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VELKOMMEN TIL UNIVERSET MEDIA-NAV Evolution.

Tillykke med dit valg.

Hvis du vil have mest muligt ud af din integrerede multimedieskærmenhed, anbefaler vi, at du læser dette dokument for at lære om de vigtigste funktioner og indstil-
linger, der findes i multimediesystemet.

Oversat fra fransk. Al gengivelse eller oversættelse, også delvis, er forbudt uden skriftlig tilladelse fra køretøjsfabrikanten.

Dette dokument erstatter ikke brugervejledningen.
Læs hele instruktionsbogen for at få nærmere oplysninger om de funktioner, der nævnes i vejledningen ”Referencer” til dit multimediesystem.
Vejledningen ”Referencer” beskriver alle tilgængelige funktioner (standardfunktioner og ekstraudstyr), og deres tilgængelighed i Média Nav Evolution -navigati-
onssystemet afhænger af version, valgt ekstraudstyr og landet. Skærmene i guiden er uden for kontrakt. Afhængigt af mærket og modellen af din telefon kan 
nogle funktioner være helt eller delvist inkompatible med dit køretøjs multimediesystem.

Kontakt en autoriseret forhandler for at få flere oplysninger.
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Start
Multimediesystemet starter automatisk, når tæn-
dingen slås til. I andre tilfælde skal du trykke på 
knappen 1 eller 5 på dit system. Når tændingen 
slukkes, fungerer systemet i 20 minutter. Tryk igen 
på 1 eller 5 for at aktivere systemet i 20 minutter.

Stop
Systemet lukker ned nogle få minutter, efter at mo-
torens tænding er slukket.

MULTIMEDIEFRONT 
Tryk på berøringsskærmen på multimediesyste-
mets display A, og brug din finger til at vælge en 
menu eller knap.

Hjælpefunktion
Du har en USB-forbindelse 3 og en analog eks-
traindgang 4 på kontrolpanelet, der muliggør til-
slutning til en ekstern lydenhed (inde i dit køretøj 
afhængigt af dit udstyrsniveau).

Pauseskærm
Med tændingen tilsluttet skal du trykke på tasten 1 
eller 5 på systemet for at sætte det på standby. Uret 
og udetemperaturen vises på skærmen.

Bemærk:  I standbytilstand fungerer radio- og ru-
tevejledningssystemet ikke.

Lydstyrke
For at indstille navigationssystemets lydstyrke for 
lydkilder og stemmebeskeder (under en stemme-
besked) skal du dreje på 5 eller trykke på en af 
knapperne 2.

Stemmegenkendelse
Brug knappen 6 på rattet (afhængigt af udstyret 
kan knappen 6 være placeret på multimediesyste-
mets frontpanel) for at aktivere telefonens stem-
megenkendelse (hvis den er sluttet til systemet). 
For yderligere oplysninger henvises der til multi-
mediesystemets brugervejledning.
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Radio Medier Telefon

Driving eco² Nav Indstillinger

Mørk

F Ø R S T E  I B R U G T A G N I N G  ( 2 / 3 )

9 10

Angiv tid

13 14

15

Afspiller Liste Forudindstil. Indstillinger

13 Modevalgs-zone:
– viser den valgte mode
–  når du rører ved modevalgs-zonen, vises 

rullemenuen.

14 Indholdsfortegnelses-zone:
–  Viser indholdet af en menurubrik og tilhø-

rende informationer.

15 Menu-zone:
– Viser nederste mode-menu.
– viser den aktuelle menu fremhævet.

16 Velkomst-zone, eller vend tilbage til navigatio-
nen.

Menuskærm

7 Standby-mode og visning af uret.

8 Område oplysninger telefoni:

9 Udendørs temperatur.

10 Tidszone.

11  zone til valg af forudprogrammeret motorstart.

12 Zonemenuerne.

16

Navigationsskærm

17 Kort-mode (2D /3D og 2D nord).

18  Navnet på den næste gade på din rute.

19  Åbn det aktuelle medie (USB, AUX, AM, FM, 
DAB, iPod® og Bluetooth®)

20 Muligheder for indstilling af rute og kort.

21 Stemmevejledning On/Off.

22  Trafikmeddelelser.

Destination

18

192022 21

17
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Betjeninger under rattet

23  Vælg lydkilde (FM  / AM / DAB / USB / iPod® / 
Bluetooth® / AUX).

24  Tryk på: Adgang til ”Telefon”-menuen.
Tryk og hold: Aktiver/deaktiver din telefons 
stemmegenkendelsesfunktion.
Ved modtagelse af et opkald:
– Kort tryk: Besvar et opkald.
– Langt tryk: Afvis et opkald.
Kort tryk under et opkald: Afslut opkaldet.

25, 26 Indstilling af lydstyrke.
25+26  Tænd/sluk lyden;

F Ø R S T E  I B R U G T A G N I N G  ( 3 / 3 )

27  Skift af afspilningstilstand for radiostationer 
eller medier (USB/iPod®), der bruges i øjeblik-
ket.

28 Bageste drejehjul:
–  Radio: Skift radiotilstand (forvalg/liste/fre-

kvens);
– medier: Gå et spor frem/tilbage.

