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Tak fordi du købte denne Multifunktion GPS-navigation 
(Smartphone-link).

Denne brugermanual forklarer hvordan du bruger Multifunktion GPS-navigationen (Smartphone-link).
Læs indholdet af denne brugermanual grundigt før du bruger dette produkt.
Brug venligst dette produkt sikkert.
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Læs følgende sikkerhedsadvarsler for 
din egen sikkerhed.

Notationer brugt i denne Brugermanual

Læs indholdet af denne brugermanual grundigt
før du bruger dette produkt. Brug venligst dette
produkt sikkert.

ADVARSEL

FORSIGTIG

Information

Bemærk

Manglende overholdelse at sikkerhedsinstruktioner 
i denne kategori kan resultere i alvorlig kvæstelse 
eller død.

Manglende overholdelse at sikkerhedsinstruktioner 
i denne kategori kan resultere i uheldsrelaterede 
kvæstelser eller skader på køretøjet.

Information og tips, der giver yderligere 
brugerbekvemmelighed ved brug af produktet.

Information om specifikke funktioner der muliggør korrekt 
produktbrug og funktionsforståelse.
Information om terminologi brugt i denne manual.

※ Designet og specifikationerne af dette produkt kan ændres
uden forudgående varsel til formål for produkt forbedring.

De faktisk funktioner i dette køretøj kan være forskellige 
fra illustrationer.

i

!

!
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ADVARSEL
Selv når du modtager rutevejledning fra Navigation 
systemet, overhold venligst den faktiske trafik og vej 
vejlovgivning. Kun at følge Navigationsrute vejledningen 
kan føre til overtrædelser af færdselsloven og uheld.

Overhold advarsler om ikke at spilde vand eller 
indsætte fremmedlegemer i enheden. Sådanne 
handlinger kan føre til røg, brand, eller produktfejl.

Brug af telefonfunktioner under kørsel kan distrahere 
chauffører fra trafikforholdene, og resultere i trafikuheld. 
Brug kun telefonfunktionerne efter køretøjet er blevet 
parkeret.

Nogle Ikke-videofunktioner virker måske heller ikke 
når køretøjet er i bevægelse. Disse funktioner vil kun 
fungerer når køretøjet er parkeret.

Når aktuel hastighed kontrolleres, tjek først speedometeret 
i stedet for hastigheden vist i Navigationen. 

Afstå venligst fra brug hvis skærmen er blank eller 
der ikke kan høre lyd da dette kan være tegn på 
produkt fejl. Fortsat brug under sådanne forhold kunne 
medføre uheld (brand, elektrisk stød) eller produkt fejl.

Se ikke på skærmen under kørsel. At se på skærmen 
i længere perioder kan føre til trafik -uheld. Rør ikke antennen under torden eller lyn da sådanne 

handlinger kan føre til lyn-aktiverede elektriske stød.
Betjen ikke Navigationssystemet under kørsel, 
såsom at indtaste POI´ere eller udføre rutesøgninger. 
Sådanne handlinger kan føre til uheld. 
Parker køretøjet før betjening af enheden.

Stop eller parker ikke i parkering forbudt-områder for 
at betjene produktet. Sådanne handlinger kan føre til 
trafikuheld.

Du må ikke adskille, samle eller ændre AVN systemet. 
Sådanne handlinger kan føre til uheld, brand eller 
elektriske stød. 

Videoskærmen fungerer ikke når køretøjet bevæger 
sig. Af hensyn til din sikkerhed skal køretøjet parkeres 
for at se skærmen. 

- -

- -

-
-

-
-

-
-

- -

!
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FORSIGTIG FORSIGTIGHEDSREGLER til Brug af SD-
kortI nogle tilfælde kan navigationen give vejledning 

gennem aflukkede områder. Skubbe ud og Indsætte SD-kort

Brug af SD-kort

Skubbe ud og indsætte SD-kort mens 
navigationssystemet kører kan resultere i SD-kort eller 
system-fejl. 
For at skubbe ud eller indsætte SD-kortet, Sluk først 
Multifunktion GPS -Navigationen (Smartphone-link) 
og bilens tænding.

SD-kort er formateret til kun at inkludere 
Navigationskort-data.
SD-kort kan ikke bruges til at gemme eller afspille 
musik.
Du må ikke tilføje eller formatere filer på SD-kortet.

Skub ud/Indsæt kun SD-kort for at opdatere 
Navigations-kortdata med en ny version.

Betjenings af enheden under kørsel kan føre til uheld
på grund af manglende opmærksomhed på omgivelserne. 
Parker køretøjet før enheden betjenes. 
Yderligere fungerer nogle funktioner ikke af hensyn 
til din sikkerhed når køretøjet er i bevægelse. Disse 
funktioner vil kun fungere når køretøjet er parkeret.

Hvis du ønsker at skifte placeringen af 
enhedsinstallationen, så forhør dig venligst med 
forhandleren eller servicecenteret. Der kræves teknisk 
ekspertise for at installere eller adskille enheden.

Tænd bilens tænding før denne enhed bruges. 
Betjen ikke Audio Video Navigationssystemet 
i længere tid med tændingen slukket, da sådanne 
operationer kan medføre batteriafladning.

Udsæt ikke enheden for alvorlige stød eller slag. 
Direkte tryk på forsiden af skærmen kan forårsage 
skade på LCD eller touchskærmen.

Ved rengøring af enheden sørges for at enheden slukkes, 
og der bruges en tør og glat klud.

Brug aldrig grove materialer, kemikalieklude, eller 
opløsningsmidler (alkohol, benzen, fortyndere, osv.) 
da sådanne materialer kan beskadige enhedens panel 
eller forårsage farve/kvalitetsforringelse.

Når der opleves produktfejl, spørg din forhandler 
eller servicecentre.

Den aktuelle placering i navigationen kan være 
forskellig fra din faktiske placering i tunneller, 
underjordiske parkeringsanlæg, og andre strukturer 
hvor GPS ikke er tilgængelig.

Vær opmærksom på lydstyrken når enheden tændes. 
En pludselig høj lydstyrke ved tænding af enheden 
kan føre til høretab. (Juster lydstyrken til et passende 
niveau før enheden slukkes.)

Juster lydstyrken til niveauer der tillader føreren at 
høre lyde udenfor køretøjet. Kørsel i en tilstand hvor 
eksterne lyde ikke kan høre kan føre til uheld.

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

! !
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Bluetooth®

Android Auto™

Bluetooth® ordmærket og logoer er registrerede varemærker 
tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne 
mærker sker under licens.
En Bluetooth® aktiveret mobiltelefon er forpligtet til at bruge 
Bluetooth® trådløs teknologi.

Android™, Android Auto™, Google Play™ og andre mærker 
er varemærker tilhørende Google Inc.

Generelt
Varemærke

G
enerelt
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Nøgle-produktfunktioner

Nøgle-produktfunktioner

G
en

er
el

t

Skærm

Osv

Navigation

AV

OS

-   Giver video i høj kvalitet gennem en Bred TFT-LCD ved hjælp af 
   LED-baggrundslys
- Giver bedre berøringsfølsomhed gennem kapacitans touch-panel

Praktisk brug af Bluetooth Håndfri gennem knapper på styringens fjernbetjening

- Stemme-rutevejledning til sikkert og bekvemt af nå indstillede destinationer
- Forskellige kort-skalaer, der gør det muligt for bilister at se kort og omegn 
   præcist

- 

- 
-  
-

- 

- 

DVD – Giver HD DVD-videoer og understøtter forskellige medie-diske, såsom 
Lyd-CD, Video-CD, og MP3-CD.
USB – Understøtter forskellige lyd- (MP3, WMA) og billed-(BMP, JPG)filer.
Bluetooth – Understøtter streaming af MP3-lyd fra Bluetooth-enheder. 
Car – Understøtter audio-streaming via Apple CarPlay og Android Auto.

Kan forbinde enhed med Apple iPhone 5 og over til at bruge Navigation, 
Håndfri, og Audio-streamingfunktioner.
Kan forbinde enhed med Android 5.0 Lollipop og over til at bruge Navigation, 
Håndfri, og Audio-streamingfunktioner.

Giver stabil systemydelse med den nyeste Android-platform

Bredt TFT-LCD-
display

Bluetooth
Håndfri

Stemmevejledning
(Kun Navigations

model)

Understøttelse af 
forskellige Medie-

input 

Tilgængelighed
(USB) 

Android™ 4.4, 
KitKat®
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Generelt
Komponentnavne og Funktioner

G
enerelt

Hovedenhed

RESET ∧SEEK/TRACK∨

TUNE

RADIO

HOME

Mikro SD-kortsprække

DISK Indsæt Sprække

DISK-IND LED

EJECT

Strøm/Lydstyrke

Når knappen bliver trykket hurtigt
  • Radio tilstand: afspiller forrige/næste frekvens
  • Medie (Disk/USB/iPod/BT Audio) tilstande:
    skifter nummer, fil eller titel (undtagen USB-billede)
Når knappen trykkes og holdes
  • Radio tilstand: skifter frekvenser mens trykket. 
     Ved frigivelse, scanner og modtager den næste 

frekvens
  •  Medie (Disc/USB/iPod) tilstande : spoler tilbage 

eller frem ved nummer eller fil (undtagen USB-
billede og BT Audio)

• I Radio tilstand, skifter frekvens
• Medie (Disk/USB/iPod) tilstande : skifter nummeret, 
  fil eller titel (undtagen USB-billede og BT Audio)

• Operer FM/AM/DAB-tilstand
•  Hver gang der trykkes på tasten, ændres  tilstanden 

i rækkefølgen FM1 ▶ FM2 ▶ AM ▶ DAB

Tryk for at gå til HJEMME-menuskærmen

Mikro SD-kort indsæt/skubbe ud sprække 

DISK indsæt/udskub sprække 

Nulstiller systemet

Viser DISK indsætnings-tilstand

Tryk for at indsætte eller skubbe disk ud

•  Når strømmen er slukket, tryk for at tænde 
strømmen

•  Når strømmen er tændt, tryk og hold for at slukke for 
strømmen

•  Når strømmen er tændt, skal du trykke hurtigt for at 
slukke AV

• Drej til venstre/højre for at styre lydstyrken

1
2 3

74

1 6

7

9

8

10

2

3

5
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6

8

9

10
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Starte systemet første gang

G
en

er
el

t

Tænde/slukke systemet

AV TIL/FRA

System-nulstilling
Tryk på knappen motorstart eller indstille nøglen til IGN 
eller ACC. 

Tryk på PWR-tasten på hovedenheden når AV er tændt. 
Tryk på PWR-tasten eller funktionsikon for at tænde AV.

Mens AC er slukket, er ∧SEEK / TRACK∨ tasten og 
TUNE-knoppen deaktiveret.

Når systemet er tændt, vil boot-processen starte. Der kan 
ikke foretages aktiviteter mens systemet starter. Nogen tid 
kan være påkrævet, inden alle funktioner er klar til brug.

Systemet skal nulstilles i tilfælde af produkt-ustabilitet eller
fejlfunktion. Hold RESET knappen nede i et sekund eller 
længere. Det anbefales, at du trykker på RESET knappen 
ved hjælp af et redskab, såsom en nål eller en papirclips.

Information
Hvis systemet er slukket, mens Håndfri bliver brugt, så 
skifter opkaldet automatisk tilbage til mobiltelefonen. 

i

Bemærk
Ved nulstilling af systemet vil gemte data og indstillings 
information (radiofrekvenser, volumen og display
indstillinger, osv.) blive gendannet tilbage til standard 
fabriksindstillinger. Dette er ikke tegn på funktionsfejl.
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Generelt
Starte systemet første gang

G
enerelt

Begrænsninger i Funktioner for 
Sikkerhedsforanstaltninger

Hvordan man skubber ud/indsætter Mikro 
SD-kort

Hvis du forsøger at bruge funktioner såsom video tilstand,
der kan distrahere dig, når du kører, vil systemet slukke
skærmen eller funktionen deaktiveres, og en advarselsmeddelelse 
bliver vist. Lydafspilleren påvirkes ikke, når video er slukket. 

For at skubbe ud eller indsætte SD-kortet, Sluk først 
Multifunktion GPS-Navigationen (Smartphone-link) og 
bilens tænding.

Skub ud/Indsæt kun SD-kort for at opdatere navigationsdata 
med en ny version.

MITSUBISHI
MOTORS

Information
Brug af systemet i længere tid uden at motoren kører, 
kan medføre, at batteriet aflades.

i

RADIO

HOME

SD Card
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Starte systemet første gang

G
en
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Skærmen Hjem

Media Widget

Medie

Radio

Telefon

Opsætning

Navigation

Apple CarPlay

Android Auto

Flytter til skærmen Opsætning

Flytter til navigationsskærmen

Betjener Apple CarPlay-tilstand, når iPhone er 
forbundet med enheden

Android Auto udvider Android-platformen til bilens 
instrumentbræt når den er tilsluttet til enheden

•

•

Viser korte oplysninger om mediet der spiller i 
øjeblikket
Tryk på området for at flytte til den aktuelt 
afspilningstilstand.

