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VÄLKOMMEN TILL MEDIA NAV EVOLUTION.

Grattis till ditt val.

Vi rekommenderar att du läser igenom det här dokument så att du lär dig huvudfunktionerna och de inställningar du kan göra i ditt multimediasystem, så att du kan 
använda din multimediaskärm på bästa sätt.

Översatt från franska. Kopiering eller översättning, även delvis, är förbjuden utan föregående skriftligt godkännande från biltillverkaren.

Detta dokument ersätter inte bilens instruktionsbok.
Vi uppmanar dig att läsa igenom hela förarhandboken för att få detaljerad information om de funktioner som nämns i instruktionsboken för ditt multimediasystem.
Instruktionsboken behandlar alla funktioner (standard och tillval) som finns. Vilka funktioner som finns i Média Nav Evolution -navigeringssystemet beror på 
vilken version du har, vilka alternativ du har valt och i vilket land du bor. Beroende på telefonmärke och modell kan vissa handsfreefunktioner vara delvis eller 
helt inkompatibla med bilens multimediasystem.

Rådfråga en märkesrepresentant om du vill ha ytterligare information.
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A A

Påslagning
Multimediasystemet startar automatiskt när du 
slår på tändningen. I annat fall, tryck på knappen 1 
eller 5 på din anläggning. När tändningen är av-
slagen fungerar systemet i 20 minuter. Tryck igen 
på 1 eller 5 för att aktivera systemet i ytterligare 
20 minuter.

Avstängning
Systemet stängs automatiskt av när tändningen 
slås av.

MULTIMEDIASKÄRM 
Tryck på multimediasystemets skärm A  med fing-
ret för att välja en meny eller en knapp.

AUX-funktion
Det finns en USB-anslutning 3 och en analog AUX-
ingång 4 på manöverpanelen för anslutning av en 
extern ljudenhet (i din bil, beroende på din utrust-
ningsnivå).

Standby-lägesskärm
Slå på tändningen, tryck på 1 eller 5 på din an-
läggning om du vill försätta systemet i vänteläge. 
Klockan och yttertemperaturen visas på skärmen.

Anm.: Radio och guidningssystem fungerar inte i 
standby-läge.

Volym
Om du vill ändra volymen på källorna och navi-
geringens röstmeddelanden (under meddelandets 
gång), vrid på 5 eller tryck på en av knapparna 2.

Röstigenkänning
Knappen 6 på ratten (på systemets frontpanel, be-
roende på utrustningsnivå) gör att du kan använda 
röstkommandon på din telefon när den är ansluten 
till systemet. Mer information finns i multimedia-
systemets användarhandbok.
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F Ö R S T A  A N V Ä N D N I N G  ( 1 / 3 )
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Radio Media Telefon

Driving eco² Nav nställningar
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F Ö R S T A  A N V Ä N D N I N G  ( 2 / 3 )

9 10

Angiven tid

13 14

15

Spelare Lista Förinställning Alternativ

13 Zon för val av läge:
– visar det valda läget,
–  när du vidrör zonen för val av läge, visas 

rullgardinsmenyn.

14 Ämneszon:
–  visa innehållet i en menyrubrik och relate-

rad information.

15 Meny-zon:
– visa undermenyn för läget;
– visa den aktuella menyn markerad.

16 Välkomstzon eller tillbaka till navigeringen.

Menyskärm

7 Standby-läge och visning av klocka.

8 Zon för information om telefonsystemet.

9 Yttertemperatur.

10 Klock-zon.

11  Zon för programmerad start av motorn.

12 Zon för menyerna.

16

Navigeringsskärmen

17 Kartläge (2D /3D och 2D Nord).

18  Namn på nästa gata på din resväg.

19  Gå till aktuell media (USB, AUX, AM, FM, DAB, 
iPod® eller Bluetooth®)

20 Alternativ för reglering av resplan och karta.

21 Röstguidning på/av.

22 Trafikinformation (TMC).

Destination

18

192022 21
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Reglage under ratten

23  Väljer ljudkälla (FM /AM/DAB/USB/iPod®/
Bluetooth®/AUX).

24  Tryck: åtkomst till menyn ”Telefon”.
Tryck och håll in: aktivera/inaktivera telefonens 
röstigenkänningsfunktion.
Ta emot ett samtal:
– Kort tryckning: besvara samtal.
– Lång tryckning: avvisa samtal.
Kort tryckning under ett samtal: Avslutar sam-
talet.

25, 26 Reglera volymen.
25+26  Stäng av/sätt på ljudet.

F Ö R S T A  A N V Ä N D N I N G  ( 3 / 3 )

27  Ändra uppspelningsläge för radiostationer eller 
media (USB/iPod®) som du lyssnar på.

28 Bakre ratten:
–  Radio: byt radioläge (förinställd/lista/frek-

vens).
– Media: gå till föregående/nästa spår.