29 Skift medie (CD / USB / AUX).
30  Tryk på: Skift radiotilstand (FM /AM /DAB).

Tryk og hold: Aktiver/deaktiver din telefons 
stemmegenkendelsesfunktion.
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29 30

31

32

33

27
2828

31

32

33

34

29 30

31, 33 Indstilling af lydstyrke.
32  Aflytning af en lydkilde: Tænd/sluk for lyden.

Ved modtagelse af et opkald:
– Kort tryk: Besvar et opkald.
– Langt tryk: Afvis et opkald.
Kort tryk under et opkald: Afslut opkaldet.

34 Bageste drejehjul:
–  Radio: Skift radiotilstand (forvalg/liste/fre-

kvens);
– medier: Gå et spor frem/tilbage.
Kort tryk: Godkend en handling.
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– Vælg en destination på kortet fra ”Find på kort”.
– Vælg en breddegrad og en længdegrad fra 

”Koordinat”.

INDTAST EN NY ”ADRESSE”.

Med denne rubrik kan du indtaste hele eller dele af 
adressen: land, by, gade og husnummer.

Bemærk: Kun adresser, som er kendt i det digitale 
kort, kan angives.

Ved første anvendelse skal du vælge dit land. Brug 
derefter pegefeltet til at indtaste navnet på desti-
nationsbyen eller storbyen. Systemet foreslår et 
bynavn i området 1. Hvis forslaget er forkert, kan 
du gå til den komplette liste for din søgning ved at 
trykke på knappen 2. Systemet viser en liste.

For yderligere oplysninger henvises der til multime-
diesystemets brugervejledning.

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

Menu ”Destination”

Tryk på velkomstknappen for at komme til menuen 
”Nav”, derefter på fanen ”Destination” nederst på 
skærmen.
Angivelse af en destination:
– Indtast en adresse fra ”Adresse”.
– Vælg en adresse fra ”Interessepunkter”.
– Vælg en nylig destination blandt stederne i 

”Historik”.
– Vælg en adresse, som du tidligere har gemt, fra 

”Favoritter”.

– vælg den ønskede by;
– gå frem på samme måde på følgende de skærm-

billeder ”Gade”, ”Tværgade” og ”Husnummer” alt 
efter omstændighederne.

Under indtastning undertrykker systemet lysstyr-
ken af visse bogstaver for at lette indtastningen.

Bemærk: ”Tværgade” og ”Vejnummer” kan aktive-
res efter valg af ”Gade”.

Bemærk: Systemet gemmer de sidste indtastede 
adresser i hukommelsen. Når du har indtastet en 
destination efter adresse, vil foregående adresse 
blive vist næste gang.

1 2

Adresse Interessepunkter Historik

Favoritter Find på kort Koordinat

Destination Rejseplan Indstillinger Indstillinger

Navigation
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”INTERESSEPUNKTER”

Et interessested er en service, en bygning eller en 
turistattraktion. Stederne er inddelt i forskellige ka-
tegorier såsom restauranter, museer, parkerings-
pladser…

Du kan søge efter et bestemt sted efter:

– kategori.
– navn på interessepunktet.
– indstilling af interessepunkt på kortet.

”FAVORITTER”

Favoritmenuen indeholder foretrukne destinationer 
så som din arbejdsplads, dit hjem, din skole osv. 
Du kan føje en ny destination til din favoritliste, når 
du programmerer en rute til denne destination for 
første gang (se oplysningerne om ”Bekræftelse af 
en destination”).
– vælg velkomstknappen ”Nav” og derefter fanen 

”Destination”.
– vælg ”Favoritter”.
– vælg den ønskede destinationsadresse fra listen 

over gemte adresser.

Adresse Interessepunkter Historik

Favoritter Find på kort Koordinat

Destination Rejseplan Indstillinger

Navigation

”HISTORIK”

Med denne rubrik kan du vælge en destination fra 
listen over sidst anvendte adresser. Disse program-
meringer udføres automatisk, når rutevejledningen 
startes.

I hovedmenuen vælges ”Nav”, fanen ”Destination” 
og derefter menuen ”Historik”.
Vælg en adresse fra listen over gemte destinatio-
ner, og bekræft derefter adressen som destination.
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”FIND PÅ KORT”
Med denne funktion kan du angive en destination 
fra kortet. Naviger rundt på kortet fra navigations-
skærmen for at anbringe markøren på din destina-
tion, og godkend derefter ved at trykke på ”OK”: 
Systemet beregner ruten.

”KOORDINAT”
Med denne funktion kan du angive en destination 
vha. bredde- og længdegraderne.

– ”Indstillinger” og derefter ”Tilbage til bilen” giver 
mulighed for at se, hvor køretøjet aktuelt befinder 
sig. 

– ”OK”, rutevejledningen starter.