•  Betjener tilgængelige medier (Disc/USB/iPod/BT 
Audio)

• Hvis mediet ikke er tilsluttet, vil tilsvarende tilstande 
   blive deaktiveret

Betjener FM/AM/DAB-tilstand og viser radioskærmen

Flytter til telefonskærmen

1

3

2

4

5

6

7

8

1

2

6

3

7

4

8

5

Information
For at bruge navigationssystemet, henvises til 
TomTom-manualen.

i



14

Generelt
Starte systemet første gang

G
enerelt

On-Screen Touch-kontroller Flick (Hurtig rulning)

Tryk og Hold

Vælg

Træk & Slip

Lær at trykke på skærmen for at betjene systemet. Ruller hurtigt op og ned i listen.

Tryk på [l◀◀ , ▶▶l] knapperne vil spole frem/tilbage eller 
søge i musik eller video.

Tryk let på en menu eller et element for at vælge det.

Vælg en menu eller et element, og træk og slip det inden 
for det ønskede sted.

Træk eller rør glideren langs afspilningsbjælken 
i musikeskærmen, for at springe til det punkt, du ønsker 
at spille fra.



Radiotilstand
Medietilstand

Disks
Disk CD - 

Disk DVD - 
Disk VCD -

Bluetooth Audio
USB

USB Audio - 
USB Billede -

iPod

AV
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AV
Radiotilstand

AV

Skærmen Radiotilstand

[◀,▶]

Radio Tekst

Radio Tekst

Autogem

Hjem

Tilbageknap

Forudindstillet

Menu

• Når knappen trykkes hurtigt
  søges den forrige/næste station eller frekvens
• Når knappen trykkes og holdes
  konstant skiftes frekvensen indtil tasten    
  frigives

Viser tekst sendt af den aktuelle radiostation på 
enheden

Gemmer frekvenser med overlegen modtagelse til 
Forudindstillede knapper

Går til Hjemmeskærm

Vender tilbage til den forrige skærm

Viser gemte forudindstillinger for brugervalg

Flytter til radioindstillings-skærm

Tilstand

Radiobånd fane

AF/REG

Stereo/Mono

AST

Programtype

TP

Program Servicenavn

• Viser aktuel driftstilstand

• 
• 

Viser aktuel driftstilstand
Hvis du vælger den ønskede fane, vil den valgte 
Radiotilstand fungere

Viser TIL/FRA-tilstand AF og REG funktioner

Viser aktuelle status i FM-tilstand

Blinker tekst, mens Autogem er drift

Når en RDS-udsendelse modtages, vises station-type 
automatisk

TP-tekst bliver aktiveret, hvis den aktuelle station 
giver trafikprogram-udsendelser

Når en RDS-udsendelse modtages, vises station 
navnet automatisk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

14

15

11

12

1

2

3

6 7

8

9

10

11 12 13

14 15

9

4 5

Program Servicenavn
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Radiotilstand

AV

Start-tilstand

Bruge ∧SEEK/TRACK∨ 

Bruge TUNE

Vælge Forudindstillinger

Tryk [RADIO] tasten ▶ Vælg den ønskede fane.
 
Tryk på tasten [RADIO] tasten hovedenheden vil ændre 
tilstanden i rækkefølgen FM1 → FM2 → AM → DAB.

Tryk [∧SEEK / TRACK∨]  tasten for automatisk at søge 
efter frekvenser.

Drej TUNE-koppen til venstre/højre for at vælge frekvensen.

Tryk [Forudindstillet] knappen ▶ Vælg den Forudindstillet 
du ønsker at lytte til.

• 

• 

Når tasten bliver trykket kort : Scanner og modtagere 
forrige/næste frekvens

Når tasten trykkes og holdes: Skifter frekvenser mens 
trykket Ved frigivelse, scanner og modtager den næste 
frekvens 

• FM1/FM2 : Øger/mindsker med 100kHz
• AM : Øger/mindsker med 9kHz

Information
Du kan gemme op til 6 forudindstillede kanaler for 
hver FM1, FM2 og AM.

i

Information
Udsendelsesmodtagelse kan blive svag eller 
intermitterende i bjergkæder eller byudkanter.

i

Radio Tekst

rvice Navn

Program

Program Servicenavn
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AV
Radiotilstand

AV

Gemme Manuelt

Gemme Automatisk

Gemme Radiofrekvens

Efter valg af frekvens ▶ Tryk [Forudindstillet] knappen 
▶ Tryk og hold den forudindstillede liste.

Et ‘bip’ vil lyde for at indikere, at frekvensen blev gemt til 
den valgte forudindstillede knap.

Tryk [Autogem] knappen til automatisk at gemme modtagelige 
frekvenser til Forudindstillede knapper.

I alt 18 frekvenser med seks forudindstillede frekvenser til 
hver FM1/FM2/AM-tilstande kan gemmes.

Information
Mens Autogem kører, vil tryk på [Autogem] knap igen 
annullere funktionen og afspille forrige frekvens.

i

Indstillinger RDS-radio 
Tryk [MENU] knappen ▶ Vælg den ønskede menu.

1

1

2

2

3

3

Navn Beskrivelse

Denne funktion giver brugerne mulighed 
for at genindstille til den samme station 
på en anden frekvens når det første 
signal bliver svagt.

Denne funktion giver brugerne mulighed 
for at låse enheden til deres nuværende 
region eller lade radioen tune ind på anden 
region-specifik programmering.

Denne funktion giver trafikmeldinger og 
bulletins i realtid.

AF
(Alternative 
Frekvenser)

REG
(Regional)

TA 
(Trafikmelding)

4

4

Denne funktion viser tekst sendt af 
den aktuelle radiostation på enheden 
Typer af information inklusiv program 
information, inklusiv station-slogans 
eller titlen og kunstneren af den aktuelt 
spillede sang.

RDS Tekst
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Radiotilstand

AV

DAB-skærm

Radio Tekst

Liste

Hjem

Tilbageknap

Forudindstillet

Menu

Viser tekst sendt af den aktuelle radiostation på 
enheden

Viser automatisk opdaterede lister

Går til Hjemmeskærm

Vender tilbage til den forrige skærm

Viser gemte forudindstillinger for brugervalg

Flytter til radioindstillings-skærm

Tilstand Display

Radiobånd fane

SF

TP

Programtype

Program Servicenavn

Viser aktuel driftstilstand

•
•
Viser aktuel driftstilstand
Hvis du vælger den ønskede fane, vil den valgte 
Radiotilstand fungere

Når modtagelse til den aktuelle kanal er svag, er 
serviceopfølgning en funktion, der kontinuerligt 
modtager identiske kanal ved automatisk at flytte til 
den nærliggende frekvens

TP-tekst vil blive aktiveret, hvis den aktuelle station 
giver trafikprogram-udsendelser

Når en DAB-udsendelse modtages, vises station-type 
automatisk

Når en DAB-udsendelse modtages, vises station-
navnet automatisk

1

2

3

4

5

6

7

8

11

12

9

10

1

2

3
4
6

7

8 9 10

11 12

5

Radio Tekst

Program Servicenavn
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AV
Radiotilstand

AV

Start-tilstand

Bruge TUNE

Vælge Forudindstillinger

Bruge ∧SEEK/TRACK∨ 

Gemme DAB-station

Vælge station fra Liste

Gemme Manuelt

Gemme Automatisk

Tryk [RADIO] tasten ▶ Vælg [DAB] fanen.

Drej TUNE-koppen til venstre/højre for at vælge frekvensen.
Se “Bruge TUNE” side 17.

Tryk [Forudindstillet] knappen 
▶ Vælg den Forudindstillet du ønsker at lytte til.

Tryk [∧SEED/TRACK∨] tasten for at søge automatisk efter 
frekvenser.

Se “Bruge ∧SEEK/TRACK∨” side 17.

Tryk [Liste] knappen ▶ Vælg den station du ønsker at lytte 
til.

Efter valg af DAB-station ▶ Tryk [Forudindstillet] 
knappen ▶ Tryk og hold den forudindstillede liste.

Et ‘bip’ vil lyde og frekvensen bliver gemt til den valgte 
forudindstillede knap.

DAB-stationlister opdateres automatisk.
Tryk [Liste] knappen ▶ Vælg den liste du ønsker at lytte 
til.

Information
Udsendelsesmodtagelse kan blive svag eller 
intermitterende i bjergkæder eller byudkanter.

i

Radio Tekst Radio Tekst

Program Servicenavn Program Servicenavn

Programnavnet Programnavnet Programtype

Programnavnet Programnavnet Programtype

Programnavnet Programnavnet Programtype

Programnavnet Programnavnet Programtype

Programnavnet Programnavnet Programtype

Programnavnet Programnavnet Programtype
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Radio Tekst

Indstillinger DAB-radio 
Tryk [Menu] knappen ▶ Vælg den ønskede menu.

1

1

2

2

3

3

Navn Beskrivelse

Denne funktion giver trafikmeldinger 
og bulletins i realtid.

Denne funktion giver kontinuerlig 
modtagelse ved automatisk at søge 
efter samme kanal i nærtliggende 
frekvenser, når den aktuelle 
kanalmodtagelse bliver svagere.

Denne funktion viser tekst sendt af den 
aktuelle radiostation på enheden. 
Typer af information inklusiv program 
information, inklusiv station-slogans 
eller titlen og kunstneren af den aktuelt 
spillede sang.

Følg Service

TA 
(Trafikmelding)

Dynamic 
Label 
Segment 
Tekst 

Radiotilstand

AV
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AV
Medietilstand

AV

Start-tilstand
Tryk [HOME] tasten ▶ Tryk [Medie] knappen ▶ Vælg 
den ønskede tilstand.
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Om Disks
Forholdsregler til håndtering af Disks
Efter at have brugt en disk, sættes disken tilbage 
i sin oprindelige kasse for at forhindre ridser på 
disken.

Brug ikke vand til at rengøre enheden. Udsættelse for 
vand kunne føre til fejlfunktion af produktet.

Brug ikke unormalt formede diske (8cm, hjerteformet, 
ottekant-formet) da sådanne diske kan føre til 
fejlfunktioner.

Sæt ikke fremmedlegemer ind i diskens 
indsætnings/udskubnings-sprække. Indførelse af 
fremmedlegemer kan beskadige enhedens interiør.

Rens fingeraftryk og støv fra diskens overflade 
(belagte side) med en blød klud.

Du må ikke sætte mærkater eller etiketter på diske. 
Mærkater eller etiketter kan forårsage skade på 
systemet.

Rengør ikke diske med kemiske opløsninger, såsom 
pladespray, antistatiske spray, antistatiske væsker, 
benzen eller fortynder. 

Enheden kan måske ikke fungerer rigtigt i ekstremt 
varme eller kolde temperaturer. 
(Driftstemperaturområdet er: -20℃ ~ 70℃)

Udsæt ikke disken for direkte sollys eller høj temperaturer 
i længere tid. En sådan udsættelse kan føre til 
deformation af disken.

Damp kan blive kondenseret på den fiberoptiske 
linse på grund af regn, våde forhold, eller ved betjening 
af varmesystemet. I sådanne tilfælde kan diske ikke
blive korrekt genkendt kunne være årsag til 
produktets fejlfunktion. Fjern disken og vent indtil 
fugten tørrer.

Ved afspilning af en disk der er forurenet med snavs 
eller andre stoffer, kan lyden og videokvalitet forringes 
og resultere i at skippe lyde. Skrivning på en hvilken 
som helst side af disken kan resultere i skader på 
diskoverfladerne.

Overspring kan forekomme på audio og video ved 
kørsel på ujævne veje i længere tid eller ved alvorligt 
stød på køretøjet. I tilfælde af alvorlige stød kan video 
og lyd muligvis ikke afspille korrekt.

Kopibeskyttede cd‹er, såsom S-type cd‹er og 
Deinterlace Disks kan måske ikke operere korrekt i 
enheden. DATA CD‹er kan ikke afspilles.
(Imidlertid kan sådanne diske stadig operere unormalt.)

Indsæt ikke mere end én disk på én gang. 
Sådanne handlinger kan føre til produktskader eller 
funktionsfejl.

Uægte diske kan resultere i diskgenkendelses fejl 
eller produktfejl.

Adskil ikke enheden. Kontakt et nærmere angivet 
servicecenter i tilfælde af fejl. (Udført efter vil 
serviceassistance ikke gives, hvis brugeren 
demonterer enheden.)