29 Ändrar media (CD / USB / AUX).
30  Tryck: ändrar radioläge (FM /AM /DAB).

Tryck och håll in: aktivera/inaktivera telefonens 
röstigenkänningsfunktion.

23 24
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33
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32

33

34

29 30

31, 33 Reglera volymen.
32  När du lyssnar på en ljudkälla: Stänger av/slår 

på ljudet.
Ta emot ett samtal:
– Kort tryckning: besvara samtal.
– Lång tryckning: avvisa samtal.
Kort tryckning under ett samtal: Avslutar sam-
talet.

34 Bakre ratten:
–  Radio: byt radioläge (förinställd/lista/frek-

vens).
– Media: gå till föregående/nästa spår.
Kort tryckning: bekräfta en åtgärd.
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– välj en destination på kartan från ”Sök på kartan”,
– välj en latitud och en longitud från ”Koordinat”.

SÖK EN NY ”ADRESS”

Under denna rubrik kan du mata in hela eller delar 
av adressen: land, stad, gata och gatunummer.

ANM.: endast adresser som finns i den digitala 
kartan kan anges.

Vid den första användningen anger du ditt land. 
Använd tangentbordet för att ange namnet på de-
stinationsorten. Systemet föreslår ett namn på en 
stad i området 1. Om förslaget är korrekt kommer 
du åt den fullständiga listan som motsvarar din 
sökning genom att trycka på knappen 2. Systemet 
visar en lista.

Mer information finns i multimediasystemets an-
vändarhandbok.

M A T A  I N  E N  D E S T I N A T I O N  ( 1 / 3 )

Meny ”Destination”

Tryck på startknappen för att komma till menyn 
”Nav”, och sedan på fliken ”Destination” på nedre 
delen av skärmen.
Ange en destination:
– välj en adress från ”Adress”,
– välj en adress från ”Intressant plats (POI)”,
– välj en destination bland orterna i ”Historik”,
– välj en adress, som du tidigare sparat, från 

”Favoriter”,

– välj önskad stad,
– gör på samma sätt med skärmarna ”Gata”, 

”Korsande gata” och ”Gatunummer”, om något.

Under inmatningen av adressen tar systemet bort 
markerade bokstäver för att underlätta inmat-
ningen.

Obs: ”Korsande gata” och ”Gatunummer” kan akti-
veras efter att ”Gata” har valts.

Anm.: Systemet sparar de senast inmatade adres-
serna i minnet. Efter att du angett en destination 
efter adress, kommer föregående adress att anges 
nästa gång.

1 2

Adress Intressant plats (POI) Historik

Favoriter Sök på kartan Koordinat

Destination Resplan Alternativ Alternativ

Navigering
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”INTRESSANT PLATS (POI)”

En intressepunkt är en service, en inrättning eller 
ett turistmål. Intressepunkterna delas in i olika ka-
tegorier t.ex. restauranger, museer, parkeringsplat-
ser etc.

Det går att söka en intressepunkt:

– kategori:
– namn på intressepunkten,
– visning av en intressepunkt på kartan.

”FAVORITER”

Favoriter-menyn visar favoritdestinationer, som din 
arbetsplats, ditt hem, din skola osv. Du kan lägga 
till en ny destination i din favoritlista när du anger 
en rutt till destinationen för första gången (se av-
snittet ”Bekräfta en destination”).
– välj startknappen ”Nav”, och därefter fliken 

”Destination”,
– välj ”Favoriter”,
– välj önskad destinationsadress i listan över spa-

rade adresser.

Adress Intressant plats 
(POI)

Historik

Favoriter Sök på kartan Koordinat

Destination Resplan Alternativ

Navigering

”HISTORIK”

Med denna rubrik kan du välja en destination i 
listan med de senast använda adresserna. Dessa 
sparas automatiskt när guidningen har startat.

Öppna huvudmenyn, välj ”Nav”, fliken ”Resmål” 
och sedan menyn ”Historik”.
Välj en adress i listan över sparade destinationer 
och godkänn denna adress som destination.
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”SÖK PÅ KARTAN”
Med hjälp av den här funktionen kan du ange ett 
resmål med utgångspunkt från kartan. Öppna na-
vigeringsskärmen, placera markören på resmå-
let och bekräfta sedan genom att trycka på ”OK”. 
Systemet beräknar resvägen.

”KOORDINAT”
Med den här funktionen kan du definiera en desti-
nation med hjälp av värdena för latitud och longi-
tud.

– ”Alternativ” sedan ”Tillbaka till bilen” för att ta 
reda på bilens aktuella placering, 

– ”OK”, guidningen startar.

