välja operatören som ska användas 
i en lista.

Anmärkning:
• För TMC-operatörsinställningen, när systemet inte 

kan motta TMC-trafikinformation ska du försöka 
använda [Manuellt] för att välja operatören 
manuellt för bästa möjliga TMC-mottagning.
Systemet förblir dock inställt på operatören även 
om fordonet flyttas till en plats utanför operatörens 
täckningsområde och TMC-informationen kan inte 
mottas. Normalt rekommenderar vi att 
inställningen [Auto] används.

❏ Dölj reglage automatiskt
1. Peka på knappen [Dölj reglage automatiskt] 

för att aktivera denna funktion.
När funktionen aktiveras, döljs visade reglage 
automatiskt efter att ha visats i cirka 
10 sekunder.
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❏ Kartrullningsinformation
När du rullar kartskärmen och flyttar markören till 
en ikon, kan informationen för platsen visas. 
Du kan aktivera funktionen vid behov.

1. Peka på knappen 
[Kartrullningsinformation].
Skärmen Kartrullningsinformation visas.

2. Peka på önskad knapp om du vill aktivera 
denna funktion.
[Adressbokikoner]-knapp
[TMC-trafikikoner]-knapp
[Mål/delmålsikoner]-knapp
[Latitud/longitud]-knapp

❏ Favorit POI Inställningar
Du kan anpassa de fem kategorierna för 
favorit-POI.
1. Peka på knappen [Favorit POI-

inställningar].
Skärmen Favorit POI-inställningar visas.

2. Peka på knappen för objektet som du vill 
växla kategori till.
Kategoriskärmen visas.

3. Peka på önskad kategori.
Om ytterligare en kategorilista visas ska du 
välja en kategori genom att trycka på den.

4. Om du vill ändra andra objekt ska du upprepa 
steg 2 och 3.

❏ Auto norr upp zoom
1. Peka på knappen [Auto norr up zoom] för 

att aktivera denna funktion.
När du aktiverar funktionen och ändrar 
Kartskärmen till högsta skalan (640 km), ställs 
kartans orientering automatiskt in på Norr 
upp.

❏ Justera aktuell plats
Du kan korrigera fordonets position på 
kartskärmen.
1. Peka på knappen [Justera aktuell plats].

Kartskärmen visas.
2. Bläddra på kartan så att markören pekar på 

den plats som du vill ställa in som fordonets 
position.
Du kan även ändra till långsamt rullningsläge.

3. Peka på knappen [OK].
4. Tryck på [ ] eller [ ] för att vrida 

pilhuvudet enligt fordonets riktning.
5. Peka på knappen [OK].

❏ Återställa alla 
navigationsinställningar 
till standardvärdena

Du kan återställa alla navigationsinställningar 
till fabriksinställningarna.
Anmärkning:
• Alla inställningar återställs, men registrerade data 

för t.ex. adressboken, sparade rutter och områden 
som ska undvikas raderas inte.

1. Peka på knappen [Återställ alla 
navigationsinställningar till standard].

2. Tryck på [Ja]-knappen på den bekräftande 
skärmen.

Uppdatera kartan
Tala med din auktoriserade Honda-återförsäljare 
för information om uppdatering av 
systemprogramvaran och kartdata.
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Sammanfattning av inställningarna
• Inställningar i fetstil eller med asterisk (*) visar fabriksinställningar.

Namn på inställningsalternativ Inställningar

Navigation Sparade 
objekt

Hemadress (Ingen)

Sparade platser (Ingen)

Lagrade rutter (Ingen)

Undvik område (Ingen)

Ta bort 
sparade 
objekt

Ta bort hemadress —

Ta bort sparade platser —

Ta bort sparade rutter —

Ta bort områden att undvika —

Ta bort målhistorik —

Landmärkes-
ikoner

Honda-återförsäljare PÅ, AV

Bensinstation PÅ, AV

Restaurang PÅ, AV

Serviceområde PÅ, AV

Hotell PÅ, AV

Sjukhus PÅ, AV

Väglednings-
inställningar

Röstvägledning PÅ, AV

Röstvolym 1 till 16 (6)

Röst-SVC AV till 3 (2)

TMC-trafikmeddelande PÅ, AV

Väglednings-
inställningar 
för korsningar

Korsnings-
vägledning: 