Brug ikke tvang ved skub ud eller træk i disks når 
en disk lægges i cd-afspilleren. Sådanne handlinger 
kan føre til produktskader eller funktionsfejl.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

!
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Almindelig Disk-kompatibilitetUnderstøttet Diskformat
Disktype •

•

Denne enhed er designet/fremstillet til at være 
kompatibelt med den software, der bærer følgende 
logo-mærker.

CD-R/RW disks (Audio CD) oprettet med CD-optagelse 
enheder eller PC fungerer måske ikke korrekt i enheden. 
Dette er et resultat af forskellige årsager, herunder 
diskformat, optagelsesmetode, og forurening af disk eller 
linsen.

Diskformater

Disktype

CD

CD

DVD

DVD

Diskformat

5inch (12cm) 
CD 

CD-R 
CD-RW 

Multisession-CD

CD-DA 
MP3 
WMA 

MPEG4 AAC 
VIDEO-CD 
DTS-CD 
CD-ROM 

CD-G 
CD-EKSTRA 
CD-TEKST

MPEG4 (VIDEO) 
DivX® (VIDEO) 
DVD-VIDEO
DVD-AUDIO
DVD-MP3 
DVD-ROM 

DVD 
DVD±R 

DVD±RW 
DVD-RAM

O
O (Skrivebeskyttet) 
O (Skrivebeskyttet) 
O (Skrivebeskyttet)

O
O
O
X
O
X
O
X
X
O

O
X
O
O
O
O

O
O (Skrivebeskyttet) 
O (Skrivebeskyttet) 

X

AV

Disktype Diskformat Enhedsunderstøttelse

Enhedsunderstøttelse
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Dual-Layer DVD Video Disks Komprimeret lyd-kompatibilitet

Advarsler om Skrive CDerPC-oprettede Disk-kompatibilitet

CD-R/RW Kompatibilitet

DVD Regionskode

PBC (Play-Back Control)-kompatibel Video-CD

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

Ved afspilning af en dual-layer disk, kan video/lyd 
forsinkelser forekomme i op til flere sekunder. Sådanne 
fænomener er ikke usædvanlige, når du bruger en 
dual-layer disk og signalere ikke en produkt fejlfunktion.

Fysiske formater af CD: Model 1, Model 2 XA format 1.

Når der optages en multi-sessiondisk, skal du sørge for 
at lukke sessionen før optagelse.

Hvis MP3/WMA-filtypenavne ændres, sådan kan resultere 
i funktionsfejl.
I tilfælde af MP3/WMA, skriver kun på engelsk. (Andre 
sprog understøttes ikke)
Uautoriseret brug af kopibeskyttede musikfiler er forbudt ved 
lov.

Når du skriver CDer, anbefales lav skrivehastighed.

Langvarig brug af CD-R/CD-RW produkter, der ikke opfylder 
relaterede specifikationer kan medføre produkt funktionsfejl.

Når du brænder en disk på en PC, fungerer disken
måske ikke i denne enhed, afhængigt af software
-indstillinger. 
I sådanne tilfælde spørges softwareproducenten.

Denne enhed understøtter brændte CD-R, CD-RW, og MP3 
diske i Audio CD, Video CD formater.

DVD-afspilleren og DVD-diske er indstillet med regionskoder, 
og kan spilles i overensstemmelse med salgsområdet. 

Denne enhed understøtter PBC-kompatibel video-CDer.

CD-R eller CD-RW DISK uden kvalitetsgarantier eller diske 
over 650mb bliver muligvis ikke genkendt af enheden.

Denne enhed understøtter lydfil komprimeret gennem 
MPEG-1 audiostream layer 3 (MP3) der anvender 8kbps 
~ 320kbps (CBR), VBR. Til stabil drift, anbefales brug af 
filer i 95kbps~192kbps bithastighed-område og 44,1 kHz 
samplingfrekvens.

Yderligere oplysninger om kompatibiliteten vises på 
CD-R/RW software disk boks.

Optagelse af CD-R og CD-RW-diske med denne enhed 
er ikke understøttet.
CD-R/RW diske optaget som lyd-CDer, der ikke blev 
færdiggjort understøttes ikke af denne enhed.

Indsættelse af en unormal disk kan medføre fejlfunktion/
genkendelse.

Denne enhed understøtter WMA-lydfiler ved hjælp af 20kbps 
~ 320kbps(CBR), VBR.
Variabel bithastighed-filer kan fungerer, men afspilningstid
-oplysninger vises måske ikke ordentligt.
Denne enhed understøtter kun numre med fil forlængelse med 
“.mp3” eller “.wma”.

DVD-R/W-diske er ikke kompatible med denne enhed.
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Understøttet MP3 fil-specifikation

Anbefalet bit-hastigheder og frekvens

Forholdsregler for Brænding af MP3-filer

Detaljerede specifikationer

Før afspilning af en MP3-disk

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Acceptabel standard MPEG1 AUDIO LAYER 33

Samplingfrekvens: 96 ~ 192 Kbps fastsat bithastighed 
/44.1kHz 

Det anbefales at bruge af ISO 9660 NIVEAU 2 JOLIET 
format.
Brugen af CDer, der overstiger 700 MB kan resultere 
i fejlagtig disk-genkendelse eller fejl ved afspilning.

Maksimal mappelængde: 60 bytes, filnavn længde: 
60bytes.

Maksimalt antal mapper pr. disk: 255 mapper.
(inklusiv ROOT)

Understøttede ID3 tags: ID3v1 0, ID3v1 1, ID3v2 2, ID3v2 3, 
ID3v2 4

Understøttede medie-formater: ISO9660 NIVEAU1 og 
NIVEAU2

Understøttede tegn for mappenavn/filnavn: 2350

Maksimalt antal filer pr. disk: 5120 filer

Understøttet MP3-medie: CD-ROM

Acceptabel samplingfrekvens: 8, 11.025, 12, 16, 2.05, 24, 
32, 44.1, 48 (kHz)

Genkendelse sker gennem den samme mappestruktur 
der anvendes i disken.

Acceptabel bithastighed: 8 ~ 320 (Kbps)

AV
Disks

AV
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Forståelse af DVD-titlerne

Om DVD-titler

• 

• 

• 

Indhold af DVD-titler
Videoen og lyd optaget på en DVD er inddelt i titler og kan 
genkendes ved deres titelnumre. Hver titel er underopdelt 
i mindre enheder kaldet kapitler, og hvert kapitel kan 
genkendes ved kapitel-nummeret. Titelnummeret og 
kapitelnummer for den aktuelle afspilning af DVD-titel 
vises på oversiden af DVD operation-menuskærmen.

 DVD Regionskode
DVD-afspilleren og DVD-diske er indstillet med regionskoder, 
og kan spilles i overensstemmelse med salgsområdet. 
Hvis enhedens regionskode ikke understøtter en indsat 
disk kan DVD´en ikke afspilles.
Se figuren nedenfor for regionskode-information.

Regionskode-information
1 : Canada og USA
2 : Europa, Japan, Mellemøsten og Sydafrika
3 : Sydøstasien
4 : Australien, og Sydamerika
5 : Afrika, Rusland, og resten af Asien
6 : Kina

Ikon Beskrivelse

Viser de understøttede regionskoder 

Op til 32 undertekster kan optages i en DVD. 
Tallet inden i ikonet indikerer antallet af 
undertekst-sprog optaget i DVD´en. 

Op til 8 talesprog kan optages i en DVD. 
Tallet inden i ikonet indikerer antallet af 
talesprog optaget i DVD´en.

DVD tillader visning af filmede optagelser 
fra op til 9 vinkler (multi-vinkel). Tallet inden 
ikonet angiver antallet af skærmen vinkler. 

Dette ikon for skærmformatet og visnings
metode. “16: 9” eller “4: 3” angiver skærmens 
proportion (format) mens “LB”, “PS” og 
“WIDE” angiver 
skærmdisplay-metode og står for “Letter 
Box”, “Pan-Scan” og “Wide Screen”, respektivt.



28

Disk CD Skærm

Tilstand

Liste-fane

Afspil Nummer-information

Nummer-indeks

Afspilningstid

Forrige nummer

Afspiller-fane

Spil/Pause

Næste nummer

Gentag

Bland

Hjem

Tilbageknap

Afspiller/pauser det nuværende nummer

Når knappen trykkes hurtigt
• Flytter til næste nummer

Gentager nuværende nummer eller alle numre

Tænder/slukker Blande-funktion

Går til Hjemmeskærm

Vender tilbage til den forrige skærm

Viser aktuel driftstilstand

Flytter til liste-skærmen

Vis nummeret nummer

Viser nuværende nummer/totale numre

Viser den aktuelle afspilningstid og total afspilningstid

Når knappen trykkes hurtigt
• Når afspilningstiden er under 3 sekunder :
  Flytter til det forrige nummer
• Når afspilningstiden er over 3 sekunder :
  Afspiller det nuværende nummer fra begyndelsen

Dette er hovedskærmen i hvilken Disk CD fungerer

1

3

4

5

6

7

2

8

9

10

11

12

13

1 12 13

2

4

6

7 8 9 10 11

3

5

AV
Disk CD

AV
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AV

Start-tilstand Vælge numre

Afspille en CD

Tryk [HOME] tasten ▶ Tryk [Medie] knappen ▶ Tryk 
[Disk CD] knappen.

Under afspilning ▶ Tryk [∧SEEK/TRACK∨] tasten eller 
tryk [ l◀◀, ▶▶ l ] knappen for at vælge forrige/næste 
nummer.

• Tryk [▶] knappen for at afspille nummeret.
• Tryk [ ll ] knappen for at sætte nummeret på pause.

Information
CD-tilstand starter automatisk, når en CD indsættes.

i
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Søger CD-numre
Søgning fra Afspilningsskærmen

Søgning fra CD-listeskærmen

Gentag

Bland

Drej TUNE knoppen ▶ Søg numre ▶ Når det ønskede 
sangtitel vises, tryk TUNE knoppen.

Tryk på [                  ].

Tryk på [                  ].

Hver gang der trykkes på knappen, skifter muligheden 
fra Gentag alle (         ) ▶ Gentag En (         ).

Hver gang der trykkes på knappen, skifter muligheden 
fra Blande til (         ) ▶ Blande fra.

Tryk [Liste] fanen ▶ Drej  TUNE-knoppen ▶ Søg numre ▶ 
Når det ønskede nummer vises, tryk TUNE-knoppen.

Ved søgning efter numre, tryk på TUNE knappen vil afspille 
filen fremhævet med rødt.

Ved søgning af numre vises sangnummeret i rødt.
Trykke TUNE knoppen vil spille det tilsvarende nummer.

Information
Hvis TUNE knoppen ikke aktiveres inden for 5 sekunder 
af søgning for numre, genoprettes sanginfo for det 
aktuelle nummer.

i

AV
Disk CD

AV
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Disk DVD Skærm

Tilstand

Liste-fane

Afspilningsinfo

Forrige kapitel

Afspiller-fane

Spil/Pause

Næste kapitel

Titelmenu

Menu

Næste

Hjem

Tilbageknap

Afspiller/pauser det nuværende kapitel

• Når knappen trykkes hurtigt
  - Flytter til næste kapitel
• Når knappen trykkes og holdes
  - Spoler det nuværende kapitel frem

Flytter til Titelmenu-skærmen  

Flytter til DVD menu-skærmen  

Viser stemme, undertekst og vinkel-menu

Går til Hjemmeskærm

Vender tilbage til den forrige skærm 

Viser aktuel driftstilstand

Flytter til liste-skærmen

Viser aktuel DVD-titel/kapitel-nummer og 
afspilningstid

• Når knappen trykkes hurtigt
  - Når afspilningstiden er under 3 sekunder : Flytter til 
     det forrige kapitel 
  -  Når afspilningstiden er over 3 sekunder : Afspiller 

det nuværende kapitel fra begyndelsen
• Når knappen trykkes og holdes
  - Spoler det nuværende kapitel tilbage

Dette er hovedskærmen i hvilken Disk DVD fungerer

1

3

4

5

2

6

7

8

9

10

11

12

1 11 12

2
4

1086 975

3
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Start-tilstand
Tryk [HOME] tasten ▶ Tryk [Medie] knappen ▶ Tryk 
[Disk DVD] knappen.

Under afspilning ▶ Tryk [∧ SEEK / TRACK ∨] tasten 
eller tryk [ l◀◀, ▶▶ l ] knappen for at vælge forrige/
næste kapitel.

Under afspilning ▶ Tryk og hold [ l◀◀, ▶▶ l ] knappen.

Mens [ l◀◀, ▶▶ l ] knappen bliver trykket, vil kapitlet spole 
tilbage eller frem.
Når frigivet vil kapitlet begynde at spille ved normal 
hastighed.