Godkänna destinationen

När uträkningen är klar, ger dig systemet ett antal 
möjligheter:

– Med hjälp av ”Alternativ” och sedan ”Lägg till fa-
voriter” kan du lägga till destinationens adress till 
favoriterna,

– Med hjälp av ”Alternativ” och sedan ”Trafiken just 
nu” kan du få information om trafikhändelserna 
på din resväg eller i närheten av din position.

– Med hjälp av ”Alternativ” och sedan ”Nyheter” 
kan du konsultera adressen, latituden, longituden 
och telefonnumret (endast aktiv efter valet av en 
IP som systemet känner till).

Alternativ OK Alternativ OK

Lägg till favoriter

Trafiken just nu

Nyheter

Stäng

Koordinat

Alternativ OK

Systemet visar ett felmeddelande om angivna 
koordinater eller platsen på kartan inte motsva-
rar en tillgänglig plats (gata eller väg).

Tillbaka till bilen

Om det redan finns en aktiv resväg kan du välja 
resmålet som en ny resväg eller delsträcka.
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Annullera resvägen

Du kan avbryta en pågående resplan via huvudme-
nyn. Välj knappen ”Startsida”, ”Nav”, ”Destination” 
och ”Resplan” från flikarna längst ned på skärmen 
och därefter ”Avbryt rutten” och bekräfta.

Parameterinställningar 
till resväg

Under denna rubrik, som du kommer åt via menyn 
”Alternativ”, ”Ruttinställningar” kan du välja vilken 
typ av väg du ska ta under navigeringen.

Beskrivning av 
vägsträckan

Med hjälp av den här funktionen kan du se res-
vägen innan vägledningen har börjat. Välj knap-
pen ”Startsida”, ”Nav” och sedan ”Destination”, 
”Resplan” efter att du har angett ett resmål.

Det finns sex konfigurationstyper:

– ”Redigera rutt”;
– ”Undvikanden”;
– ”Översikt”;
– ”Avbryt rutten”;
– ”Ruttalternativ”;
– ”Resplan”.

Alternativa resvägar

Det här avsnittet, som går att komma åt från 
”Alternativ”-menyn, kan användas för att ändra pla-
neringsmetod med tre olika resvägsval.

– ”Snabb”;
– ”Ekonomisk”;
– ”Kort”.

ANM.: resvägsinställningen för typ av väg kan på-
verka föreslagen resväg.

Destination Resplan Alternativ

Navigering

Destination Resplan Alternativ

Navigering

Varningar Ruttinställningar Kartinställningar

Språkinställning Koordinatformat GPS

Redigera rutt Undvikanden Översikt

Avbryt rutten Ruttalternativ Resplan

Ruttalternativ

Snabb

Ekonomisk

Kort
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LISTA
För att få tillgång till en fullständig lista över in-
ställda stationer, tryck på knappen ”Lista” 8, och 
välj sedan ”FM” eller ”DAB”.
För att uppdatera listan med FM-, AM- eller DAB-
stationer, tryck på ”Alternativ” och sedan på ”Start” 
under ”Uppdatera lista”. Beroende på valt läge för 
radio 7, uppdateras listan ”FM”, ”AM” eller ”DAB”
automatiskt.

Mer information finns i multimediasystemets an-
vändarhandbok.

98

Huvudmeny Lista Förinställning AlternativHuvudmeny Lista Förinställning Alternativ

7

6 10

SPARADE STATIONER
Gå till listan över registrerade stationer genom att 
trycka på knappen ”Förinställning” 9 välj därefter 
önskad station.

MINNESLAGRING AV EN RADIOSTATION
När du lyssnar på radion, tryck på ”Förinställning” 
och sedan på någon av knapparna i A-området tills 
en ljudsignal hörs. Det går att spara upp till 12 ka-
naler per frekvensområde. Du kan komma åt de 
andra förinställda kanalerna genom att trycka på 
pilen 10.

Obs: Om du vill gå tillbaka till navigeringsskärmen 
trycker du på startknappen 6 och sedan på ”Nav”.

Öppna radiomenyn genom att trycka på startknap-
pen 6 och sedan på ”Radio”. Välj önskat radioläge 
(”AM”, ”FM” eller ”DAB”) genom att trycka på 7.

”AM” och ”FM”

FREKVENSER
Sök efter en station genom att trycka på 
”Huvudmeny”-knappen 5. Det finns två sökalter-
nativ:
– manuell sökning genom att trycka på knap-

parna 2 eller 3,
– halvautomatisk sökning genom att trycka på 

knapparna 1 eller 4.

L Y S S N A  P Å  R A D I O N  ( 1 / 2 )

5

1 2 3 4

Huvudmeny Lista Förinställning Alternativ

6

A
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”DAB" (marksänd digital 
radio)

Digitalradion erbjuder ett större urval av radiosta-
tioner, bättre ljudkvalitet och ytterligare informa-
tion.

FREKVENSER
I det här läget kan du lyssna på tillgängliga radio-
stationer. Växla från en kanal till en annan genom 
att trycka på 11 eller 12.