PÅ, AV

— Fullständig, Koncis

Timing för rutt Mål, Delmål

Beräknad ankomsttid Auto, Manuellt
Motorväg: 110km/h
Huvudled: 65km/h
Stadsväg: 55km/h
Gata med bostäder: 35km/h

Kriterier för 
beräkning 
av rutt

Sökvillkor Snabbaste rutt, Undvik motorväg, 
Kortaste rutt

Detaljerade 
ruttinställ-
ningar

Undvik 
vägtull

PÅ, AV

Använd 
tidsbegränsade 
vägar

PÅ, AV

Använd TMC-
information

PÅ, AV

Använd omvägar 
runt området

PÅ, AV

Använd färja PÅ, AV

Automatisk 
nyberäkning

PÅ, AV
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TMC-trafik-
informations-
inställningar

Visa händelser på kartan PÅ, AV

Välj TMC-ikon All 
trafikinformation

PÅ, AV

Olyckor och 
händelser

PÅ, AV

Trafikstatus PÅ, AV

Vägarbeten PÅ, AV

Stängda 
vägar och 
begränsningar

PÅ, AV

Väder och 
väginfo

PÅ, AV

Information PÅ, AV

Trafikprognos PÅ, AV

Väder PÅ, AV

TMC-trafikmeddelande PÅ, AV

Välj TMC-operatör Auto, Manuellt

Dölj reglage automatiskt PÅ, AV

Kartrullnings-
information

Adressbokikoner PÅ, AV

TMC-trafikikoner PÅ, AV

Ikoner för mål/delmål PÅ, AV

Latitud/longitud info PÅ, AV

Favorit POI 
Inställningar

Post 1 HONDA-ÅTERFÖRSÄLJARE

Post 2 RESTAURANG

Post 3 PARKERING

Post 4 TRAFIKPLATS

Post 5 SJUKHUS

Återställ (Återställer Post 1 – 5 till 
standardinställningen.)

Auto norr upp zoom PÅ, AV

Justera aktuell plats (Justerar fordonets aktuella position 
på kartan.)

Återställ alla navigationsinställningar 
till standardvärden.

(Återställer alla inställningar under 
Navigation med undantag av 
Sparade data till standardvärden.)

Namn på inställningsalternativ Inställningar
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Detta avsnitt innehåller resten av informationen om detta system: 
Felsökning, Felmeddelanden och specifikationer.
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Felsökning

Problem Orsak Åtgärd

Allmänt

Strömmen aktiveras 
inte. (Inget ljud hörs.)

En säkring har gått. Byt ut säkringen mot en säkring med samma 
ampere. Om säkringen går igen ska du tala med 
inköpsstället.

Det finns röda, gröna 
eller blå punkter på 
skärmen. —

Detta är inte ett fel, utan ett fenomen som inträffar 
med LCD-panelen (flytande kristallpaneler 
tillverkas med tekniker som innebär mycket hög 
precision. Observera att det finns 99,99 % eller fler 
effektiva pixlar och att saknade pixlar eller normalt 
belysta pixlar endast utgör 0,01 %.)

CD-spelare

Skivan kan inte 
laddas.

En annan skiva har redan 
laddats.

Mata ut skivan innan den nya skivan matas in.

Det finns redan ett annat 
föremål på plats.

Tvinga ut föremålet.

Ljudet hoppar eller 
är förvrängt.

Skivan är smutsig. Rengör skivan med en mjuk trasa.

Skivan är mycket repad 
eller missformad.

Ersätt med en skiva utan repor.

Ljudet är dåligt direkt 
efter att strömmen 
slås på.

Vattendroppar kan bildas 
på den interna linsen när 
bilen parkeras på en fuktig 
plats.

Låt torka i cirka 1 timme med strömmen på.

USB/iPod

Inget spårnamn 
visas på spårlistan 
på skärmen för 
iPod-läge.

Den anslutna iPod-enheten 
innehåller fler än 
65 500 spår.

Högst 65 500 spår kan visas på spårlistan. 
Spårens namn kanske inte visas om din iPod 
innehåller fler än 65 500 spår. Detta är inte ett fel.

Systemet kan inte 
använda en ansluten 
iPod.

Din iPod är inte ordenligt 
ansluten till enheten.

Koppla från din iPod och använd din iPod för att 
starta uppspelning innan du ansluter den igen.

Din iPod kommunicerar 
inte ordentligt med 
systemet.

Koppla från din iPod och återställ den innan du 
startar om den och anslut den sedan till enheten 
igen.