Bekræft destination

Efter beregning giver systemet dig flere valgmu-
ligheder:

– ”Indstillinger” og derefter ”Tilføj til favoritter” 
giver dig mulighed for at føje destinationsadres-
sen til favoritter.

– ”Indstillinger” derefter ”Aktuelle trafikdata” giver 
dig mulighed for at undersøge informationer om 
trafikuheld på din rute eller i nærheden af din po-
sition.

– Med ”Indstillinger” og derefter ”Nyheder” kan du 
se adressen, breddegraden, længdegraden og te-
lefonnummeret (kun aktiv efter valg af et IP, der 
er kendt af systemet).

Indstillinger OK Indstillinger OK

Tilføj til favoritter

Aktuelle trafikdata

Nyheder

Luk

Koordinat

Indstillinger OK

Hvis de indsatte data eller steder på kortet ikke 
svarer til et tilgængeligt sted (gade eller vej), af-
giver systemet en fejlmeddelelse.

Tilbage til bilen

Hvis der er en aktiv rute, kan du vælge destina-
tionen som ny rute eller etape.
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Annullering af ruten

Fra hovedmenuen kan du afbryde en igangværende 
rute. Vælg knappen ”Hjem”, ”Nav” og derefter 
”Destination”, ”Rejseplan” under fanerne nederst på 
skærmen og derefter ”Annuller rute”, og bekræft.

Ruteindstillinger

Med denne rubrik, der er tilgængelig via menuen 
”Indstillinger”, ”Ruteindstillinger” kan du vælge 
den vejtype, der skal anvendes under navigationen.

Oplysninger vedrørende 
ruten

Med denne funktion kan du se din rute før rute-
vejledning. Vælg knappen Hjem, ”Nav” og derefter 
”Destination”, ”Rejseplan” efter at have indtastet 
en destination.

Der findes seks typer konfiguration:

– ”Rediger rute”;
– ”Undgå”;
– ”Oversigt”;
– ”Annuller rute”;
– ”Rutealternativer”;
– ”Rejseplan”.

Alternative ruter

Dette afsnit, der er tilgængeligt fra menuen 
”Indstillinger”, kan bruges til at ændre planlæg-
ningsmetoden med tre mulige rutevalg.

– ”Hurtig”;
– ”Økonomisk”;
– ”Kort”.

Bemærk: valg af parametre for en rute i forhold til 
den valgte vejtype kan have stor indflydelse på den 
rute, der foreslås.

Destination Rejseplan Indstillinger

Navigation

Destination Rejseplan Indstillinger

Navigation

Advarsler Ruteindstillinger Kortindstillinger

Sprogindstilling Format for koordinater GPS

Rediger rute Undgå Oversigt

Annuller rute Rutealternativer Rejseplan

Rutealternativer

Hurtig

Økonomisk

Kort
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LISTE
For at komme til den komplette liste over stationer, 
der kan modtages, trykker du på tasten ”Liste” 8, 
vælg derefter ”FM” eller ”DAB”.
For at opdatere listen over stationerne FM, AM eller 
DAB: Tryk på ”Indstillinger”, derefter trykker du i 
rubrikken ”Opdater liste” på ”Start”. Afhængigt af 
den radiofunktion 7, der er valgt, opdateres listen 
”FM”, ”AM” eller ”DAB” automatisk.

For yderligere oplysninger henvises der til multime-
diesystemets brugervejledning.

98

Hovedmenu Liste Forudindstil. IndstillingerHovedmenu Liste Forudindstil. Indstillinger

7

6 10

GEMTE STATIONER
For at komme til listen over gemte stationer, skal du 
trykke på tasten ”Forudindstil.” 9 og derefter vælge 
den ønskede station.

GEM EN STATION
Når du lytter til radioen, skal du trykke på 
”Forudindstil.” og derefter trykke på en af knap-
perne i området A og holde den nede, indtil lydsig-
nalet lyder. Du kan gemme op til 12 stationer for 
hver radiobølge. For at få adgang til de andre gemte 
stationer skal du trykke på pilen 10.

Bemærk: For at vende tilbage til navigationsskær-
men skal du trykke på knappen ”Hjem” 6 og der-
efter på ”Nav”.

For at gå til radiomenuen skal du trykke på knap-
pen ”Hjem” 6 og derefter på ”Radio”. Vælg den øn-
skede radiotilstand (”AM”, ”FM” eller ”DAB”) ved 
at trykke på 7.

”AM” og ”FM”

FREKVENSER
For at søge efter en station skal du vælge knappen 
”Hovedmenu” 5. Der findes to søgemuligheder:
– manuel søgning ved tryk på tasterne 2 eller 3.
– automatisk søgning ved tryk på tasterne 1 

eller 4.

A F S P I L N I N G  A F  R A D I O  ( 1 / 2 )

5

1 2 3 4

Hovedmenu Liste Forudindstil. Indstillinger

6

A
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”DAB" (landbaseret 
digitalradio)

Digital radio har et større udvalg af kanaler, en 
bedre lydkvalitet og flere oplysninger.