LISTA
För att få tillgång till en fullständig lista över in-
ställda stationer, tryck på knappen ”Lista” 13, och 
välj sedan önskad station.
För att uppdatera listan med lokala stationer, tryck 
på ”Alternativ” och tryck sedan på ”Start” under 
rubriken ”Uppdatera lista”.

SPARADE STATIONER
Gå till listan över registrerade stationer genom att 
trycka på knappen ”Förinställning” 15 välj därefter 
önskad station.

MINNESLAGRING AV EN RADIOSTATION
När du lyssnar på radion, tryck på ”Förinställning” 
och sedan på någon av knapparna i B-området tills 
en ljudsignal hörs. Det går att spara upp till 12 ka-
naler per frekvensområde. Du kan komma åt de 
andra förinställda kanalerna genom att trycka på 
pilen 14.

11 12

Alternativ Huvudmeny Lista Förinställning AlternativHuvudmeny Lista Förinställning

13 15

14

AlternativHuvudmeny Lista Förinställning

B
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ANVÄNDNING

iPod® och apparater med inbyggd iPod® kan läsa 
musik.

”REPETERA”

Med den här funktionen kan du spela upp en låt 
eller alla låtar igen.
Tryck på ”Alternativ” 3 och välj sedan ”Spår”, 
”Mapp” eller ”Alla”.
För att gå upp en nivå i mappstrukturen, tryck på 2.
För att avaktivera funktionen, tryck på knappen 
”Alternativ” 3 och välj därefter ”Av”.

Bilen är utrustad med ett multimediesystem. Välj 
”Media” på huvudmenyn.
Det finns flera tillgängliga ingångskällor om du 
trycker på 1:
– ”USB":  USB-minnen,  MP3-spelare, telefon osv. 
– ”iPod®": enheter med inbyggd iPod® 
– ”BT”: Bluetooth®-enheter
– ”AUX”: analog ljudingång (3,5 mm-uttag); 
– ”Video”: USB-minne (MP4-fil).

USB-minnet som används måste vara formaterat 
för FAT32-format eller ha en maximal kapacitet på 
32 GB.

Aux-ingång: USB, 
Bluetooth®

ANSLUTNING: USB

Anslut din bärbara ljudenhet till USB-ingången på 
ljudenheten. När USB-uttaget för den digitala bär-
bara ljudenheten är ansluten, visas menyn ”USB”.

LADDNING MED USB-PORTEN

Du kan ladda batteriet eller hålla det laddat medan 
det används.

Anm.: Vissa enheter laddar inte batteriet eller 
håller inte batteriet laddat under tiden de är an-
slutna till multimediesystemets USB-port.

Anm.: det är bäst att använda en USB-anslutning 
för enklare musiksökningar.

ANSLUTNING: IPOD®

Anslut kontakten på din iPod® till USB-ingången 
på apparaten. När USB-uttaget för din iPod® är an-
sluten, visas menyn ”iPod”.

M U L T I M E D I A  ( 1 / 2 )

1

Huvudmeny

Video

Lista Alternativ Huvudmeny Lista Alternativ

2

AUX

3
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Analogisk aux-ingång 
(AUX)

ANSLUTNING

Sätt i uttaget för din spelare i anläggningens aux-
ingång.

ANVÄNDNING

Välj ”AUX” i listan 1, och välj sedan önskat spår 
på din spelare.
Manipulera inte din externa ljudenhet när du kör 
bilen.
Ingen information om ljudkällan (låtens namn, 
artist osv.) visas på multimediaskärmen.

Obs: Om du vill gå tillbaka till startsidan kan du 
trycka på 5-knappen.

M U L T I M E D I A  ( 2 / 2 )

3

”SLUMPMÄSSIG UPPSPELNING”

Med den här funktionen kan du spela upp alla låtar 
slumpmässigt.
Tryck på ”Alternativ” 3 och välj sedan ”På” för att 
aktivera eller ”OK” för att inaktivera.

ANSLUTNING: BLUETOOTH®

Se rubriken ”Anslutning av apparater Bluetooth®” i 
den här handboken.

Ljudkvaliteten på de analoga (AUX) och digitala 
(USB, Bluetooth®) ingångarna kan variera bero-
ende på filtyp.Uppspelning av video kan endast ske när bilen 

står stilla.

AUX

Huvudmeny Lista Alternativ

REPETERA

Slumpmässig upp-
spelning

Av

Av På

Spår Mapp Alla

ANVÄNDNING

För att visa en lista över tillgängliga ingångskällor, 
tryck på 1.
Om du vill välja ett spår i en mapp trycker du på 
”Lista” 4.
Som standard, klassas album i alfabetisk ordning.

Video

Välj ”Video” för att visa de videofiler som finns på 
ditt USB-minne.