Information
DVD-tilstand starter automatisk, når en DVD 
indsættes.

i

Afspille en DVD

Vælge kapitler

Spole DVD-kapitel frem eller tilbage

• Tryk [▶] knappen for at afspille kapitlet.
• Tryk [ ll ] knappen for at sætte kapitlet på pause.

AV
Disk DVD

AV
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Disk DVD
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Søge Titler/Kapitler Titel/DVD-menu

Talesprog

Søge Titler

Søge kapitler

Tryk [Liste] fanen for at søge DVD-titler og kapitler. Tryk [Titelmenu] eller [Menu] knappen.

Tryk [Næste] knappen ▶ Tryk [Stemme] knappen.

Tryk [Titel]knappen ▶ Drej  TUNE-knoppen ▶ Søg titler 
 ▶ Når det ønskede titel-nummer vises, tryk TUNE knoppen.

Ved søgning efter titler, tryk på TUNE knappen vil afspille 
titlen fremhævet med rødt.

Skub kontrolknappen op/ned/venstre/højre retninger for 
at vælge den ønskede menu, og tryk på [OK] knappen.

Hver gang knappen trykkes, skiftes talesproget

Tryk [Kapitel] knappen ▶ Drej  TUNE-knoppen ▶ Søg 
kapitel  ▶ Når det ønskede kapitel-nummer vises, tryk 
TUNE knoppen.

Ved søgning efter kapitler, tryk på TUNE knappen vil 
afspille kapitlet fremhævet med rødt.

 Dansk
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Undertekst sprog

Vinkel

Tryk [Næste] knappen ▶ Tryk [Undertitel] knappen.

Tryk [Næste] knappen ▶ Tryk [Vinkel] knappen.

Hver gang knappen trykkes, skiftes undertekst-sproget.

Hver gang knappen trykkes, skiftes vinklen.

AV
Disk DVD

AV

 Dansk
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Disk VCD Skærm

Tilstand

Liste-fane

Afspil Nummer-information

Forrige nummer

Afspiller-fane

Spil/Pause

Næste nummer

Gentag

PBC

Hjem

Tilbageknap

Afspiller/pauser det nuværende nummer

• Når knappen trykkes hurtigt
  - Flytter til næste nummer
• Når knappen trykkes og holdes
  - Spoler det nuværende nummer frem

Gentager nuværende nummer eller alle numre

Flytter til PBC-skærm

Går til Hjemmeskærm

Vender tilbage til den forrige skærm 

Viser aktuel driftstilstand

Flytter til liste-skærmen

Viser sang-nummer og afspilningstid

• Når knappen trykkes hurtigt
  - Når afspilningstiden er under 3 sekunder : Flytter til 
    det forrige nummer
  -  Når afspilningstiden er over 3 sekunder : Afspiller 

det nuværende nummer fra begyndelsen
• Når knappen trykkes og holdes
   Spoler det nuværende nummer tilbage

Dette er hovedskærmen i hvilken Disk VCD fungerer

1

3

4

5

2

6

7

8

9

10

11

1 10 11

2
4

86 975

3
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Start-tilstand
Tryk [HOME] tasten ▶ Tryk [Medie] knappen ▶ Tryk 
[Disk VCD] knappen.

Under afspilning ▶ Tryk [∧ SEEK , TRACK ∨] tasten 
eller tryk [ l◀◀, ▶▶ l ] knappen for at vælge forrige/
næste nummer.

Under afspilning ▶ Tryk og hold [ l◀◀, ▶▶ l ] knappen.

Mens [ l◀◀, ▶▶ l ] knappen bliver trykket, 
vil kapiteltnummeret spole tilbage eller frem
Når frigivet vil nummeret begynde at spille ved normal 
hastighed.

Information
VCD-tilstand vil starte automatisk, når en VCD 
indsættes.

i

Afspille en VCD

Vælge VCD-numre

Spole VCD-numre frem eller tilbage

• Tryk [▶] knappen for at afspille nummeret.
• Tryk [ ll ] knappen for at sætte nummeret på pause.

AV
Disk VCD

AV
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Disk VCD
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Søger VCD-numre PBC

Gentag

Tryk [Liste] fanen ▶ Drej  TUNE-knoppen ▶ Søg numre ▶ 
Når det ønskede nummer vises, tryk TUNE-knoppen.

Tryk [PBC] knappen for at vise PBC-skærm.

Indtast det sidenummer du ønsker at afspille ▶ Tryk [Vælg] 
knappen.

Tryk [Tilbageknap] eller [PBC Fra] knappen for at flytte til 
afspiller skærmen.

Tryk på [                 ].

Ved søgning efter filer, tryk på TUNE knappen vil afspille 
filen fremhævet med rødt.

Hver gang der trykkes på knappen, skifter muligheden fra 
Gentag alle (         ) ▶ Gentag En (         ).

Information
PBC-menu fungere kun med PBC-kompatible Video-
CD´ere .

i
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Information
Title/kunstner-info er måske ikke understøttet 
ved nogle mobiltelefoner.
• Spil/pause-funktionen kan fungerer anderledes 
  afhængigt af mobiltelefonen.

i

Bluetooth Audio Skærm

Tilstand

Afspil fil-info

Spil/Pause

Forrige fil

Afspiller-fane

Næste fil

Forbindelser

Hjem

Tilbageknap

Når knappen trykkes hurtigt
• Flytter til næste fil

Flyt til Bluetooth Forbindelser skærmen

Går til Hjemmeskærm

Vender tilbage til den forrige skærm 

Viser aktuel driftstilstand

Vis telefon-navn / filnavn / kunstner / album-
information 

Afspiller/pauser den nuværende fil

Når knappen trykkes hurtigt
• Når afspilningstiden er under 3 sekunder :
  Flytter til den forrige fil
• Når afspilningstiden er over 3 sekunder : 
  Afspiller den nuværende fil fra begyndelsen

Dette er hovedskærmen i hvilken Bluetooth Audio 
fungerer

1
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AV
Bluetooth Audio

AV

Telefonnavn
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Bluetooth Audio

AV

Bruge Bluetooth® Audio-tilstand

Start-tilstand

Afspille en Bluetooth Audio

•

•

•

Bluetooth® Audio-tilstand kan kun bruges når en Bluetooth® 
telefon er blevet forbundet.

Mens Bluetooth® Audio spiller, hvis Bluetooth® telefonen 
afbrydes vil musikken også stoppe.

Bluetooth® streaming audio er måske ikke understøttet ved 
nogle mobiltelefoner.

Tryk [HOME] tasten ▶ Tryk [Medie] knappen ▶ Tryk 
[BT Audio] knappen.

• Tryk [▶II] knappen for at afspille filen. 
• Tryk [▶ll] knappen igen for at pause filen.

Hvis Bluetooth-enheden ikke er tilsluttet, vil BT Audio 
ikonet blive deaktiveret.

Under afspilning ▶ Tryk [∧ SEEK / TRACK ∨] tasten eller 
tryk [ l◀◀, ▶▶ l ] knappen for at vælge forrige/næste fil.

Vælge Bluetooth Audio-filer

Telefonnavn

Telefonnavn

Telefonnavn
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Bluetooth Audio

Indstille forbindelser
Tryk [Forbindelser] knappen for at tilføje, forbinde/afbryde, 
slette og slette alle enheder.

Yderligere oplysninger om indstilling af tilslutning, se 
“Bluetooth Forbindelse” side 57.

AV

AV

Telefonnavn
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!

USB 

Om USB
FORSIGTIG
Forbind USB-enheden efter motoren er tændt. 
USB-enheden kan blive beskadiget hvis den allerede 
forbundet når tændingen tændes.

Filer, der ikke er standard MP3, OGG og WMA filformat 
understøttes ikke.

For MP3 / OGG / WMA filer, kun musikfiler med 
kompressions-satser mellem 8Kbps ~ 500Kbps kan 
afspilles.

Vær opmærksom på statisk elektricitet ved tilslutning/
afbrydelse af eksterne USB-enheder.

Kodede MP3-afspillere vil ikke blive genkendt, når 
tilsluttet som en ekstern enhed.

Når der tilsluttes en ekstern USB-enhed, kan enheden, 
under visse forhold, ikke genkende USB´en korrekt.

Kun produkter, der er formateret med byte/sektorer 
under 64Kbyte vil blive genkendt..

Denne enhed genkender USB-enheder formateret 
i FAT 12/16/32.

Visse USB-enheder understøttes muligvis ikke på 
grund af kompatibilitets problemer.

Undgå kontakt mellem USB-stikket og kroppens dele/
fremmedlegemer.

Gentagen tilslutning/frakobling af USB-enheder inden 
for korte perioder kan medføre funktionsfejl på 
produktet.

Sørg for at tilslutte/frakoble eksterne USB-enheder 
med lyd slukket.

Den tid, der kræves for at genkende den eksterne 
USB-enhed kan variere afhængigt af typen, størrelsen, 
eller filformater der er gemt på USB´en. Sådanne 
forskelle i påkrævet tid er ikke tegn på fejlfunktion.

Vent venligst, indtil enheden fuldt ud genkender USB
-enhederne. Enheden understøtter kun USB-enheder, 
der anvendes til at afspille musik/billedfiler.

Brug ikke USB I/F til at oplade batterier eller USB 
tilbehør, der genererer varme. Sådanne handlinger 
kan føre til dårligere ydeevne eller beskadigelse af 
enheden.

Enheden kan måske ikke genkende USB-enheden,
hvis separat indkøbte USB-hubs og forlængerledninger 
bliver anvendt. Tilslut USB direkte til multimedie terminalen 
på køretøjet.

Ved anvendelse af masselagrings USB-enheder med 
separate logiske drev, kan kun filer, der er gemt i drevets 
rod afspilles.

Når applikationsprogrammer er installeret på specifikke 
USBere kan filerne ikke afspilles korrekt. 

Enheden fungere måske ikke normalt, hvis MP3-
afspillere, mobiltelefoner, digitale kameraer, eller 
andre elektroniske enheder (USB-enheder der ikke 
er genkendt som bærbare harddiske) er forbundet 
med enheden. 

Opladning via USB fungerer muligvis ikke for nogle 
mobile enheder. 

Enheden understøtter muligvis ikke normal drift, når 
du bruger en USB-hukommelse udover Metal Cover 
Type USB-hukommelse. 

Enheden understøtter muligvis ikke normal drift ved 
brug af formater såsom HDD-type, CF eller 
SD-hukommelseskort. 

Enheden understøtter ikke filer låst af DRM (Digital 
Rights Management). USB-hukommelsessticks 
anvendes ved at tilslutte en adapter (SD-type eller 
CF-type) bliver muligvis ikke korrekt genkendt. Brug 
kun de Plug-type konnektorprodukter, som er vist i 
figuren nedenfor.
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USB MP3 Information og Forholdsregler

Billedspecifikation (USB)

Plug-in type konnektor ▶

Produktnavn Producent

Produktnavn

Produktnavn

Beskrivelse

Beskrivelse

Specifikation: MPEG1 AUDIO LAYER3

JPG, BMP, GIF, PNG 

4,000 x 3,000 maks/5MBytes 

•  Filer med ikke-understøttede 
specifikationer

•  Format-ændrede filer (Filer med modificerede 
filformater)

• Filer uden indekser
•  Højopløsnings fil kan arbejde unor malt   

eller ikke vises korrekt

Understøtter ID3v1.0 og ID3v1.1, 
ID3v2.2, ID3v2.3, ID3v2.4 ID3 tags

MP3 fil-
specifikation

Billedformat

Billede-
opløsning

Ikke-
understøttet 
fil

ID3 Tag

Anbefalet bit-
hastigheder 
og 
samplingfrek
vens 

Detaljerede 
specifika
tioner

LG

Skydigital 

ZyRUS 

BMK-teknologi

SanDisk  
Transcend 

Digiworks 

XTICK

SKY-DRV

Micro ZyRUS

BMK

Sandisk Cruzer
TRANSCEND JetFlash

NEXTIK

Acceptabel samplingfrekvens: 32, 44.1, 
48 (KHz) 

96, 128, 192 Kbps fastsat bithastighed
/44.1KHz 

Acceptabel frekvens: 32, 40, 48, 56, 64, 
80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320 
(Kbps)

Maksimum bibliotekslag: 20 lag
Maksimum længde af mappernavn/filnavn
: 255Bytes
Understøttede tegn for mappenavn/filnavn
: Maksimum antal mapper der kan lagres 
på en USB: 2000 mapper (inklusiv ROOT)
Maksimum antal mapper der kan lagres 
på en USB: 8000 (inklusiv mapper)

Information
Problemer der opstår gennem brug af USB-enheder 
ikke listet i ovenstående tabel er ikke dækket af 
produktgarantien. 

i

AV
USB

AV
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USB Audio

AV

USB Audio-skærm

Tilstand

Liste-fane

Afspil fil-info

Fil-indeks

Afspilningstid

Forrige fil

Afspiller-fane

Spil/Pause

Næste fil

Gentag

Bland

Hjem

Tilbageknap

Afspiller/pauser den nuværende fil

• Når knappen trykkes hurtigt
  - Flytter til næste fil
• Når knappen trykkes og holdes
  - Søger hurtigt næste filer

Gentager den aktuelle fil/alle filer/mappe

Tænder/slukker Blande-funktion

Går til Hjemmeskærm

Vender tilbage til den forrige skærm 

Viser aktuel driftstilstand

Flytter til liste-skærmen

Viser filnavn/mappe/kunstner/album/genre information

Viser nuværende fil/totale filer 

Viser den aktuelle afspilningstid og total afspilningstid

• Når knappen trykkes hurtigt
  -  Når afspilningstiden er under 3 sekunder : Flytter til 

den forrige fil
  -   Når afspilningstiden er over 3 sekunder 
   : Afspiller den nuværende fil fra begyndelsen

• Når knappen trykkes og holdes
  - Søger hurtigt forrige filer

Dette er hovedskærmen i hvilken USB Audio fungerer
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Start-tilstand
Tryk [HOME] tasten ▶ Tryk [Medie] knappen ▶ Tryk 
[USB Audio] knappen.