FREKVENSER
Med denne funktion kan du afspille de tilgænge-
lige radiostationer. Skift kanal ved at trykke på 11 
eller 12.

LISTE
For at komme til den komplette liste over stationer, 
der kan modtages, trykker du på tasten ”Liste” 13, 
vælg derefter den ønskede station.
For at opdatere listen over lokale stationer skal du 
trykke på ”Indstillinger”, og i rubrikken ”Opdater 
liste” skal du trykke på ”Start”.

GEMTE STATIONER
For at komme til listen over gemte stationer, skal 
du trykke på tasten ”Forudindstil.” 15 og derefter 
vælge den ønskede station.

GEM EN STATION
Når du lytter til radioen, skal du trykke på 
”Forudindstil.” og derefter trykke på en af knap-
perne i området B og holde den nede, indtil lydsig-
nalet lyder. Du kan gemme op til 12 stationer for 
hver radiobølge. For at få adgang til de andre gemte 
stationer skal du trykke på pilen 14.

11 12

Indstillinger Hovedmenu Liste Forudindstil. IndstillingerHovedmenu Liste Forudindstil.

13 15

14

IndstillingerHovedmenu Liste Forudindstil.

B
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ANVENDELSE

Integrerede iPod®- og iPod®-enheder kan bruges 
til at afspille musik.

Bemærk! Kun MP3- og WMA-filformater genken-
des.

« GENTAG »

Denne funktion gør det muligt for at gentage en 
sang eller alle sange. Tryk på ”Indstillinger” 3, vælg 
derefter ”Spor”, ”Mappe” eller ”Alle”.
For at gå et niveau op i mappestrukturen skal du 
trykke på 2.
For at deaktivere funktionen skal du trykke på 
”Indstillinger” 3 og derefter vælge ”Sluk”.

Dit køretøj er udstyret med et multimediesystem. 
Vælg ”Medier” i hovedmenuen.
Der vises flere måder at opnå adgang, hvis du tryk-
ker på 1:
– ”USB":  USB-nøgler,  MP3-afspiller, telefon osv. ;
– ”iPod®": enheder med integreret iPod® .
– ”BT”: Bluetooth®-enheder.
– ”AUX”: Analog audioindgang (3,5 mm jackstik) .
– ”Video”: USB-flashdrev.

Den anvendte USB-nøgle skal være formateret i 
FAT32-format og skal have en maksimumkapaci-
tet på 32 GB.

AUX-indgang: USB, 
Bluetooth®

TILSLUTNING: USB

Slut din bærbare lydafspiller til dit køretøjs USB-
port. Når først den digitale bærbare lydafspillers 
USB-stik er tilsluttet, vises menuen ”USB”.

OPLADNING MED USB-PORTEN

Du kan foretage opladning eller opretholde batteri-
ets ladning, når det er i brug.

Bemærk: På nogle enheder oplades eller holdes 
batteriniveauet ikke, når de er forbundet til USB-
port i multimediesystemet.

Bemærk: En USB-forbindelse gør søgning af 
musik lettere.

TILSLUTNING: IPOD®

Sæt din iPod®'s stik i apparatets USB-port. Når 
din iPod®'s USB-stik er tilsluttet, vises menuen 
”iPod”.

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

1

Hovedmenu

Video

Liste Indstillinger Hovedmenu Liste Indstillinger

2

AUX

3
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Analog aux-indgang 
(AUX)

TILSLUTNING

Indsæt jackstikket fra lydafspilleren i systemets 
aux-stik.

ANVENDELSE

Vælg ”AUX” i rullelisten 1, og vælg derefter det øn-
skede nummer på din afspiller.
Betjen ikke dit eksterne audioudstyr, når du kører 
bil.
Der vises ingen oplysninger om lydsporet (sangens 
navn, kunstneren osv.) på multimedieskærmen.

Bemærk: For at vende tilbage til velkomstskærmen 
skal du trykke på knappen 5.

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

3

”VILKÅRLIG AFSPILNING”

Denne funktion gør det muligt at afspille din musik-
samling vilkårligt.
Tryk på ”Indstillinger” 3, vælg derefter ”Til” for at 
aktivere eller ”Sluk” for at deaktivere.

TILSLUTNING: BLUETOOTH®

Der henvises til rubrikken ”Tilslutning af 
Bluetooth®-udstyr” i denne manual.

Lydkvaliteten af de analoge (AUX) eller digitale 
(USB, Bluetooth®) indgange kan variere afhæn-
gigt af filtypen.Afspilning af video kan kun ske, når køretøjet 

holder stille.

AUX

Hovedmenu Liste Indstillinger

Gentag

Vilkårlig afspilning

Sluk

Sluk Til

Spor Mappe Alle

ANVENDELSE

For at få vist listen over tilgængelige indgangskilder 
skal du trykke på 1.
For at vælge et lydspor i en mappe skal du trykke 
på ”Liste” 4.
Som standard er albums sorteret alfabetisk.