Under uppspelningen av en video kan du
– visa videon på fullskärm;  
– justera skärmens ljusstyrka; 
– spola framåt; 
– starta om videon från början; 
– pausa.

Anm.: Vissa videoformat kanske inte är kompatibla 
med systemet.

5

1

4
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Anm.: Parkopplingstiden varierar beroende på tele-
fonens märke och modell.
Se telefonens handbok om din telefon inte är synlig 
när multimediasystemet söker efter Bluetooth®-
enheter.

Upprepa den här åtgärden om ihopparningen miss-
lyckas.

Anm.: På vissa telefoner kan du under parkopp-
lingen bli ombedd att bekräfta en automatisk över-
föring av kontaktlistan till multimediasystemet.

A N S L U T N I N G  A V  A P P A R A T E R N A  B L U E T O O T H ® ( 1 / 2 )

Visa lista med Bluetooth-enheter

I multimediasystemet:

– Aktivera telefonens Bluetooth®-anslutning,
– Tryck på ”nställningar” > ”Anslutning” > ”Sök 

efter Bluetooth-enhet” (försäkra dig om att 
Bluetooth® är aktiverat på telefonen)

– Välj din telefon i multimediasystemets lista över 
hittade enheter.

– Ett meddelande visas på telefonens skärm.
Beroende på telefon, tryck på ”koppla ihop”, ”para 

ihop” eller ”anslut ”för att godkänna ihoppar-
ningen.

– Beroende på telefon, slå in koden som visas på 
multimediaskärmen på telefonens knappsats,

– Ett andra meddelande visas på telefonens skärm 
som föreslår automatisk parkoppling med mul-
timediasystemet vid kommande användningstill-
fällen. Tillåt denna funktion för att slippa upprepa 
dessa steg.

Din telefon kopplas nu till multimediasystemet.

Sök efter Bluetooth-enhet

Extern enhetsbehörighet

Ändra lösenord

Ljud Skärm Anslutning System

Bluetooth-inställningar

Beroende på telefonens märke och modell kan 
handsfreefunktionerna vara delvis eller helt in-
kompatibla med bilens multimediasystem.

Beroende på land: se www.renault-multimedia.
com för mer information.

Ihopparning av en 
Bluetooth®-telefon

PARA IHOP EN BLUETOOTH®-TELEFON FRÅN 
MULTIMEDIASYSTEMET

För att kunna använda ditt handsfreesystem måste 
du para ihop din Bluetooth®-telefon med bilen vid 
första användningen. Multimediasystemet och din 
telefon måste vara påslagna och du bör kontrollera 
att Bluetooth® är aktiverat på telefonen och att den 
är synlig och identifierbar för andra enheter (se te-
lefonens handbok för mer information).
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Obs! Parkopplingstiden varierar beroende på tele-
fonens märke och modell. Upprepa den här åtgär-
den om ihopparningen misslyckas.

Ta bort parkoppling till en 
Bluetooth®-telefon

På huvudmenyn trycker du på ”nställningar”, 
”Anslutningar” och sedan på ”Visa lista med 
Bluetooth-enheter”.
Tryck på papperskorgsikonen vid telefonen som 
ska tas bort och bekräfta ditt val genom att trycka 
på ”OK”.

LADDA EN ANSLUTEN TELEFON
Systemet kan lagra upp till fem Bluetooth®-
telefoner.
Du kan när som helst ansluta/koppla från någon av 
telefonerna. På huvudmenyn trycker du på ”nställ-
ningar”, ”Anslutningar” och sedan på ”Visa lista 
med Bluetooth-enheter”.
Välj den telefon som ska anslutas eller kopplas 
bort och bekräfta sedan genom att trycka på «OK».

ANSLUTNINGEN MISSLYCKAS
Om anslutningen misslyckas bör du kontrollera att:
– Telefonen är påslagen.
– Telefonen är konfigurerad för att acceptera en 

förfrågan om automatisk anslutning till multime-
diasystemet.

– Telefonens batteri är laddat.
– din telefon har tidigare parats ihop med hands-

freesystemet,
– Bluetooth®-funktionen är aktiverad i telefonen 

och i multimediasystemet.

Anm.: om du använder handsfree-systemet under 
en längre tid laddas telefonens batteri ur snabbare.

PARA IHOP EN BLUETOOTH®-TELEFON MED 
MULTIMEDIESYSTEMET FRÅN TELEFONEN.
– Aktivera Bluetooth®-anslutningen på telefonen 

och multimediasystemet,
– på multimediasystemets huvudmeny trycker du 

på ”nställningar” > ”Anslutningar” > ”Extern en-
hetsbehörighet”. Multimediasystemet är nu syn-
ligt för andra Bluetooth®-enheter.