Hvis USB ikke er tilsluttet, vil USB Audio-ikonet blive 
deaktiveret.

Under afspilning ▶ Tryk [∧ SEEK / TRACK ∨] tasten 
eller tryk [ l◀◀, ▶▶ l ] knappen for at vælge forrige/
næste fil.

Tryk og hold [∧SEEK / TRACK∨] tasten eller tryk [ l◀◀,▶▶ l ] 
knappen for at søge næste/forrige fil hurtigt.
Mens [∧SEEK / TRACK∨] tasten eller [ l◀◀, ▶▶ l ] trykkes, 
vises filnavnet med rødt.
Når frigivet, vil den fil, du har valgt begynde at spille.

Under afspilning ▶ Træk eller rør glideren langs 
afspilningsbjælken i Audio-skærmen for at springe til det 
punkt, du ønsker at spille fra.

Information
USB-tilstand starter automatisk, når en USB er tilsluttet.

i

Afspille en USB Audio

Vælge USB Audio-filer

Spole USB Audio.filer frem eller tilbage

• Tryk [▶] knappen for at afspille filen.
• Tryk [ ll ] knappen for at sætte filen på pause.

AV
USB Audio

AV

Mappenavn

Mappenavn

Mappenavn

Mappenavn
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USB Audio

AV

Søgning fra Afspilningsskærmen
Gentag

Søgning fra USB Audio-listeskærmen

Søge USB Audio-filer

Drej TUNE knoppen ▶ Søg filer ▶ Når det ønskede filnavn 
vises, tryk TUNE knoppen.

Tryk [Liste] fanen ▶ Drej  TUNE-knoppen ▶ Søg filer 
▶Når den ønskede fil vises, tryk TUNE knoppen.

Ved søgning efter filer, tryk på TUNE knappen vil afspille 
filen fremhævet med rødt.

Når du søger filer, bliver filnavnet vist i rødt.
Trykke TUNE knoppen vil spille den tilsvarende fil.

Information
Hvis TUNE knoppen ikke trykke inden for 5 sekunder 
af søgning for filer, genoprettes filinfo for den aktuelle 
fil.

i Bland

Tryk på [                  ].

Tryk på [                  ].

Hver gang der trykkes på knappen, bliver indstillingen 
ændret fra Gentag Alle (       ) 
▶ Gentag Mappe (              ) ▶ Gentag En (       ).

Hver gang der trykkes på knappen, skifter muligheden fra 
Blande til (       ) ▶ Blande mappe (              ) ▶ Blande 
fra.

Mappenavn

Mappenavn

Mappenavn
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USB Billedskærm

Tilstand

Liste-fane

Afspil fil-info

Fil-indeks

Forrige billede

Afspiller-fane

Næste billede

Diasshow

Zoom ind/ud

Rotér

Hjem

Tilbageknap

Viser næste billede

Se billeder som diasshow i 5, 10, 20, 30 sekunders 
intervaller

Forstørrer/formindsker billede

Roterer billeder med urets retning

Går til Hjemmeskærm

Vender tilbage til den forrige skærm

Viser aktuel driftstilstand

Flytter til liste-skærmen

Viser filnavn/mappe/indeks-information 

Viser nuværende fil/totale filer 

Viser forrige billede

Dette er hovedskærmen i hvilken USB Billede 
fungerer
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USB Billede

AV

Start-tilstand

Vælge USB Billedfiler

Søgning fra USB Billed-listeskærmen

Diasshow

Tryk [HOME] tasten ▶ Tryk [Medie] knappen ▶ Tryk 
[USB Billed] knappen.

Under afspilning ▶ Tryk [ l◀◀, ▶▶ l ] knappen for at se 
forrige/næste fil.

Diasshow-intervaller kan indstilles til 5 sek., 10 sek., 20 
sek. eller 30 sek. intervaller.

Tryk [Liste] fanen ▶ Søg filer ▶ Når den ønskede fil 
vises, tryk filnavnet.

Tryk [Diasshow] knappen ▶ Tryk den ønskede 
afspilningstid. 

Hvis USB ikke er tilsluttet, vil USB Billede-ikonet blive 
deaktiveret.

Information
USB-tilstand starter automatisk, når en USB er tilsluttet.

i
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USB Billede

Rotér

Justering billedstørrelse

Tryk [Rotér] knappen.

Tryk [+, -].

Skalaen kan ændres til x1/4, x1/2, x1, x2, x4.
Tryk [△▽◁▷] for at flytte skærmen.

Hver gang der trykkes på knappen Rotér, bliver billedet 
roteret fra 0˚ → 90˚ → 180˚ → 270˚ grader.

Information
Billedet vil blive gendannet til sin oprindelige position, 
når der vendes tilbage til det efter at have set et 
andet billede.

i

AV

AV
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iPod

Brug iPod-enheder
FORSIGTIG
iPod-tilstand fungerer ikke, hvis den tilsluttede iPod 
ikke kan genkendes på grund af dr i f t  af  ikke
-understøttede versioner, der ikke understøtter 
tilknyttede protokoller, iPod-abnormiteter eller iPod
-enhedsdefekter.

Nogle iPods med ikke-understøttede 
kommunikationsprotokoller operere måske ikke korrekt 
i Audio Video Navigation system.

For femte generation iPod Nano-enheder, kan iPod 
den ikke genkendes, når batteriniveauet er lavt. 
Oplad venligst iPodden til brug.

Søg/afspilnings-ordrer vist inden i iPod-enhed kan 
afvige indbyrdes med de ordrer, der er vist i Audio 
Video Navigation-systemet.

Hvis iPodden fejlfungerer på grund af en  iPod-
enhedsdefekt, skal du nulstille iPodden og prøv igen. 
(Hvis du vil vide mere, henvises til din iPod-manuel)

For nogle iPod Touch og iPhone-enheder, kan 
forbindelse af Bluetooth® mens iPodden er drift 
resultere i afbrudt iPod-lyd. Når sådanne enheder 
med Bluetooth® understøttelse er forbundet opstår 
dette problem når lydkilden ændres fra Dock Connector 
(USB-stik kabel) til Bluebird (Audio Video Navigation 
Bluetooth® Modul).

For at lytte til iPod-lyd, tilslut USB-kablet igen eller 
exit og gå derefter til iPod-tilstand igen.

For at kunne bruge iPodden, mens du betjener tasterne, 
skal du bruge et dedikeret iPod-kabel. (Det kabel, der 
er leveret ved køb af iPod/iPhone-produkter)
※ Under ACC ON-tilstand, vil forbindelse af  iPod via 
iPod-kablet (det kabel, der leveres ved køb af iPod /
iPhone-produkter), oplade iPod via hovedenheden.
※ Det anbefales at bruge ægte iPod kabler, der 
leveres af Apple . (Anvendelse af andre produkter 
kan medføre i støj eller unormal drift.)

Ved tilslutning med iPod-kabel, skal du sørge for at 
indsætte stikket helt, for at forhindre 
kommunikationsinterferens. Hvis iPod er forbundet 
med køretøjet, mens den afspilles, kan en høj tone 
lyde ir omkring 1~2 sekunder umiddelbart efter tilslutning.

I iPhones, kan streaming audio og iPod kontrol
lejlighedsvis give konflikt. Hvis problemerne fortsætter, 
skal du fjerne iPhonen og tilslutte igen.

Nogle iPod-versioner kan ikke synkroniseres med
systemet. I så fald kan systemet ikke korrekt genoprette
den tidligere betjent tilstand. 
(For iPads, understøttes batteriopladning ikke.)

Applikationer, der ikke udelukkende anvendes som 
iPod Applikationer indenfor iPhone/iPod-enheder 
understøttes ikke.

-

-
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Understøttede iPod-enheder

Enhed /
Generation

Enhed /
Generation

1G

3G

3G

4

6G

5C

2G

3GS

5G

5

4G

4S

6.5G

5S

7G

6 6 PLUS

iPod 
classic

iPhone

ikke 
verificeret.
normal 
drift ikke 
garanteret

iPod mini

iPod
touch

iPad mini

iPod nano

iPod 
shuffle

iPad

Ikke understøttet

Ikke understøttet

△ : Kan ikke oplade, ikke kontrolleret, normal drift kan ikke garanteres

△ : Kan ikke oplade, ikke kontrolleret, normal drift kan ikke garanteres

Ikke understøttet

Ikke understøttet

O
(iPod med

video)

O

O

O

O

O

O

O

O

O O O
O

(under 
iOS 7.1)

O
(under 

iOS 7.1)

O
(under 

iOS 7.1)

O
(under 

iOS 7.1)

O
(under 

iOS 7.1)

O

O

O O

O
(iPod

Classic)

O
(iPod

Classic)

Ikke frigivet

Ikke frigivet

AV
iPod

AV
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iPod

AV

iPod Skærm

Tilstand

Liste-fane

Afspil fil-info

Fil-indeks

Afspilningstid

Forrige fil

Afspiller-fane

Spil/Pause

Næste fil

Gentag

Bland

Hjem

Tilbageknap

Afspiller/pauser den nuværende fil

• Når knappen trykkes hurtigt
  - Flytter til næste fil
• Når knappen trykkes og holdes
  - Spoler den nuværende fil frem

Gentager den aktuelle fil/alle filer/mappe

Tænder/slukker Blande-funktion

Går til Hjemmeskærm

Vender tilbage til den forrige skærm

Viser aktuel driftstilstand

Flytter til liste-skærmen

Viser filnavn/mappe/kunstner/album-information 

Viser nuværende fil/totale filer 

Viser den aktuelle afspilningstid og total afspilningstid

• Når knappen trykkes hurtigt
  - Når afspilningstiden er under 3 sekunder : Flytter til   
    den forrige fil.
  -  Når afspilningstiden er over 3 sekunder : 

Afspiller den nuværende fil fra begyndelsen

• Når knappen trykkes og holdes
  - Spoler den nuværende fil tilbage

Dette er hovedskærmen i hvilken iPod Music fungerer

1

3

4

5

6

7

2

8

9

10

11

12

13

1 12 13

2

4

5

6

7 8 9 10 11

3



52

Start-tilstand
Tryk [HOME] tasten ▶ Tryk [Medie] knappen ▶ Tryk 
[iPod] knappen.

Hvis iPod ikke er tilsluttet, vil iPod-ikonet blive deaktiveret.

Nogle iPods med ikke-understøttede 
kommunikationsprotokoller operere måske ikke 
korrekt i Audio-systemet.

Afspille iPod Music

• Tryk [▶] knappen for at afspille filen.
• Tryk [ ll ] knappen for at sætte filen på pause.

iPod-tilstand starter automatisk, når en iPod er 
tilsluttet.

Apple CarPlay-tilstand genkendes automatisk til 
iPhone 5G og derover og iOS-versioner over 7.1.

Når du ønsker at bruge iPod-funktionen, skal du 
slukke for Apple CarPlay-funktionen 
i Indstillinger> Generelt >  Begrænsninger > Apple 
CarPlay.

•

•

•

Informationi

AV
iPod

AV

Bemærk
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iPod

AV

Tryk [Liste] fanen ▶ Drej  TUNE-knoppen ▶ Søg filer ▶ 
Når den ønskede fil vises, tryk TUNE-knoppen.

Ved søgning efter filer, tryk på TUNE knappen vil afspille 
filen fremhævet med rødt.
Søg fil ved liste-type. Søg efter sange efter 
Afspilningsliste, Kunstner, Sang, Album og Genre.

Søge iPod Music-filer

Gentag

Bland

Tryk på [                  ].

Tryk på [                  ].