Video

Vælg ”Video” for at se de tilgængelige videoer på 
dit USB-flash-drev. Den valgte video afspilles auto-
matisk.

Under afspilning af en video kan du:
– sætte videoen på fuld skærm.
– Juster skærmens lysstyrke;
– Hurtigt frem;
– Start videoen fra begyndelsen;
– Pause.

Bemærk: Visse videofilformater genkendes måske 
ikke af systemet.

5

1

4
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Bemærk: Hvor længe enheden forbliver synlig, va-
rierer efter din telefon mærke og model.
Hvis din telefon ikke er synlig, når multimediesy-
stemet leder efter Bluetooth®-enheder, henvises 
der til din telefons brugervejledning.

Hvis tilkoblingen mislykkes, skal du gentage disse 
trin.

Bemærk: På visse telefoner kan systemet bede dig 
om at bekræfte automatisk overførsel af telefonbo-
gen til multimediesystemet under parringen.

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

Vis liste over Bluetooth-enheder

Fra multimediesystemet:

– Aktivér Bluetooth®-forbindelsen på din telefon
– Tryk på ”Indstillinger”, ”Forbindelse” og derefter 

”Søg efter Bluetooth-enhed” (kontroller, at telefo-
nen er tændt og er synlig via Bluetooth®-linket).

– Vælg din telefon på listen over enheder, der er 
registreret af multimediesystemet. Der vises en 
meddelelse på din telefonskærm.

– Afhængigt af telefonen kan du enten trykke på 
”Twin”, ”Pair” eller ”Connect” for at godkende 
parringen.

– Afhængigt af telefonen indtaster du den kode, 
der vises på multimediesystemets skærm, på din 
telefon.

– En anden meddelelse vises på din telefonskærm 
og foreslår automatisk parring med multimedie-
systemet ved næste ibrugtagning. Godkend dette 
for ikke at skulle begynde forfra.

Smartphonen er nu parret med multimediesyste-
met.

Søg efter Bluetooth-enhed

Ekstern enhedsgodkendelse

Skift adgangsnøgle

Lyd Skærm Forbindelse System

Bluetooth-indstillinger

Afhængigt af mærket og modellen af din tele-
fon kan det håndfri systems funktioner være helt 
eller delvist inkompatible med dit køretøjs mul-
timediesystem.

Få mere at vide ved at gå ind på https://
easyconnect.renault.com, alt afhængigt af dit 
land.

Tilkobling af en 
Bluetooth®-telefon

PARRING AF EN BLUETOOTH®-TELEFON FRA 
MULTIMEDIESYSTEMET

For at kunne bruge dit håndfri system skal du til-
koble din Bluetooth®-telefon til køretøjet ved første 
brug. Multimediesystemet og din telefon skal være 
tændt. Tjek desuden, at din telefons Bluetooth® er 
aktiveret, synlig og kan identificeres af andre appa-
rater (for supplerende oplysninger henvises der til 
din telefons betjeningsvejledning).
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Bemærk: Hvor længe enheden forbliver synlig, va-
rierer efter din telefon mærke og model. Hvis til-
koblingen mislykkes, skal du gentage disse trin.

Ophævelse af en 
Bluetooth®-telefonparring

I hovedmenuen trykker du på ”Indstillinger”, 
”Forbindelse” og derefter ”Vis liste over Bluetooth-
enheder”.
Tryk på ikonet ”Papirkurv” ud for telefonen, der 
skal slettes, og godkend valget ved at trykke på 
”OK”.

ÆNDRING AF EN TILSLUTTET TELEFON
Systemet kan gemme op til fem Bluetooth®-
telefoner.
Du kan når som helst tilslutte/afbryde en af telefo-
nerne. I hovedmenuen trykker du på ”Indstillinger”, 
”Forbindelse” og derefter ”Vis liste over Bluetooth-
enheder”.
Vælg telefonen, der skal parres eller frakobles, og 
bekræft derefter ved at trykke på ”OK”.

MISLYKKET TILSLUTNING

Hvis tilslutningen mislykkedes, skal du kontrol-
lere, at:
– Telefonen er tændt.
– Telefonen er konfigureret til at acceptere multi-

mediesystemets automatiske anmodning om til-
slutning.

– Telefonens batteri er ikke afladet.
– Din telefon er tidligere blevet parret med det 

håndfri system.
– Bluetooth®-funktionen er aktiveret på din telefon 

og på multimediesystemet.

Bemærk! Længere tids brug af det håndfri system 
vil resultere i hurtigere afladning af telefonens bat-
teri.

PARRING AF EN BLUETOOTH®-TELEFON TIL 
MULTIMEDIESYSTEMET FRA TELEFONEN

– Aktivér Bluetooth®-forbindelsen på telefonen og 
multimediesystemet.

– På multimediesystemet skal du fra hovedmenuen 
trykke på ”Indstillinger” > ”Forbindelse” > ”Ekstern 
enhedsgodkendelse”. Multimediesystemet er nu 
synligt for andre Bluetooth®-enheder.