– ett meddelande visas på skärmen med ett löse-
nord och information om hur lång tid som multi-
mediasystemet är synligt

– från din telefon, visa tillgängliga Bluetooth®-
apparater,

– Välj multimediasystemet «Media Nav Evolution" i 
listan över tillgängliga enheter och, beroende på 
telefon, ange lösenordet som visas på multime-
diasystemets skärm på telefonens knappsats.

Ett meddelande visas på telefonens skärm med in-
formation om att telefonen är parkopplad med mul-
timediasystemet.

När multimediasystemet slås på ansluts den 
senast parkopplade telefonen automatiskt till 
systemet.
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Ringa ett samtal till en 
kontakt i listan

RINGA ETT SAMTAL
Med telefonen ansluten till systemet, tryck på 
”Telefonenhet” från huvudmenyn, och sedan på 
”Telefonbok” i rullgardinsmenyn 1.
Välj kontakten (eller numret om kontakten har flera 
nummer). Numret rings upp automatiskt efter att 
du tryckt på aktuellt nummer.
Anm.: Du kan ringa ett samtal från multimediesys-
temet med röstigenkänningsfunktionen i din tele-
fon. Mer information finns i multimediasystemets 
användarhandbok.

Ringa ett samtal från 
samtalsloggboken

Via huvudmenyn, klicka på ”Telefonenhet”, därefter 
”Samtalslistor” från rullgardinsmenyn 1.

Välj ur fyra kontaktlistor:

3 Antal obesvarade samtal,
4 Lista över obesvarade samtal,
5 Lista över mottagna samtal,
6 Lista över ringda samtal,
7 Alla ringda, mottagna, obesvarade samtal.

För varje lista visas kontakterna från den senaste 
till den tidigaste. Tryck på den kontakt som ska 
ringas upp för att ringa ett samtal.

11

4567

Telefonbok

Sök efter namn

Samtalslistor

Alla

SÖKA EFTER EN KONTAKT

Du kan söka efter en kontakt genom att trycka på 2 
i menyn ”Telefonbok” och ange för- eller efternamn 
på kontakten med hjälp av knappsatsen.

Tryck på rullgardinsmenyn 1 för att visa listan och 
sedan på ett av följande element:
– ”Ring”;
– ”Telefonbok”;
– ”Samtalslistor”.

Adam SMITH

Vincent CASSE

Car Repair Hugo

Dr. BROWN

2

3
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Under ett samtal

När ett samtal pågår kan du:
– avsluta samtalet genom att trycka på 10,
– tryck på 12 för att höra ljudet från telefonens 

högtalare (privatläge),
– tryck på 11 för att höra ljudet från bilens högta-

lare (handsfree-läge),
– stäng av mikrofonen genom att trycka på 13
– sätt på mikrofonen genom att trycka på 14
– gå tillbaka till startskärmen eller till föregående 

skärm (t.ex. navigeringsskärmen) genom att 
trycka på 15.

Ta emot ett samtal

Vid ett inkommande samtal visas ett meddelande 
med följande information:

– kontaktens namn (om numret finns i din telefon-
bok);

– telefonnumret till personen som ringer upp,
– ”Okänt nummer” (om numret inte kan visas).

Obs: Du kan besvara eller avvisa ett inkommande 
samtal med hjälp av rattreglaget.

R I N G A  E L L E R  T A  E M O T  E T T  S A M T A L  ( 2 / 2 )

11121314

Inkommande samtal

Godkänn Avvisa

Ring

Slå ett nummer

Via huvudmenyn, klicka på ”Telefonenhet”, därefter 
”Ring” från rullgardinsmenyn 1.
Tryck på de numrerade knapparna för att slå ett 
nummer, tryck därefter på 8 för att ringa ett samtal.
För att korrigera ett nummer, gör en kort tryckning 
på 9. En lång tryckning på knappen 9 raderar hela 
numret som angetts.

9

Ring

1 8 10

15
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Information om 4 x 4

Om systemet är utrustat med den här funktionen 
kan ”4x4-info” användas för att skaffa följande in-
formation i realtid:

– Hjulets camber (drivning) i grader;
– Körriktning med hjälp av en kompass;
– Horisontell lutning i grader.

1

Färdrapport Ekomätning Ekocoachning

Genomsnittlig förbrukning

Total förbrukning

Genomsnittlig hastighet

Sträcka utan förbrukning

Driving eco2

”EKOMÄTNING”

Med det här systemet kan du erhålla en övergri-
pande siffra från 0 till 100. Ju högre siffra, desto 
bättre är du på ekokörning.
– Genomsnittlig prestanda vid acceleration;
– Genomsnittlig prestanda vid växling;
– Genomsnittlig prestanda vid föregripande 

bromsning.

”EKOCOACHNING”

Den här menyn utvärderar ditt körsätt och ger dig 
välanpassade råd för att du ska kunna optimera din 
bränsleförbrukning.