Hver gang der trykkes på knappen, bliver indstillingen 
ændret fra Gentag alle (         ) ▶ Gentag En (         ) ▶ 
Gentag Fra(        ).

Hver gang der trykkes på knappen, skifter muligheden 
fra Blande til (         ) ▶ Blande fra.

Under afspilning ▶ Tryk [∧ SEEK / TRACK ∨] tasten 
eller tryk [ l◀◀, ▶▶ l ] knappen for at vælge forrige/næste 
fil.

Vælge iPod Music-filer

Ingen Sanginfo

Ingen Sanginfo

Ingen Sanginfo

Ingen Sanginfo

Ingen Sanginfo

Mappenavn
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Før Brug af Bluetooth® Håndfri
Bluetooth Forbindelse
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Bruge Bluetooth
Før Brug af Bluetooth® Håndfri

B
ruge B

luetooth

Hvad er Bluetooth® Trådløs teknologi?

FORSIGTIG

Bluetooth® refererer til en kort-distance trådløs netværks 
teknologi, som anvender en 2,45 GHz frekvens til at 
forbinde forskellige enheder inden for en vis afstand.

Understøttet i PCer, eksterne enheder, Bluetooth® telefoner, 
PDA‹er, diverse elektroniske apparater, og automotive 
miljøer, Bluetooth® tillader data at blive overført ved 
høje hastigheder uden at skulle bruge et kabel:

Bluetooth® Håndfri refererer til en anordning, som gør 
det muligt for brugeren nemt at foretage telefonopkald 
med Bluetooth® mobiltelefoner gennem Multifunktions 
GPS Navigation (Smartphone-link).

Bluetooth® Håndfri understøttes muligvis ikke i nogle 
mobiltelefoner. 

Før forbindelse af hovedenhed med mobiltelefonen, skal
du kontrollere, at mobiltelefonen understøtter Bluetooth® 
funktioner.

Selv hvis telefonen understøtter Bluetooth® 
Trådløs Teknologi, vil telefonen ikke fundet under
Enheden søger, hvis telefonen er indstillet til skjult tilstand 
eller Bluetooth® strømmen er slukket. Deaktiver den 
skjulte tilstand eller tænde for Bluetooth® strømmen forud 
for søgning af/forbindelse til Hovedenheden.

Hvis du ikke ønsker automatisk forbindelse med din
Bluetooth® enhed, sluk Bluetooth®funktion på Bluetooth® 
enheden.

Parkér køretøjet, når hovedenheden tilsluttes til 
mobiltelefonen.

Bluetooth® tilslutning kan intermitterende blive afbrudt 
på nogle mobiltelefoner. Følg disse trin for at prøve igen.
 1. Tænd og sluk Bluetooth® funktion i mobil telefonen 
     og prøv igen.
 2. SLUK/TÆND mobiltelefonen og prøv igen.
 3. Fjern mobiltelefonens batteri helt, genstart og prøv igen.
 4.  Genstart Multifunktion GPS Navigation (Smartphone-

link) og prøv igen.
 5. Slet alle parrede enheder fra både telefon og hoved 
     enhed og prøv igen

Den håndfri opkaldsvolumen og kvalitet kan variere afhængigt 
af mobiltelefonen.

Parre Bluetooth® enheder og brug af andre Bluetooth® 
funktioner understøttes ikke, når køretøjet er i bevægelse. 
Af sikkerhedshensyn skal du først stoppe bilen.

Når du henter kontakter, alt der ikke er beskrevet 
i denne brugsanvisning kan være relateret til den 
mobile enhed. I dette tilfælde, kan du spørge mobil 
telefonproducenten.

Bluetooth® Håndfri er en funktion, der gør det muligt for 
bilister at praktisere sikker kørsel. At forbinde hovedenhed 
med en Bluetooth® telefon tillader brugeren bekvemt 
at foretage og modtage opkald og bruge kontakter. 
Før brug af Bluetooth®, læs indholdet af denne 
brugermanual grundigt.

Overdreven brug eller operationer under kørsel kan 
føre til uagtsom kørsel og resultere i ulykker. 
Afstå fra overdreven operationer under kørslen.

At se på skærmen i længere tid er farligt og kan føre 
til ulykker. Ved kørsel, bør skærmen kun betragtes i 
korte perioder.

- -

-

- -

-

-

-
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-
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Bluetooth Forbindelse
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Parring og Tilslutning af en telefon

Når ingen telefoner er blevet parret

Når en telefon allerede er parret
Før du kan bruge Bluetooth-funktionen, skal du først parre 
/ tilslutte din mobiltelefon til din bil.
Op til 5 Bluetooth-enheder kan parres. Kun en Bluetooth 
enhed kan forbindes ad gangen.

Tryk [HOME] tasten ▶ Tryk [Telefon] knappen ▶ Tryk [Ja] 
knappen ▶ Par din bil efter din mobiltelefon registrerer 
Bluetooth-enheden ▶ Indtast adgangskoden eller 
acceptere godkendelsespop-up ▶ Forbind Bluetooth.

Tryk [HOME] tasten ▶ Tryk [Telefon] knappen 
▶ Tryk [Forbindelsesindstillinger] knappen.

Vælg det telefonnavn, du ønsker at forbinde 
▶ Tryk  [Forbind] knappen.

Hvis den telefon, du ønsker at forbinde ikke findes, 
skal du trykke på [Tilføj Ny] knappen for at parre en ny 
Bluetooth® enhed.

Standard password er 0000.
Enhedsnavnet ovenfor er et eksempel.
Tjek de faktiske oplysninger på produktet.

Information
•  Hvis du vil vide mere om søgning fra Bluetooth®

   enheder og parring, henvises til brugervejledning 
for din Bluetooth® enhed

• Bluetooth® enheder kan ikke parres når køretøjet er
   i bevægelse. parker først bilen for at parre en Bluetooth® 

enhed.

i

1

1

2

3

2 3 4

Navn Beskrivelse

Par en ny Bluetooth® enhed

Forbind en Bluetooth® enhed

Slet en parret Bluetooth® enhed

Tilføj Ny

Forbind

Slet

4 Slet alle parrede Bluetooth® 
enhederSlet Alle

Telefonnavn

Telefonnavn
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Når din telefone er forbundet Afbryde en Enhed

Slet en Enhed

Tryk [HOME] tasten ▶ Tryk [Telefon] knappen for 
at vise følgende skærm. 

Tryk [HOME] tasten ▶ Tryk [Telefon] knappen 
▶ Tryk [Forbindelsesindstillinger] knappen ▶ Vælg det 
telefonnavn du ønsker at afbryde ▶ Tryk [Ja] knappen.

Tryk [HOME] tasten ▶ Tryk [Telefon] knappen 
▶ Tryk [Forbindelsesindstillinger] knappen ▶ Vælg det 
telefonnavn du ønsker at afbryde ▶ Tryk [Slet] knappen 
▶ Tryk [Ja] knappen.

Tryk [Slet Alle] knappen for at slette alle parrede 
Bluetooth® enheder.

• Når Bluetooth Forbindelse er lykkedes, vil navnet 
  på den forbundne mobiltelefon blive vist på 
  telefonskærmen og Bluetooth Håndfri funktioner 
  vil være klar til at blive betjent.
•  Nogle funktioner understøttes muligvis ikke på grund 

af begrænset 
  Bluetooth-kompatibilitet mellem bilens system og 
  mobiltelefon.

Information
Hvis en forbundet telefon slettes, vil opkaldshistorik 
og kontakter også blive slettet.

i

Bemærk

TelefonnavnTelefonnavn
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Information
• Ikoner for mobiltelefonens batteri og signalstyrke 
  understøttes muligvis ikke i nogle mobiltelefoner.

• Det resterende batteriniveau vist på dit mobil 
   telefons batteri-ikon kan være lidt anderledes på 
enhedens display.

i

Bluetooth Telefon-skærm

Tilstand

Historik-fane

Kontakter-fane

Telefonnavn

Numerisk tastatur

Slet

Opringningsfane

Send

Forbindelses-indstillinger

Bluetooth Indstillinger

Hjem

Tilbageknap

Ringer op til det nummer der er indtastet

Viser Bluetooth Forbindelser-indstillingers skærm

Viser Bluetooth Indstillingers skærm

Går til Hjemmeskærm

Vender tilbage til den forrige skærm

Viser aktuel driftstilstand

Flytter til Historik-skærm

Flytter til Kontakt-skærm

Viser navn på aktuelt forbunden enhed

Brugt til at indtaste telefonnummeret

Sletter indtastede numre ét ciffer ad gangen

Dette er hovedskærmen i hvilken Bluetooth Telefon 
fungerer

1
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4

5

6

7
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9
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1 11 12

2
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6
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3 4

5 Telefonnavn
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Information
Telefonnummeret vises muligvis ikke ved nogle 
mobiltelefoner.

i

Under et opkald

Tilstand

Info Display-vindue

Kontakter

Udgående vol.

Telefon-fane

Numerisk tastatur

Navigationstilstand 

Privat

Afslut

Viser det Numeriske tastatur

Viser Navigationsskærmen
Tryk “Hook Off” tasten [       ] på rattet for at ændre 
opkaldets tilstand

Under et håndfrit opkald, anvendes funktion til at flytte 
opkaldet til mobiltelefonen 
Ved at skifte opkaldet til Privat vil køretøjets mikrofon 
og højttaler blive slukket for at tillade en privat 
samtale via mobiltelefonen

Afslutter opkald

Viser aktuel driftstilstand

Viser anden parts navn/nummer/opkaldstid

Viser Kontakt-skærmen

Justere udgående lydstyrke under opkald
Indstiller opkaldsvolumen som hørt af den anden part
(Niveauer 1~6)
Den udgående volumen kan høres forskelligt 
afhængigt af den tilsluttede Bluetooth® enhed

Dette er hovedskærmen under et opkald

1
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Information
Information

De fleste Audio og Opsætning-tilstandsfunktioner vil 
ikke fungere under et Bluetooth® håndfri opkald. Kun 
opkaldsvolumen og Navigation-tilstandsskærm kan 
betjenes.

•

•

•

Opkald gennem kontakterne er ikke muligt, når
der ikke er nogen kontakter eller Bluetooth® 
telefonen ikke er blevet tilsluttet.

I skærmen Kontakter, tryk [Indlæs] knappen for 
at hente de kontakter, der er gemt i din mobiltelefon, til 
køretøjet.

For mere information om download af kontakter, 
henvises til “Kontakter ▶ Download af 
Mobiltelefon Kontakter” afsnittet.

i
i

Lave et opkald
Ringe op ved at Indtaste et Nummer

Lave et opkald fra Opkaldshistorik

Lave et opkald fra Kontakter

Indtast nummer på det Numeriske tastatur ▶ Tryk [         ]

I skærmen Telefon, tryk [Historik] fanen ▶ Tryk og hold 
kontakt fra Opkaldshistorik.

På Telefon-skærmen tryk [Kontakter] fanen ▶ Vælg den 
ønskede kontakt ▶ Tryk [Opkald] knappen.

Kontaktnavn

Kontaktnavn

Kontaktnavn

Kontaktnavn

00000000000

00000000000
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Information

Information

• 

• 

Når den indgående opkaldspopup vises, vil de fleste 
funktioner i AV-indstilling ikke fungere. 
Telefonnummeret vises muligvis ikke ved nogle 
mobiltelefoner.

Afvis opkald-funktionen er måske ikke understøttet 
ved nogle mobiltelefoner.

i

i

Betjene funktioner under et opkaldBesvare et opkald
Skifte opkald til Bluetooth® telefon

Skifte opkald til Håndfri

Afvise et opkald

Under håndfrit opkald▶ Tryk [Privat] knappen.

Under opkald på mobiltelefon ▶ Tryk [Håndfri] knappen.

Indgående opkaldsvarsel ▶ Tryk [Afvis] knappen .

Indgående opkaldsvarsel ▶ Tryk [Besvar] knappen .

Når der modtages et opkald på den tilsluttede telefon, vil 
klokken ringe og telefonnummeret på den anden part vil 
blive vist på den indgående opkaldspopup, som vist her.

Opkaldet bliver skiftet fra det håndfri til Bluetooth® 
mobiltelefonen.

Opkaldet bliver skiftet fra Bluetooth® mobiltelefonen til 
bilens håndfri.

00000000000

00000000000

Bluetooth Telefon

00000000000

00000000000

00000000000
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Information
Lydstyrken hørt af den anden part kan afvige 
afhængig af mobiltelefonen. Hvis opkaldslydstyrke 
hørt af den anden part er for lav eller for høj, skal 
du justere  volumen-indstillingen.

i

Afslutte et opkald Justere Ringe/Opkalds-volumen

Indstille Mik-lydstyrken

Under et opkald ▶ Tryk [Afslut (Slut)] knappen. Under et opkald ▶ Brug knoppen VOL på hovedenheden 
eller rattet for at justere Ringe/Opkalds-volumen.