– Der vises en meddelelse på skærmen med et ko-
deord og den resterende tid, hvori multimediesy-
stemet forbliver synligt.

– Se listen over tilgængelige Bluetooth®-enheder 
fra din telefon.

– Vælg multimediesystemet ”Media Nav Evolution”
på listen over tilgængelige enheder, og afhængigt 
af telefonen kan du indtaste adgangskoden, der 
vises på multimediesystemets skærm.

Der vises en meddelelse på din telefons skærm for 
at informere dig om, at den nu er parret med mul-
timediesystemet.

Når multimediesystemet tændes, bliver den sidst 
parrede telefon automatisk koblet til systemet.
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Foretage et opkald fra 
telefonbogen

FORETAGE ET OPKALD
Når telefonen er sluttet til systemet, skal du i ho-
vedmenuen trykke på ”Telefonenhed”, derefter på 
”Telefonbog” i rullemenuen 1.
Vælg kontakten (eller det pågældende nummer, 
hvis kontakten har flere numre). Opkaldet foretages 
automatisk efter tryk på nummeret til kontakten.
Bemærk: Du kan foretage et opkald fra multi-
mediesystemet ved hjælp af stemmegenkendel-
sesfunktionen på din telefon. For yderligere op-
lysninger henvises der til multimediesystemets 
brugervejledning.

Foretage og modtage et 
opkald fra opkaldslisten

I hovedmenuen skal du trykke på ”Telefonenhed”, 
derefter på ”Opkaldslister” i rullemenuen 1.

Vælg blandt fire kontaktlister:

3 Antal ubesvarede opkald.
4 Liste over ubesvarede opkald.
5 Liste over indgående opkald.
6 Liste over udgående opkald.
7 Alle opkald, der er foretaget, modtaget eller ube-

svarede.

For hver liste vises kontakterne fra den seneste til 
den ældste. Tryk på den kontakt, du ønsker at ringe 
til, for at foretage opkaldet.

11

4567

Telefonbog

Søg efter navn

Opkaldslister

Alle

SØG EFTER EN KONTAKT

Du har mulighed for at søge efter en kontakt ved 
at trykke på 2 i menuen Telefonbog, indtast deref-
ter kontaktnavnet (for- eller efternavn) fra skærm-
tastaturet.

Tryk på rullemenuen 1 for at se listen, og vælg der-
efter et af følgende elementer:
– « Ring op » ;
– « Telefonbog » ;
– « Opkaldslister ».

Adam SMITH

Vincent CASSE

Car Repair Hugo

Dr. BROWN

2

3
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Under et opkald

Under et opkald kan du:
– lægge på ved at trykke på 10.
– høre lyden via telefonens højttaler ved at trykke 

på 12 (privat mode),
– høre lyden via køretøjets højttaler ved at trykke 

på 11 (håndfri mode),
– slukke for mikrofonen ved at trykke på 13.
– tænde for mikrofonen ved at trykke på 14.
– vend tilbage til startskærmen eller den foregå-

ende skærm (f.eks. navigationssystemet) ved at 
trykke på 15.

Modtage et opkald

I tilfælde af et indgående opkald vises en besked 
med følgende oplysninger:

– Kontaktnavnet (hvis navnet findes i din telefon-
bog);

– det indgående opkaldsnummer
– ”Ukendt nummer” (hvis nummeret ikke kan 

vises).

Bemærk: Du kan besvare eller afvise et indgående 
opkald vha. betjeningen under rattet.

F O R E T A G E  O G  M O D T A G E  E T  O P K A L D  ( 2 / 2 )

11121314

Indgående opkald

Accepter Afvis

Ring op

Tast et nummer

I hovedmenuen skal du trykke på ”Telefonenhed”, 
derefter på ”Ring op” i rullemenuen 1.
Tryk på taltasterne for at indtaste nummeret, deref-
ter på tasten 8 for at foretage opkaldet.
For at rette et nummer trykkes kort på tasten 9. Ved 
at holde tasten 9 nede har du mulighed for at slette 
hele det indtastede nummer.

9

Ring op

1 8 10

15
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4X4 INFO

Hvis systemet er udstyret med funktionen, kan 
”4x4-info” bruges til at få følgende oplysninger i 
realtid:

– Hjulcamber (drivhjul) i grader;
– Retning, ved hjælp af et kompas;
– Vandret hældning (pitch) i grader.

1

Turrapport Eco-bedømmelse Eco-coaching

Gns.forbrug

Samlet forbrug

Gennemsnitshastighed

Afstand uden forbrug

Driving eco2

”ECO-BEDØMMELSE”

I denne menu kan du opnå en samlet karakter ud 
af 100. Jo højere score, jo bedre er din præstation 
som øko-fører:
– accelerationsydelse,
– gearskiftsydelse,
– bremseforstærkningsydelse.

”ECO-COACHING”

Denne menu evaluerer din kørestil og giver dig de 
bedst mulige råd, så du kan optimere dit brænd-
stofforbrug.