ANDROID AUTO/ 
CARPLAY

Android Auto och Carplay kan användas med vissa 
applikationer på din telefon, som är tillgängliga från 
multimediasystemskärmen. Mer information finns 
i multimediasystemets användarhandbok.

Driving eco²

Beroende på utrustningsnivån kan menyerna an-
vändas för att övervaka din bränsleförbrukning. 
Från huvudskärmen, välj ”Driving eco²” för att 
komma åt följande information:
”Färdrapport”, ”Ekomätning”, ”Ekocoachning”.

ANM.: du kan ominitiera uppgifterna genom att 
trycka på 1.

”FÄRDRAPPORT”

Du kan visa uppgifter som sparats under din 
senaste resa: ”Genomsnittlig förbrukning”, 
”Genomsnittlig hastighet”, ”Sträcka utan förbruk-
ning”.

4x4-info
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– ”Ljud”: ställa in ljudvolymen för varje ljud obe-
roende av varandra (Ljud, TA, Navigering, 
Telefonenhet och Ring).

SKÄRMINSTÄLLNINGAR
Via den här menyn kommer du åt följande inställ-
ningar:
– ”Ljusstyrka”: justera skärmens ljusstyrka till 

”Låg”, ”Mellan” eller ”Hög”.
– ”Kartläge”: förbättra kartans synlighet genom att 

välja visningsläge ”Dag”, ”Natt” eller ”Auto” för 
att ändra till ”Dag”-/”Natt”-läge automatiskt be-
roende på strålkastarnas status.

Parameteråtkomst
Tryck på ”nställningar” på huvudmenyn för att 
gå till följande inställningar: ”Ljud”, ”Skärm”, 
”Anslutningar” och ”System”.

LJUDINSTÄLLNINGAR
Via den här menyn kommer du åt följande inställ-
ningar:
– ”Vol/hastighet”: justera volymen automatiskt be-

roende på bilens hastighet.
– ”Loudness”: aktivera ljudequalizern.
– ”BAL/FAD”: ställ in ljudfördelning höger/vänster/

fram/bak samt för bas, mellanregister och dis-
kant.

S Y S T E M I N S T Ä L L N I N G A R  ( 1 / 2 )

– ”AC Info”: aktivera eller inaktivera visning av in-
formation om luftkonditioneringen när inställ-
ningarna ändras.

– ”Bakgrund”: välj mellan mörkt och ljust visnings-
läge.

– ”Parkeringshjälp”: aktivera eller inaktivera back-
kameran (eller multivykameran, beroende på ut-
rustning) och för att komma åt inställningar för 
avkänning av hinder.

KONFIGURATION BLUETOOTH®
Se kapitel ”Anslut apparater Bluetooth®”.

Ljud Skärm Anslutning System

Loudness

BAL/FAD

Ljudinställningar Skärminställningar

Ljusstyrka

Kartläge

Låg Mellan Hög

Auto Dag Natt

Ljud Skärm Anslutning System

Vol/hastighet

Bakgrund Mörk Ljus

Av På

Ljud

Av

Parkeringshjälp

Av På

Titta åt alla håll
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Ljud Skärm Anslutning System

Språk

Klocka/enheter

Systeminställningar

Fabriksinställningar

Navigering

SYSTEMINSTÄLLNINGAR
Via den här menyn kommer du åt följande inställ-
ningar:
– ”Språk”: ändra systemets språk från 

”Navigering”, ”Destination” eller ”Alternativ”. För 
att ändra systemets röst, se kapitlet ”Guidning” i 
multimediasystemets instruktionsbok.

– ”Klocka/enheter”: ändra tidsinställningen till ma-
nuell eller automatisk, välja visningsformatet 
”12 tim.” eller ”24 tim.” och ändra måttenheterna 
(avstånd, Temperatur). För att ändra tiden ma-
nuellt, tryck på ”Klocka/enheter” och välj sedan 
”Tidsinställning”.

Av På

Fjärrstart av datorn

Varning! Parkera aldrig ditt fordon i ett stängt rum

Automatisk start

Bilen är klar om

Väckning varannan timme

Bilen är klar om 0 timmar och 0 minuter

OK

Av

Av

På

På

Ändra

Fjärrstart av motorn
Om bilen är utrustad med den här funktionen, kan 
den användas för att ange att motorn ska starta 
automatiskt för att värma upp eller kyla ned kupén 
upp till 24 timmar innan du använder bilen.

För att fjärrstarta motorn, se kapitlet ”Fjärrstart 
av motorn” i instruktionsboken.

Obs: Tiden ställs in automatiskt via bilens GPS. I 
det här fallet måste du ha en karta över landet där 
du befinner dig för få lokal tid.

– ”Fabriksinställningar”: återställ olika parame-
trar (”Alla”, ”Telefonenhet”, ”Navigering” eller 
”Audio-Media-Radio/System”).

– ”Navigering”: aktivera/inaktivera navigeringssys-
temet.