Under et opkald ▶ Tryk [        ] ▶ Indstil udgående 
volumen ▶ Tryk [OK] .

Bluetooth® håndfri opkald vil slutte.

000000000

000000000

Bluetooth Telefon

Kontaktnavn Kontaktnavn
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Information
Mobiltelefon kontakter kan kun søges, når en Bluetooth® 
enhed er tilsluttet. 
For kontakter kan op til 5.000 poster downloades til 
hvert parret Bluetooth® enhed.
Det er muligt at hente kontakter under et opkald eller 
mens du betjener Bluetooth® streaming 
audio-tilstand.
Det er ikke muligt at hente kontakter, når kontakternes 
download indstillinger er blevet slukket i din Bluetooth® 
enhed.
Nogle enheder kan også kræve enhedstilladelse for 
at hente kontakter.
Hvis downloade ikke kan udføres normalt, skal du 
kontrollere Bluetooth® enhedsindstillinger eller om 
download bekræftelses popup vises på telefonens 
skærm.
Downloadfunktion understøttes muligvis ikke i nogle 
mobiltelefoner.

Kontroller, at Bluetooth® enheden understøtter download 
-funktionen. 

Ved download af mobiltelefon-kontakter, bliver de 
tilsvarende forudgående data slettet.
Denne funktion understøttes muligvis ikke i nogle 
mobiltelefoner.
Ved download bliver kontakter der er gemt i din 
mobiltelefon downloadet samtidigt.

i

Kontakter
Tryk [HOME] tasten ▶ Tryk [Telefon] knappen ▶ Tryk 
[Kontakter] knappen.

I skærmen Kontakter, tryk [Indlæs] knappen.

1

2

1

3

Navn Beskrivelse

Viser kontaktdetaljerInformation

32

Ringer til det valgte nummer

Download kontakter fra Bluetooth® 
enhed

Opkald

Indlæs

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

Download af Mobiltelefon Kontakter

Informationi

Bluetooth Telefon
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Opkaldshistorik gemmes måske ikke i opkaldshistorikken 
i nogle mobiltelefoner.

Opkald der modtages med skjult opkalds-id, vil ikke 
blive gemt i opkaldshistorikken. 

Opkald gennem opkaldshistorik er ikke muligt, når 
der ikke er nogen opkaldshistorik eller Bluetooth® 
telefonen ikke er blevet tilsluttet.

Op til 20 udgående, indgående og ubesvarede 
opkaldslister kan downloades. Opkalds/indgående 
tid og opkaldstid-information understøttes ikke.

Tiden for modtagne/udgående opkald og opkaldstid 
oplysninger gemmes ikke.

Opkaldshistorik
Tryk [          ] af det ønskede telefonnummer fra den mobile 
kontaktliste, for at kontrollere oplysninger om kontakten 

Tryk [Opkald] knappen for at udføre et opkald.

Tryk [Historik] fanen på Telefon-skærmen.

1

2

3

Navn Beskrivelse

Viser historik-listen for indkomne 
kald

Viser historik-listen for udgående 
opkald

Viser historik-listen for mistede 
opkald

Kaldte
opkald

Modtagede
opkald 

Mistede 
opkald 

•

•

•

•

•

Kontrollere Mobiltelefon Kontaktdetaljer

Gå til Opkaldshistorik-skærmen

Informationi

1 2 3

Bluetooth Telefon

Kontaktnavn

Kontaktnavn

Kontaktnavn

Kontaktnavn

Kontaktnavn
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Bluetooth® Indstillinger
Tryk [HOME] tasten ▶ Tryk [Telefon] knappen 
▶ Tryk [Bluetooth-indstillinger] knappen.

Tryk [Forbindelser] fanen ▶ Vælg den ønskede mulighed.

Tryk [Kontakter] fanen ▶ Vælg den ønskede mulighed.

Ved forbindelse af en Bluetooth® enhed, er det muligt 
at downloade kontakter automatisk.

Hvis du vælger [Forbind automatisk], vil Bluetooth® 
enheden automatisk blive tilsluttet, når bilen bliver tændt.

Hvis du ikke ønsker at oprette forbindelse automatisk, 
skal du vælge [Forbind Ikke Automatisk].

Indstille Auto-tilslutning

Download Kontakter

Bluetooth Telefon

Telefonnavn
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Tilgængelighed
Apple CarPlay

Tilgæ
ngelighed

Om Apple CarPlay

Forholdsregler

Før Brug af Apple CarPlay

Kom i gang

Apple CarPlay lægger iPhone apps—dem, du ønsker 
at bruge under kørsel-på din bils indbyggede display. 
Med Apple CarPlay kan du få turn-by-turn retningsanvisninger, 
foretage telefonopkald, udveksle tekstbeskeder, lytte 
til musik, og mere. Apple CarPlay er tilgængelig på 
udvalgte bilers navigationssystemer, og fungerer sammen 
med iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 
iPhone 5s, iPhone 5c, og iPhone 5.

Du betjener Apple CarPlay ved hjælp af din bils indbyggede 
kontroller—en touchskærm. Se den brugervejledning, 
der fulgte med din bil, for at lære at betjene skærmen. 
Eller bare brug Siri stemmestyring til at fortælle Apple
CarPlay hvad du ønsker. Siri kan betjenes ved at trykke
kort på eller trykke og holde knappen Siri på 
rat-fjernbetjeningen. Faktisk træder Siri ofte automatisk 
til for at hjælpe dig, afhængigt af den app du bruger.

Apple CarPlay er måske ikke tilgængelig i dit land eller 
region.
For detaljer om Apple CarPlay, besøg følgende hjemmeside 
: http://www.apple.com/

For at bruge denne funktion, anbefales at bruge det 
dedikerede kabel. (Brug af et ikke-ægte produkt kan 
forårsage støj eller fejlfunktion.)

Udbydergebyrer kan opkræves ved brug af Apple CarPlay.

Apple CarPlay arbejder med iOS 7.1, men den nyeste 
version anbefales.

Apple CarPlay er kun tilgængelig i visse områder. 
Siri skal være aktiveret på din iPhone. Hvis Siri er slået 
fra, vil meddelelsen blive vist.

Brug et Apple godkendt Lightning til USB-kabel til at 
forbinde iPhone til din bils USB-port. Det kan være 
mærket med Apple CarPlay logoet, ordene Apple 
CarPlay, eller et billede af en smartphone.

Gå til Indstillinger > Generelt > Siri > Slå Siri til.

•

•

•

•

•

•

1

2

3

Nr. Beskrivelse

Returnér et telefonopkald eller turn-by-
turn-retningsangivelser

Se nuværende lyd-kilde

Hjem-knap

2

3

1

Information
Før du bruger Apple CarPlay, skal du sørge for, at din 
iOS telefon har et dataabonnement De fleste funktioner 
i Apple CarPlay kræver dataforbrug, så det er vigtigt, 
at du er fortrolig med dit abonnement og det data 
grænser for at undgå uventede afgifter fra din 
mobiludbyder.

i
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Tal til Siri

Gå tilbage til din bils Hjemmeskærm

Rul hurtigt gennem en liste 

Gå tilbage til Apple CarPlay 
hjemmeskærmen

Returnér et telefonopkald eller turn-by
-turn-retningsangivelser 
(kun Touchscreen) 

Åbne en app

Se yderligere apps

Se og styre den aktuelle lydki lde 

Tryk og hold knappen stemmestyring på rattet, eller 
tryk og hold knappen Hjem på skærmen Apple CarPlay 
Home, indtil Siri bipper. Så fremsæt din anmodning.

Tryk på det grå ikon med bilens logo, hvis det vises, eller 
trykke på [HOME] tasten på AVN-enhed.

Skub eller tryk på bogstaverne langs listen i højre side af 
touchskærmen. 

Tryk på knappen Hjem på touchskærmen.

Tryk på ikonet i øverste venstre hjørne af touchskærmen.

Tryk appen på touchskærmen. 

Hvis du har mere end otte apps, kan nogle apps blive vist 
på en anden side af startskærmen. Stryg til venstre på 
touchskærmen.

Tryk Spiller nu for at se den aktuelle lyd-app.

Information

Information

For mere information om Apple CarPlay, besøg Apple 
hjemmesiden (http://www.apple.com/ios/carplay).

Når du bruger stemmegenkendelse, kan genkendelsens 
ydeevne svinge afhængigt af niveauet af eksternt støj.

i

i
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ngelighed

Hvad er Android Auto™

Forholdsregler
Android Auto er måske ikke tilgængelig i dit land eller region. 
For yderligere oplysninger om Android Auto, henvises til 
Googles support-websted: 
http://www.android.com/auto/#what-you-need
Denne funktion er kun tilgængelig for den Android Auto
-kompatibel enhed.
Android Auto er ikke tilgængelig, hvis versionen af 
kommunikationsprotokol ikke understøttes, eller telefonen 
ikke kan genkendes på grund af en lukning forårsaget af 
en fejl eller defekt i selve enheden.
Hvis din telefon er lukket ned på grund af en defekt i selve 
enheden, sluk for enheden, og tænd igen for at prøve at 
tilslutte igen.
Hvis du gentagne gange tilslutter og fjerner USB-kablet 
på enheden inden for en kort periode, kan telefonen få 
funktionsfejl. Dette kan også forårsage en enhedsfejl.
Tiden til enhedsgenkendelse kan variere afhængigt af 
enhedstype og firmware/OS-version.
For at bruge denne funktion, anbefales at bruge det 
dedikerede kabel. (Brug af et ikke-ægte produkt kan 
forårsage støj eller fejlfunktion.)
Normale operationer er ikke garanteret, når du vilkårligt 
manipulere din telefon, mens Android Auto er aktiv.
Udbydergebyrer kan opkræves ved brug af Android Auto.
Android Auto fungerer måske ikke normalt på grund af 
mobiltelefon problemer.
Følgende problemer kan opstå på grund af problemer med 
din telefon.
- Periodiske sorte skærme vises, når du går til Android Auto.
- Kan ikke skelne mellem telefoner, der understøtter 
  Android Auto og dem, der ikke gør.
-    Hvis tjenesterne ikke fungerer ordentligt på grund af
   problemer lignende det specificerede ovenfor, tjek 

din telefon, og hvis det er nødvendigt, tilslut din telefon 
igen efter genstart.

Du kan sikkert manipulere din smartphone under kørsel 
ved at bruge denne funktion. Forskellige funktioner på 
din smartphone vises på Multifunktions GPS Navigation 
(Smartphone-link) så du nemt kan bruge enhver af dem 
(finde vej, foretage et opkald, lytte til musik, osv.).

Med Android-telefon tilsluttet, vises Android Auto på 
displayet. Tilgængelige funktioner og operationer kan 
variere afhængigt af virksomhedens model.

For yderligere oplysninger henvises til manualen eller
besøg hjemmesiden. 
(http://support.google.com/androidauto)

Android Auto udvider Android-platformen ind i bilen. 
Når brugere forbinde deres håndholdte enheder der kører 
Android  5.0 højere til et kompatibel køretøj, giver Android 
Auto brugergrænsefladen en bil-optimeret Android 
oplevelse på køretøjets skærm. Brugere interagerer med 
kompatible apps og tjenester med stemmen og bilens 
input kontroller.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
Før brug af Android Auto

Kom i gang

Download Android Auto appen til din telefon på Google Play, 
eller tilslut blot din telefon til en kompatibel bil, og du bliver 
bedt om at hente appen.

1. Forbind den ene ende af USB-kablet til din telefon og 
    den anden ende til din kompatible USB-port i bilen.

2.  Gennemgå Vilkår & Betingelser på din telefon 
    (kun påkrævet den første gang du bruger appen).

3. Tryk Acceptér for at tænde notifikationer i Android Auto.

4.  For at aktivere Android Auto, trykkes Android Auto-ikonet 
på køretøjets skærm.

5.  Du kan bruge funktionerne til musik, telefon og lignende 
for Android Auto

Information
Før du bruger Android Auto, skal du sørge for, at din 
Android telefon har et dataabonnement De fleste funktioner 
i Android Auto kræver dataforbrug, så det er vigtigt, 
at du er fortrolig med dit abonnement og det data 
grænser for at undgå uventede afgifter fra din 
mobiludbyder.

i

Tilgængelighed
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Tal til Google

Gå tilbage til din bils Hjemmeskærm 

Gå tilbage til Android Auto Hjemmeskærm 

Tidsbaserede påmindelser

Lokationsbaserede påmindelser

Indstil påmindelser

Skærmen Hjem

1.  Tryk på stemmekommando [      ] knappen på displayet. 
2.  Sig kommandoer du ønsker at bruge. Så kan du gøre 

ting såsom sende eller svare på en SMS, søge efter en 
placering, udføre et opkald, eller spille din musik.