ANDROID AUTO / 
CARPLAY

Android Auto og Carplay kan bruges med visse ap-
plikationer på din telefon, tilgængelig fra din mul-
timediesystem skærm. Det anbefales at bruge et 
USB-flashdrev, som telefonproducenten anbefaler.
For yderligere oplysninger henvises der til multime-
diesystemets brugervejledning.

Driving eco²

Afhængigt af dit udstyrsniveau kan menuerne 
bruges til at overvåge dit brændstofforbrug. Fra ho-
vedmenuen vælges ”Driving eco²” for at få adgang 
til følgende oplysninger:
”Turrapport”, ”Eco-bedømmelse”, ”Eco-coaching”.

Bemærk: dine data kan nulstilles ved at trykke 
på 1.

”TURRAPPORT”

Det er muligt at visualisere de gemte 
data fra din sidste rute: ”Gns.forbrug”, 
”Gennemsnitshastighed”, ”Afstand uden forbrug”.

4x4-info
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– ”Lyd” kan bruges til at indstille lydstyrken 
for hver lyd uafhængigt (Lyd, TA, Navigation, 
Telefonenhed og Tone).

INDSTILLING AF SKÆRMEN
Denne menu giver adgang til følgende indstillinger:
– ”Lysstyrke” giver mulighed for at indstille skær-

mens lysstyrke til ”Lav”, ”Mellem” og ”Høj”.
– ”Korttilstand” kan bruges til at forbedre kortsyn-

ligheden ved at indstille visningstilstanden til 
”Dag”, ”Nat” eller ”Automa” for at skifte til til-
standen ”Dag”/”Nat” automatisk ifølge forlygter-
nes status;

Adgang til indstillingerne
I hovedmenuen trykker du på ”Indstillinger” for 
at få adgang til følgende indstillinger: ”Lyd”, 
”Skærm”, ”Forbindelse” og ”System”.

LYDINDSTILLINGER
Denne menu giver adgang til følgende indstillinger:
– ”Vol./hastighed” kan bruges til automatisk at ju-

stere lydstyrken ifølge køretøjets hastighed;
– ”Lydstyrke” kan bruges til at aktivere equalizeren;
– ”BAL/FAD” kan bruges til at indstille lydbalancen 

samt bas, mellemtone og diskant.

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

– ”AC Oplysn.” kan bruges til at aktivere eller deak-
tivere visning af airconditionoplysninger, når ind-
stillingerne ændres;

– ”Baggrund” giver mulighed for at vælge mellem 
en mørk eller klar visning;

– ”Parkeringsassistent” kan bruges til at aktivere 
eller deaktivere bakkameraet (eller kameraet med 
flere visninger afhængigt af udstyr) og til at få 
adgang til indstillingerne for registrering af for-
hindring.

KONFIGURATION BLUETOOTH®
Der henvises til kapitlet ”Tilslutning af 
Bluetooth®apparater”.

Lyd Skærm Forbindelse System

Lydstyrke

BAL/FAD

Lydindstillinger Displayindstillinger

Lysstyrke

Korttilstand

Lav Mellem Høj

Automa Dag Nat

Lyd Skærm Forbindelse System

Vol./hastighed

Baggrund Mørk Lys

Sluk Til

Lyd

Sluk

Parkeringsassistent

Sluk Til

Se i alle retninger
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Lyd Skærm Forbindelse System

Sprog

Ur/enheder

Systemindstillinger

Fabriksindstillinger

Navigation

SYSTEMINDSTILLINGER
Denne menu giver adgang til følgende indstillinger:
– ”Sprog” kan bruges til at ændre systemets sprog 

fra ”Navigation”, ”Destination”, ”Indstillinger”. 
For at ændre systemets stemme henvises til af-
snittet ”Vejledning” i multimediesystemets bru-
gervejledning;

– ”Ur/enheder” kan bruges til at ændre indstillingen 
af klokkeslæt til manuel eller automatisk tilstand, 
vælge visningsformat ”12t” eller ”24t” eller til at 
ændre måleenhederne (afstand, ”Temperatur”). 
For at ændre tiden manuelt trykkes på ”Ur/enhe-
der”, og vælg derefter ”Tidsindstilling”.

Sluk Til

Start af fjernmotor

Advarsel: Parker aldrig din bil i et tillukket garage

Automatisk start

Bil klar til

Vågn op hver 2. time

Bil er klar om 0 timer og 0 minutter

OK

Sluk

Sluk

Til

Til

Skift

Programmeringen af 
fjernopstart af motoren
Hvis køretøjet er udstyret med denne funktion, kan 
den bruges til at indstille motoren til at fjernstarte 
for at opvarme eller ventilere kabinen, op til 24 
timer inden køretøjet tages i brug.

For anvendelse af fjernmotoropstart henvises 
der til ”Fjernopstart af motoren” i brugervejled-
ningen.

Bemærk: Klokkeslættet indstilles automatisk af 
GPS. I den forbindelse skal du have kort over det 
land, hvor du befinder dig, for at få lokaltiden.