Inget ljud återges 
från din iPod.

Ljudutgången för din iPod 
har ställts in på Bluetooth.

Ändra ljudutgången från Bluetooth (MY-CAR) till 
dockningsstationen på din iPod. Du kan även 
koppla från din iPod och sedan ansluta den igen.

Ingen uppspelning 
från ansluten USB-
enhet. 

Systemet kan inte läsa 
USB-enheten ordentligt.

Koppla från USB-enheten och anslut igen.

Ljudet hoppar under 
uppspelning av 
USB-enheten.

Ett datafel har upptäckts 
i MP3/WMA-filer.

Försök att använda USB-enheten på din dator 
och se om ljudet hoppar.

Ljudet är dåligt under 
uppspelning av 
USB-enheten.

Datakomprimeringshastigh
eten är för hög.

Pröva filer med högre samplingsfrekvens och 
bithastighet.

Antalet MP3/WMA-
filer som sparas 
i USB-enheten 
stämmer inte.

Det finns andra filer än 
MP3/WMA-filer sparade 
på USB-enheten.

Ta bort alla andra filer än MP3/WMA-filer från 
USB-enheten.
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Visningen av spelad 
tid stoppas även om 
USB-uppspelning 
fortsätter. 

Indikeringen för spelad tid 
kan stoppas när systemet 
spelar upp en fil som är 
större än 1 GB.

Detta är inte ett fel.

Bluetooth

Mobiltelefonen kan 
inte anslutas.

Den relevanta profilen 
har inte valts på 
mobiltelefonen.

Välj en profil med handsfree-funktion när det är 
möjligt att välja profil. Annars kan du registrera 
mobiltelefonen igen efter att den tagits bort från 
skärmen Välj telefon.

Systemet försöker 
återställa anslutningen 
till den tidigare 
mobiltelefonen.

Registrera mobiltelefonen igen.

Systemet fungerar 
inte ordentligt.

Inget svar från 
mobiltelefonen.

Stäng av strömmen till mobiltelefonen och slå 
på den igen.

Konstiga ljud hörs 
från högtalarna.

Återstående batterinivå för 
mobiltelefonen är låg.

Ladda mobiltelefonens batteri.

RDS-TMC

RDS TMC-
operatören väljs 
inte automatiskt.

Antennen är inte ansluten. Kontrollera antennens anslutning.

[Manuellt] väljs på 
skärmen Välj TMC-
operatör.

Välj [Auto].

Parkeringskamera

Skärmen Justera 
kameraskärm visas 
inte. 

Vissa knappar/funktioner 
är inte tillgängliga av 
säkerhetsskäl när du kör.

Menyn visas igen när du stannar fordonet på 
en säker plats.

Navigation

För många 
landmärkesikoner 
visas på kartan.

Många landmärkesikoner 
kan visas för en viss 
plats beroende på 
systeminställningarna.

Du kan ange att landmärkesikoner inte ska visas. 
”Visa ikoner för landmärken” (sida 70)

Problem Orsak Åtgärd
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Felmeddelanden

Om ett annat felmeddelande än de ovan visas ska du stänga av strömmen en gång och sedan slå på 
den igen. Om problemet fortsätter ska du stänga av strömmen och rådgöra med inköpsstället.

Om positionsfel

Fel på fordonsposition
När fordonet körs lär sig systemet avstånd och körriktning på kartan från kördata och korrigerar 
positionen i enlighet med det. (avståndskoefficient/inlärningsfunktion). Därför krävs vissa inledande 
färddata för att systemet ska fungera på rätt sätt. Fordonsmarkeringens position och fordonets verkliga 
position kan skilja sig åt beroende på färdsituationen och GPS-satelliternas status men det är inte ett fel.

Effektiv metod för att undvika positioneringsfel
När du använder systemet första gången kan fel platser visas om körinformationen inte är tillräcklig. 
Fordonsmarkeringen kommer att visas korrekt på kartan när du har kört en stund på en väg där 
mottagningen av signaler från GPS-satelliter är bra (t.ex. huvudvägar, landsvägar och viktigare mindre 
vägar). Du kan snabbt ”lära upp” systemet genom att göra följande:
Kör ca. 15 till 20 km på en plan väg där himlen inte skyms av t.ex. höga byggnader eller tät skog 
(dvs. mottagningen av GPS-signaler är bra) på en konstant hastighet av 25 km/tim eller mer 
(försök undvika att accelerera och bromsa ofta).