Tryk [HJEM] knappen på din AVN-enhed eller tryk [       ] 
knappen og tryk [Tilbage til MITSUBISHI MOTORS].

Tryk hjemmeskærm [      ] knappen.

1.  Tryk på stemmekommando [      ] knappen på displayet. 
2.  Sig din påmindelse sammen med den præcise eller 
     omtrentlige tid, hvor du ønsker påmindelsen bliver aktiveret.  

For eksempel: 
   • “Mind mig om at ringe til John kl. 19:00.”
   • “Mind mig om at afhente kagen i eftermiddag.”
3.  Android Auto vil vise din påmindelse på hjemme skærmen,  

når tiden nærmer sig. Påmindelsen vil vises som et 
Google Now kort på din telefon hvis af-brudt. 

1.  Tryk på stemmekommando [      ] knappen på displayet. 
2.  Sig din påmindelse sammen med den præcise eller 
    omtrent lige lokation, hvor du ønsker påmindelsen bliver 

aktiveret.  
    For eksempel:
    •  “Mind mig om at købe kaffebønner når jeg kommer til 

Starbucks.”
    •  “Mind mig om at tage indkøbsvarer med ind når jeg 

kommer til min destination.” 
    • “Mind mig om at ringe til mor når jeg kommer hjem.”
3.  Android Auto vil vise dig påmindelsen når du ankommer 

 til stedet. Påmindelsen vil også vises som et Google Now
    -kort på din telefon hvis afbrudt.

Information
• 

• 

• 

• 

Inden du tilslutter din mobiltelefon, skal du kontrollere, 
om Android Auto er indstillet til at blive brugt i Opsætning 
> Parring.

Efter tilslutning af mobiltelefon, skal du frigive låsen
eller acceptere at den tilslutter til Android Auto normalt.

Under et opkald i Android Auto skærmen, 
tryk “Hook Off” tasten [       ] på rattet for at ændre 
opkaldets tilstand
Tryk og hold tasten nede (over 2 sekunder) for at 
ændre opkaldet til Privat-tilstand. 
Tryk på tasten (under 2 sekunder) for at ændre opkaldet 
til håndfri tilstand.

Skærmene og funktioner, der vises på Multifunktions 
GPS Navigation (Smartphone-link) er de samme 
som, hvad Google oprindeligt leverede. 
Skærmene og funktioner kan ændres i 
overensstemmelse med den enkelte virksomheds 
politik.

i
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2

5

7

3

6

8

Nr. Beskrivelse

Navigationsforslag

Navigation

Påmindelser

Kommunikation

Musik og lyd

Stemme-kommando

Hjemmeskærm

Bil-apps

3

2

4 65 7 8

1
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Opsætning
Bruge Opsætning

O
psæ

tning

Skærmen Opsætning

Tilstand

Sprog

Skærmbillede Skærm FRA

Ur

Lyd

Sys. Info.

Parring

Viser aktuel driftstilstand

Indstiller sproget brugt i dette system

Indstiller display-relaterede indstillinger Tænder og slukker enhedens skærm
(Enhedens strøm vil ikke blive slukket)

Indstiller aktuel tid og ur-visning

Indstiller lyd-relaterede indstillinger

Kontrollerer systemsoftwarens version og modtager 
opdateringer

Indstiller Apple CarPlay relaterede indstillinger

1

5

3 8

4

2

6

7

1

2

6

4

9

3

7 8

5

10

Hjem

Tilbageknap

Går til Hjemmeskærm

Vender tilbage til den forrige skærm

9

10
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Start-tilstand

Lyd

Fader/Balance

EQ-indstillinger

Andre indstillinger

Tryk [HOME] tasten ▶ Tryk [Opsætning] knappen.

I OPSÆTNING kan du kontrollere og ændre indstillingerne 
for alle de funktioner, der findes i Multifunktion GPS 
Navigation (Smartphone-link).

Tryk [HOME] tasten ▶ Tryk [Opsætning] knappen ▶ Tryk 
[Lyd] knappen.

Tryk [Lyd] knappen ▶ Tryk [Fad./Bal.] fanen ▶ Brug 
Op/Ned/Venstre/Højre-knappen for at kontrollere lyd-
placering.

Tryk [Lyd] knappen ▶ Tryk [EQ] fanen ▶ Brug [◀, ▶] 
knappen til at justere EQ-indstillinger.

Tryk [Lyd] knappen ▶ Tryk [Andre] fanen ▶ Vælg 
menuen for at tænde/slukke bip-tonen.

Hvert tryk på denne menu tænder/slukker bip-tonen.

Tryk [Standard] knappen, for at initialisere indstillingerne.

Tryk [         ] for at konventrere lyde i mindten af køretøjet.
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Skærm

Justere lysstyrke

Belysning

Tryk [HOME] tasten ▶ Tryk [Opsætning] knappen ▶ Tryk 
[Skærmbillede] knappen.

Tryk [Skærmbillede] knappen ▶ Tryk [Justér] fanen 
▶ Brug [◀, ▶] knappen til at justere Lysstyrken.

Tryk [Standard] knappen for at initialisere indstillingerne. 
Nogle funktioner er kun tilgængelige i video-tilstand, 
såsom VCD/DVD.

Tryk [Skærmbillede] knappen ▶ Tryk [Belysning] fanen 
▶ Vælg menuen for at indstille display-tilstanden.

1

2

3

Navn Beskrivelse

Justerer lysstyrken automatisk

Bevarer altid lysstyrken på høj [Kort: 
dagslysfarver]

Bevarer altid lysstyrken på lav [Kort: 
nattefarver]

Automatisk

Dagslys

Nat 

1

3

2

Forhold
Tryk [Skærmbillede] knappen ▶ Tryk [Forhold] fanen ▶ 
Vælg menuen for at indstille Skærmformatet.

Format er kun tilgængelige i video-tilstande, såsom VCD/
DVD.

1

3
2

1

2

3

Navn Beskrivelse

Viser i fuld skærm

Viser i 4:3 skærm forhold

 Viser i 16:9 bredskærm

Fuld skærm

Original

Bred

Opsætning
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Ur

Standby Skærmvisning

Tid

Tryk [HOME] tasten ▶ Tryk [Opsætning] knappen ▶ Tryk 
[Ur] knappen.

Tryk [Ur] tasten ▶ Vælg menuen for at indstille standby 
skærmvisning.

Tryk [Ur] knappen ▶ Tryk [Urindstillinger] knappen 
▶ Tryk [Tid] fane ▶ Indstil og tryk [Udført] knappen.

Denne menu bruges til at indstille tiden der anvendes
i Multifunktion GPS-Navigation (Smartphone-link).
Tidsfunktion er ikke tilgængelig, når der anvendes GPS-tid. 
For at ændre tiden manuelt, skal du slukke for [GPS Tid] 
funktionen.

Denne menu bruges til at indstille ur- visning når 
strømmen er slukket.

Visning

Indstillinger

Tryk [Ur] knappen ▶ Tryk [Urindstillinger] knappen 
▶ Tryk [Udsigt] fane ▶ Vælg ur-type.

Tryk [Ur] knappen ▶ Tryk [Urindstillinger] knappen 
▶ Tryk [Indstillinger] fane ▶ Indstil tids-indstillingerne.

Denne menu bruges til at indstille ur- visning når 
strømmen er slukket.

1

2

3

Navn Beskrivelse

Viser tiden i henhold til den modtagne 
GPS-tid

Tænder/slukker sommertid-funktion

Konverterer displayet med digitalt ur 
til 12 eller 24 timer

GPS Tid

Sommertid

24 timer

1

3

2
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Sprog

System-info

Navigation

Tryk [HOME] tasten ▶ Tryk [Opsætning] knappen ▶ Tryk 
[Sprog] knappen ▶ Vælg sprog.

Denne menu bruges til at indstille sproget for system 
display og talesprog.
Nogle sprog kan kræve en genstart.

Tryk [HOME] tasten ▶ Tryk [Opsætning] knappen ▶ Tryk 
[Sys. Info.] knappen.

Tryk [Sys. Info.] knappen ▶ Tryk [Navigation] fanen ▶ 
Vælg menuen til at indstille navigation tilstandsangivelse.

1

2

Navn Beskrivelse

Navigation indlæses automatisk ved 
opstart

Navigation indlæses manuelt ved 
opstart

Auto Start

Manuel Start

1

2

SW Info

Gendanner fabriksindstillinger

Tryk [Sys. Info.] knappen ▶ Tryk [SW Info] fanen for at se 
software-information.

Tryk [Sys. Info.] knappen ▶ Tryk [Standard] fanen
▶ Tryk [OK] knappen.

Hvis du tænder for denne funktion, vil alle indstillinger og 
data initialiseres til fabriksindstillingen.

Hvis [Annuller] trykkes eller [OK] knappen ikke trykkes 
inden for 5 sekunder, vil det forrige skærmbillede blive 
vist.

Softwareinformation på skærmen kan variere med 
faktiske oplysninger om enheden.

Informationi

Opsætning
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Opdatér
Tryk [Sys. Info.] knappen ▶ Tryk [Opdatér] fanen 
▶ Tryk [System] knappen ▶ Tryk [OK] knappen.

Når opdateringen er færdig, vil systemet automatisk 
genstarte.

Hvis [Annuller] knappen trykkes eller [OK] knappen ikke 
trykkes inden for 5 sekunder, vil SW-info blive vist.

Den valgte kørestilling anvendes, når systemet genstartes. 

Hvis [Annuller] knappen trykkes eller [OK] knappen ikke 
trykkes inden for 5 sekunder, vil den forrige skærm blive 
vist.

Dette produkt kræver regelmæssige opdateringer 
til software korrektioner, nye funktioner og 
kortopdateringer. Opdatering kan kræve op til 1 time, 
afhængigt af datastørrelseen.

Slukke strømme eller skubbe SD-kortet ud under 
opdateringsprocessen kan resultere i tab af data.
Sørg for at have tændingen på og vent til opdateringen 
er færdig.

Kort-versionen kan variere afhængigt af hvornår den 
blev opdateret.

For mere information om opdateringer, skal du kontakte 
din MITSUBISHI-forhandler.

•

•

•

•

Informationi

Skærm fra

Parring

Tryk [HOME] tasten ▶ Tryk [Opsætning] knappen ▶ Tryk 
[Skærm FRA] for at slukke displayet.

Tryk [HOME] tasten ▶ Tryk [Opsætning] knappen ▶ Tryk 
[Parring] knappen ▶ Vælg den ønskede kørselsposition 
▶ Tryk [OK].

Tryk hvor som helst på skærmen for at tænde for 
skærmen igen.

Mens enhedens kun bruges til at lytte til lyd, kan 
denne funktion være meget nyttige til at forebygge 
blænding fra skærmen ved kørsel om natten.

Selv når skærmen er slukket, vil lyden blive 
afspillet.

•

•

Informationi
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Q&A

Spørgsmål Svar

1. GPS kan ikke modtages i tunneller eller underjordiske parkerings anlæg.
2.  Ved udkørsel fra underjordiske parkeringsanlæg vises den aktuelle 

placering måske ikke i flere minutter.
    ( hvis problemet fortsætter i mere end 10 minutter, besøg venligst et 

nærliggende servicecenter.)

1. Kontroller om DAB-antennen er forbundet.
2. Kontroller om du er i en region hvor DAB er tilgængelig.

1. Brug skærmkontrollerne til at justere kontrast, tone eller farve.

1. Kontroller om lydstyrken er sat til “0”.
2. Lyd virker ikke når enheden spoler frem eller tilbage,
    scanner eller afspiller i langsom tilstand.

1. Kontroller om mobilenheden understøtter Bluetooth-funktion.
2. Kontroller om mobiltelefonen er korrekt parret og forbundet 
    med HOVEDENHEDEN.

1. USB-HUKOMMELSE kan være inkompatibel med enheden.
2. Filer i USB-HUKOMMELSEN kan være beskadigede. 
3. Kontroller om der er fremmedlegemer på multi-
    terminalkonnektoren.
4. Kontroller om USB-hukommelsen er en standard hukommelsesdisk.

1. Kontroller om DISKEN er dækket af skidt eller er ridset.
2. Kontroller om du har indsat DISKEN i den rigtige retning.
3. Kontroller om disken er en ægte disk understøttet af enheden.

S : DAB virker ikke.

S :  Billedfarven eller lysstyrken er 
dårlig.

S : Lyden virker ikke.

S : Mobiltelefon og Bluetooth opkald 
virker ikke.

S :  Bilens placering vises ikke selv 
efter navigationen er tændt.

S :  USB virker ikke selv efter at have 
forbundet USB-lagringen.

S :  DVD eller CD afspiller ikke selv 
efter DISK er indsat.
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