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VELKOMMEN TIL MEDIA NAV Evolution.

Gratulerer med valget.

For at du skal å få mest mulig ut av den integrerte multimedieskjermen anbefaler vi at du leser dette dokumentet. Her lærer du om hovedfunksjonene og innstillingene 
som er tilgjengelige i multimediesystemet.

Oversatt fra fransk. Kopiering eller oversetting, delvis eller helt, er ikke tillatt med mindre det er innhentet skriftlig forhåndstillatelse fra bilprodusenten.

Dette dokumentet erstatter ikke instruksjonene.
Se førerhåndboken for mer detaljert informasjon om funksjonene som er nevnt i veiledningen ”Referanser” for multimediesystemet.
Referanseveiledningen dekker alle tilgjengelige funksjoner (standard og valgfrie). Hvilke funksjoner som finnes i Média Nav Evolution -navigasjonssystemet, av-
henger av versjon, valgte alternativer og markedsland. Avhengig av merke og modell til telefonen din, kan enkelte funksjoner være helt eller delvis inkompatible 
med multimediesystemet i kjøretøyet.

Kontakt en autorisert forhandler hvis du vil ha flere opplysninger.
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A A

Slå den på
Multimediesystemet slås på automatisk når ten-
ningen slås på. Trykk ellers på knappen 1 eller 5 i 
systemet. Systemet fortsetter å virke i 20 minutter 
etter at tenningen er slått av. Trykk en gang til på 1 
eller 5 for å aktivere systemet i 20 minutter.

Slå av
Systemet slår seg av automatisk når tenningen 
slås av.

MULTIMEDIESKJERM 
Berør multimedieskjermen A  med en finger for å 
velge en meny eller knapp.

Ekstrafunksjon
Du har en USB-tilkobling 3 og en analog aux-inn-
gang 4 på kontrollpanelet for tilkobling av en ek-
stern lydenhet (i bilen, avhengig av utstyrsnivået).

Standbyskjerm
Når tenningen er på, trykker du på 1- eller 5-knap-
pen på systemet for å sette det i ventemodus. 
Skjermen viser klokkeslett og utetemperatur.

Merk: I ventemodus fungerer ikke radioen eller vei-
ledningssystemet.

Volum
Hvis du vil justere volumet på kildene og naviga-
sjonsinstruksjonene (mens en instruksjon blir gitt), 
vrir du 5 eller trykker på en av knappene 2.

Talegjenkjenning
Med knappen 6 på rattet (på systempanelet, avhen-
gig av utstyrsnivået) kan du bruke talegjenkjennin-
gen på telefonen når den er tilkoblet systemet. Se 
brukerhåndboken for multimediesystemet hvis du 
vil ha mer informasjon.
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F Ø R S T E  B R U K  ( 1 / 3 )

1 3 4 5

3
4

6



4

12

7 8

11

Radio Media Telefon

Driving eco² Nav Innst

Mørk

F Ø R S T E  B R U K  ( 2 / 3 )

9 10

Still inn tid

13 14

15

Spiller Liste Forhåndsinnstilling Alternativer

13 Område for valg av modus:
– viser valgt modus.
–  når området for valg av modus berøres, 

kommer det opp en rullegardinmeny.

14 Område for innholdsfortegnelse:
–  viser innholdet i et menyelement samt rela-

tert informasjon.

15 Menyområde:
– viser undermenyen for modusen;
– den aktuelle menyen utheves.

16 Område for Hjem eller tilbake til navigasjon.

Menyskjermbilde

7 Ventemodus og visning av klokkeslett.

8 Område for informasjon om telefonsystemet.

9 Utetemperatur.

10 Tidsområde.

11  Område for valg av programmert motorstart.

12 Menyområde.

16

Navigeringsskjerm

17 Kartmodus (2D/3D og 2D nord).

18  Navnet på den neste gaten på ruten.

19  Gå til gjeldende medium (USB, AUX, AM, FM, 
DAB, iPod® og Bluetooth®).

20 Alternativer for rute og kartinnstilling.

21 Taleveiledning på/av.

22 Trafikkinformasjon (TMC).

Destination

18

192022 21
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Rattkontroller

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

24  Trykk: tilgang til ”Telefon”-menyen.
Hold inne: Aktiver/deaktiver telefonens tale-
gjenkjenningsfunksjon.
Ved mottak av et anrop:
– kort trykk: besvare et anrop
– langt trykk: avvise et anrop.
Kort trykk under en samtale: avslutte en sam-
tale.