Problem Orsak Åtgärd

CD-spelare

MEKANISKT FEL En skiva har fastnat 
i CD-spelaren och har 
inte matats ut.

Detta är ett fel som berör CD-spelarens 
mekanism. Tala med inköpsstället.

SKIVFEL En skiva kan inte spelas 
p.g.a. repor eller liknande.

Byt ut med en skiva som inte är repad eller 
missformad.

En skiva har laddats 
upp-och-ned i CD-spelaren 
och spelas inte.

Mata ut skivan och mata in den igen åt rätt håll.

FELAKTIGT 
FILFORMAT

Filer som saknar stöd 
är sparade på skivan.

Utför en åtgärd som att hoppa över en fil.
(Sökläge, upprepningsläge och slumpmässigt 
läge kan avbrytas.)

USB/iPod

USB-ENHETSFEL USB-enheten kan inte 
öppnas.

Kontrollera den anslutna USB-enheten.

USB-enheten kanske 
inte fungerar ordenligt.

USB-ENHET 
EJ ANSLUTEN

Det går inte att öppna USB-
enheten, eller anslutningen 
kanske är avbruten.

• Koppla från USB-enheten och anslut igen.
• Återställ din iPod och starta om den.

AUTENTI-
SERINGSFEL

Din anslutna iPod kan 
inte autentiseras.

Koppla från din iPod och anslut igen.

SD-kort

Kontrollera 
SD-kortet för kartan.

SD-kortet för kartan 
är inte korrekt inmatat.

Kontrollera att SD-kortet för kartan matats 
in ordentligt.

Enheten avkänner inte 
SD-kortet.

Ta bort SD-kortet för kartan från enheten 
en gång och för in det i enheten igen.
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Specifikationer

GPS-antenn
Läge: Microstrip platt antenn
Mått: 30,4 (B) × 11,7 (H) × 35,5 (D) mm
Impedans: 50 Ohm

Navigationssystem
GPS-mottagningsfrekvens: 1575,42 MHz, C/A-kod
Känslighet: –130 dBm eller bättre
Antal GPS-kanaler: 13 kanaler

FM-frekvensväljare
Frekvensintervall: 87,50 MHz till 108,00 MHz
Användbar känslighet: 9 dBμV

AM-frekvensväljare
Frekvensintervall:

MW: 531 kHz till 1 602 kHz
LW: 153 kHz till 279 kHz

Användbar känslighet: 30 dBμV

CD-spelare
System: Compact Disc System med CDDA-funktion
Användbara skivor: CD
Frekvensrespons: 20 Hz till 20 kHz 
Signal-till-brus kvot: 80 dB
Förvrängning: 0,05 % (1 kHz)

USB
Specifikationer: Uppfyller USB 2.0
Filsystem: FAT 12/16/32
Spelbara ljudformat:

MP3 (.mp3): MPEG1/2 Audio Layer-3
WMA (.wma): Ver. 7/8/9.1/9.2

Max. strömtillförsel: 1A (iPod)
                                 500mA (USB)

Bluetooth
Specifikation: Bluetooth Ver. 2.0 + EDR
Frekvensintervall: 2 402 MHz till 2 480 MHz
Mottagningskänslighet: –73 dB
Profil: HFP, OPP, A2DP, AVRCP, PBAP

Ljudförstärkare
Max. uteffekt: 4 × 45 W
Uteffekt: 4 × 16 W
Högtalarimpedans: 4 Ω

LCD-skärm
Skärmstorlek: 6.1 tum bred typ
136,8 mm Bredd × 72 mm Höjd
Visningsmetod: Överföringstyp TN LCD-skärm
Driftmetod: TFT (tunn filmtransistor) aktiv matrisdrift
Pixlar: 1 152 000 (800 × 3 (RGB) × 480)

Allmänt
Spänning från strömkälla: 14,4 V DC 

(10 till 16 V tillåtet)
Jord: Negativ
Aktuell förbrukning: 4,3 A (1 W)
Märkström för auto-antenn: 500 mA eller mindre
Huvudenhetens mått: 191 mm Bredd × 

100 mm Höjd × 157 mm Djup
Huvudenhetens vikt: 2,3 kg

Anmärkning:
• Specifikationerna uppfyller kraven i JEITA-

standarden.
• Specifikationer och design kan ändras utan 

föregående meddelande i utvecklingssyfte.
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