– ”Fabriksindstillinger” kan bruges til at genak-
tivere forskellige indstillinger (”Telefonenhed”, 
”Navigation”, ”Audio-medie-radio/System” osv.).

– ”Navigation” kan anvendes til at aktivere/deakti-
vere systemets navigation;

– ”Systemversion” giver mulighed for at kontrollere 
systemversionen.

Bemærk: Indstillingerne for dit multimediesystem 
påvirker ikke dit køretøjs instrumentpaneldisplay.

Sikkerhedskode
Dit multimediesystem er beskyttet med en sik-
kerhedskode. Den muliggør elektronisk låsning 
af multimediesystemet, når forsyningen afbrydes 
(frakobling af batteri, frakoblet system, sprunget 
sikring etc.). For at tænde multimediesystemet skal 
du indtaste den hemmelige kode, der består af fire 
cifre, som du har fået udleveret af den godkendte 
forhandler.
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Opdateringer til især kort redigeres regelmæssigt. 
I nogle tilfælde er det muligt, at vejene har ændret 
sig, og at kortet endnu ikke er opdateret.

Bemærk: Vi anbefaler dig at installere Naviextras 
Toolbox-software på din computer og at opdatere 
dit system jævnligt.

Ved hjælp af en formateret USB-nøgle, en compu-
ter og en internetforbindelse kan du:
– opdatere kortets indhold,
– opdatere systemet,
– købe nye kort,
– Opdatere indholdet af interessesteder.
Til dette skal du i første omgang installere pro-
grammet på computeren.

Installation af program
Installer applikationen Naviextras Toolbox på din 
computer. Applikationen kan downloades fra pro-
ducentens hjemmeside: Naviextras.com.
Start installationen af softwaren og følg instruktio-
nerne på skærmen.

Oprette af brugerkonto
I applikationen Naviextras Toolbox skal du trykke 
på 1-ikonet ”Not logged in” på værktøjslinjen øverst 
på siden eller trykke på knappen "Tilslutning" på 
hovedskærmen i Toolbox.

Hvis du ikke er tilmeldt på internetsiden Naviextras.
com, kan du nemt gøre det fra Toolbox ved at klikke 
på knappen ”Tilmeld” på tilslutningssiden.

GARANTI FOR OPDATERING AF KORTET
Efter levering af din nye bil har du maks. 90 dage til 
at opdatere kortet gratis. Efter denne tidsfrist skal 
du betale for opdateringer.

Skærmene i guiden ”Referencesystemer” er 
uden for kontrakt.

1
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– Start applikationen Naviextras Toolbox fra din 
computer.

Systemets navn vises øverst i applikationsvinduet.
Dit system indlæses på din brugerprofil.

DOWNLOAD AF OPDATERINGER PÅ USB-NØGLEN

Fra applikationen klikker du i menuen ”Opdatering”. 
En liste over opdateringer vises på din skærm. Du 
kan vælge eller fravælge de opdateringer, du ønsker 
at installere i multimediesystemet, og derefter 
klikke på ”Installer”.

Opdateringerne downloades på din USB-nøgle. 
Vent venligst, til der kommer en meddelelse om, at 
download er afsluttet.

DOWNLOAD AF OPDATERINGER TIL KØRETØJET

Med motoren kørende
Indsæt USB-flashdrevet i køretøjets USB-port. Når 
systemet tændes, identificerer det automatisk de 
tilgængelige opdateringer på USB-nøglen og an-
befaler, at du opdaterer systemet eller kortene og 
viser meddelelsen ”Opdater”.
Tryk på ”Opdater” for at starte opdateringen.
Når opdateringen er afsluttet, genstarter systemet.

Bemærk! Ingen af multimediesystemets funktio-
ner må bruges under proceduren.

I nogle tilfælde er det muligt, at vejene har ændret 
sig, og at kortet endnu ikke er opdateret.

For yderligere oplysninger henvises der til multime-
diesystemets brugervejledning.

Bemærk: Download og installation af en system-
opdatering er udelukkende mulig, hvis der findes 
en nyere version.

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

I nogle lande er det forbudt at downloade og 
aktivere indstillingen til farezoner, og dette kan 
udgøre en overtrædelse af loven.

Opdatering af systemet

INDLÆSNING AF SYSTEMET PÅ EN USB-NØGLE
For at opdatere dit navigationssystem skal du først 
downloade oplysningerne fra det aktuelle system 
på en USB-nøgle (medfølger ikke).

Bemærk: Den anvendte USB-nøgle skal være for-
materet i FAT32-format og skal have en minimum-
kapacitet på 4GB og en maksimumkapacitet på 
32GB.

– Indsæt USB-nøglen i systemets læser.
– vælg velkomstknappen, derefter ”Nav” > 

”Indstillinger” > ”Kortopdateringer” på side 2 > 
”Indstillinger” > ”Opdater”.

En kopi af dit system downloades på USB-nøglen.

INDLÆSNING AF SYSTEMET PÅ DIN COMPUTER

– Indsæt USB-nøglen i din computer,som skal 
være tilsluttet internettet.
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