25, 26 Juster volumet.
25+26  Slå av/på lyden.

F Ø R S T E  B R U K  ( 3 / 3 )

27  Endre avspillingsmodusen for radiokanalene 
eller mediet (USB/iPod®) som for øyeblikket er 
i bruk.

28 Bakre hjul:
–  radio: skifte radiomodus (forhåndsinnstilt/

liste/frekvens);
– media: forrige eller neste spor.

29 Skifte medium (CD /USB /AUX).
30  Trykk: skifte radiomodus (FM /AM /DAB).

Hold inne: Aktiver/deaktiver telefonens tale-
gjenkjenningsfunksjon.

23 24

25

26

27

29 30

31

32

33

27
2828

31

32

33

34

29 30

31, 33 Juster volumet.
32  Lytte til en lydkilde: slå lyden av/på.

Ved mottak av et anrop:
– kort trykk: besvare et anrop;
– langt trykk: avvise et anrop.
Kort trykk under en samtale: avslutte en sam-
tale.

34 Bakre hjul:
–  radio: skifte radiomodus (forhåndsinnstilt/

liste/frekvens);
– media: forrige eller neste spor.
Kort trykk: Bekreft en handling.
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– velg en destinasjon på kartet i ”Sök på kartan”;
– velg lengde- og breddegrad i ”Koordinat”.

LEGGE INN EN NY ”ADRESS”

Dette elementet gir deg mulighet til å legge inn en 
fullstendig adresse eller deler av den: land, by, gate 
og nummer.

Merk: det er kun mulig å legge inn adresser som 
finnes på det digitale kartet.

Første gang du bruker denne funksjonen, må du 
velge land. Bruk deretter berøringsflaten til å legge 
inn navnet på ønsket by eller tettsted. Systemet 
foreslår et bynavn i området 1. Hvis forslaget 
er feil, kan du trykke på 2 for å se hele listen. 
Systemet viser en liste.

Se brukerhåndboken for multimediesystemet hvis 
du vil ha mer informasjon.

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

”Destination”-meny

Trykk på Hjem-knappen for å åpne menyen ”Nav”, 
og velg deretter fanen ”Destination” nederst på 
skjermen.
Slik angir du en destinasjon:
– angi en adresse fra ”Adress”;
– velg en adresse under ”Intressant plats (POI)”;
– velg en nylig destinasjon fra listen over steder i 

”Historik”;
– velg en adresse som er lagret under ”Favoriter”;

– velg by eller sted;
– følg samme fremgangsmåte for ”Street”, 

”Intersecting street” og ”Gatenummer” hvis det 
er aktuelt.

Når du legger inn adressen, fremhever systemet 
bestemte bokstaver for å hjelpe deg.

Merk: ”Intersecting street” og ”Gatenummer” kan 
aktiveres etter at du har valgt ”Street”.

Merk: adressene du legger inn, lagres i system-
minnet. Når du har lagt inn en destinasjon etter 
adresse, blir denne adressen vist neste gang en-
heten brukes.

1 2

Adress Intressant plats (POI) Historik

Favoriter Sök på kartan Koordinat

Destination Rutt Alternativer Alternativer

Navigering
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”INTRESSANT PLATS (POI)”

Et interessepunkt er en tjeneste, et etablissement 
eller et turistmål. Stedene sorteres i ulike katego-
rier: restauranter, museer, parkeringsplasser osv.

Du kan søke etter interessepunkter ut fra:

– kategori;
– navn på interessepunkt;
– plassering av interessepunktet på kartet.