– med ”Systemversion” kan du kontrollera system-
versionen.

Säkerhetskod
Ditt multimediasystem skyddas av en säkerhets-
kod. Med den kan multimediasystemet låsas elek-
troniskt när strömförsörjningen bryts (till exempel 
när batteriet kopplas ifrån, när systemet kopplas 
ifrån eller när en säkring smälter). För att multi-
mediasystemet ska fungera måste du mata in en 
4-siffrig kod som du får av märkesrepresentanten.

Mer information finns i multimediasystemets an-
vändarhandbok.
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Uppdateringarna kommer regelbundet särskilt för 
kartor. Ibland kan det hända att resvägen ändras 
fastän kartan ännu inte uppdaterats.

Anm.: Vi rekommenderar att du installerar pro-
gramvaran Naviextras Toolbox på din dator och up-
pdaterar ditt system ofta.

Med hjälp av en formaterad USB-nyckel, en dator 
och en Internetanslutning kan du:
– uppdatera innehållet i kartsystemet;
– uppdatera systemet;
– köpa nya kartor;
– uppdatera innehållet i intressepunkterna,
För att göra detta måste du först installera pro-
grammet på din dator.

Installation av 
programmet
Installera applikationen Naviextras Toolbox på din 
dator. Applikationen kan hämtas på tillverkarens 
webbplats: Naviextras.com.
Kör programvaruinstallationen och följ instruktio-
nerna som visas på skärmen.

Skapa ett konto
Öppna Naviextras Toolbox-applikationen, tryck 
på 1-symbolen ”Not logged in” i verktygsfältet 
överst på sidan eller på knappen ”Anslutning” på 
huvudskärmen för Toolbox.

Om du inte har registrerat dig på webbplatsen 
Naviextras.com, kan du enkelt göra det via Toolbox 
genom att klicka på knappen ”Registrera” på an-
slutningssidan.

GARANTI FÖR ATT KARTAN ÄR AKTUELL
När din nya bil har levererats har du 90 dagar på 
dig att uppdatera ditt kartsystem gratis. När tiden 
har löpt ut beläggs uppdateringarna med en avgift.

Skärmbilderna i Referensguiden kan avvika från 
de angivna.

1
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– kör applikationen Naviextras Toolbox via din 
dator.

Systemets namn visas högst upp i applikations-
fönstret.
Ditt system är registrerat på din användarprofil.

UPPLADDNING AV UPPDATERINGARNA I NYCKELN 
USB

– Via applikationen, klicka på menyn ”Uppdatering”. 
En panel över uppdateringar visas på skärmen. 
Du kan markera eller avmarkera önskade uppda-
teringar som du vill installera i multimediasyste-
met,

– klicka på ”Installera”.

Uppdateringarna laddas upp till nyckeln USB. Vänta 
tills du ser ett meddelande som uppger att upp-
laddningen är slutförd.

UPPLADDNING AV UPPDATERINGARNA TILL BILEN

Med motorn igång:
– sätt i USB-minnet i USB-uttaget på systemet.
 När systemet är aktivt identifierar det automatiskt 

de uppdateringar som är tillgängliga på nyckeln 
USB och föreslår en uppdatering av system eller 
kort. Meddelandet ”Uppdatera” visas.

– Tryck på ”Uppdatera” för att starta uppdate-
ringen.

Manipulera inte systemet och ta inte ur nyckeln 
USB under pågående uppdatering. När uppdate-
ringen är slutförd startar systemet igen.
Ibland kan det hända att resvägen ändras fastän 
kartan ännu inte uppdaterats.

Mer information finns i multimediasystemets an-
vändarhandbok.

ANM.: uppladdning och installation av systemupp-
dateringar är endast möjlig om en nyare version 
finns tillgänglig.

U P P D A T E R I N G  A V  S Y S T E M E T  ( 2 / 2 )

I vissa länder kan nedladdning och aktivering 
av tillvalet för farliga områden vara otillåtna och 
innebära en lagöverträdelse.

Uppdatering av systemet

REGISTRERING AV SYSTEMET I EN NYCKEL USB
För att uppdatera ditt navigeringssystem, börja 
med att ladda ned det aktuella systemet på ett 
USB-minne (ingår ej).

ANM.: USB-minnet måste vara formaterat till 
FAT32-format och ha en minimal kapacitet på 4GB 
och en maximal kapacitet på 32GB.

– sätt i USB-enheten USB i radioanläggningen,
– välj startknappen och sedan ”Nav” > ”Alternativ” 

> ”Kartuppdateringar” på den andra sidan > 
”Alternativ” > ”Uppdatera”.

En kopia av ditt system finns nedladdad på nyckeln 
USB.

REGISTRERING AV SYSTEMET PÅ DIN DATOR

– Sätt i nyckeln USB i din dator som är ansluten till 
Internet,
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