”FAVORITER”

Favoritter-menyen er favorittdestinasjoner som for 
eksempel hjemme-, jobb- eller skoleadressen din. 
Du kan legge til en ny destinasjon på listen over fa-
voritter når du programmerer en rute til denne de-
stinasjonen for første gang (se informasjonen om 
Bekrefte en destinasjon).
– velg Hjem-knappen, ”Nav” og deretter fanen 

”Destination”;
– velg ”Favoriter”;
– velg ønsket destinasjon på listen over lagrede 

adresser.

Adress Intressant plats 
(POI)

Historik

Favoriter Sök på kartan Koordinat

Destination Rutt Alternativer

Navigering

”HISTORIK”

Dette elementet gir deg mulighet til å velge en de-
stinasjon fra listen over sist brukte adresser. Denne 
informasjonen lagres automatisk når veiledningen 
starter.

Gå til hovedmenyen og velg ”Nav” etterfulgt 
av fanen ”Destinasjon”. Velg deretter menyen 
”Historik”.
Velg en adresse på listen over lagrede destinasjo-
ner, og bekreft adressen som destinasjon.
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”SÖK PÅ KARTAN”
Denne funksjonen gir deg mulighet til å angi en 
destinasjon på kartet. Gå til navigasjonsskjer-
men, plasser markøren over ønsket destinasjon 
på kartet, og bekreft med ”OK”: systemet bereg-
ner ruten.

”KOORDINAT”
Denne funksjonen gir deg mulighet til å angi en de-
stinasjon ut fra bredde- og lengdegrad.

– velg ”Alternativer” etterfulgt av ”Back to car” for 
å vise nøyaktig hvor kjøretøyet befinner seg; 

– velg ”OK” for å aktivere veiledning.

Bekrefter destinasjonen

Når beregningen er fullført, gir systemet deg flere 
alternativer:

– velg ”Alternativer” etterfulgt av ”Add to favouri-
tes” for å legge til en destinasjonsadresse som 
favoritt;

– velg ”Alternativer” etterfulgt av ”Current traffic” 
for å få informasjon om trafikkhendelser på rei-
seruten eller i nærheten av der du er;

– velg ”Alternativer” etterfulgt av ”Nyheter” for å 
se adresse, lengde- og breddegrad samt telefon-
nummer (telefonnummer aktiveres kun hvis du 
har valgt et interessepunkt som systemet kjenner 
til)

Alternativer OK Alternativer OK

Add to favourites

Current traffic

Nyheter

Lukk

Koordinat

Alternativer OK

Hvis de angitte koordinatene eller kartposisjonen 
ikke samsvarer med et tilgjengelig sted (en gate 
eller vei), viser systemet en feilmelding.

Back to car

Hvis en aktiv rute finnes, kan du velge destina-
sjonen som en ny rute eller etappe.
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Avbryt ruteveiledning

Fra hovedmenyen kan du avbryte en pågående 
reiserute. Velg Hjem-knappen, ”Nav”, og deretter 
”Destination”, ”Rutt” fra fanene nederst på skjer-
men. Velg så ”Cancel Route” og bekreft.

Konfigurere en rute

Med ”Route settings”, som du åpner fra menyen 
”Alternativer”, kan du velge hvilken type rute du vil 
ta under navigering.

Ruteinformasjon

Med denne funksjonen kan du vise ruten før vei-
ledningen begynner. Legg inn en destinasjon og 
velg deretter Hjem-knappen, ”Nav”, og deretter 
”Destination”, ”Rutt”.

Du kan velge mellom seks typer innstillinger:

– ”Edit route”;
– ”Avoidances”;
– ”Overview”;
– ”Cancel Route”;
– ”Ruttalternativ”;
– ”Rutt”.

Alternative ruter

Denne delen, som er tilgjengelig fra menyen 
”Alternativer”, kan brukes til å endre planleggings-
metoden med tre mulige rutevalg.

– ”Fast”;
– ”Economical”;
– ”Kort”.

Merk: rutekonfigurasjonen for veitype kan påvirke 
hvilken rute som foreslås.

Destination Rutt Alternativer

Navigering

Destination Rutt Alternativer

Navigering

Advarsel Route settings Map settings

Voice settings Coordinate format GPS

Edit route Avoidances Overview

Cancel Route Ruttalternativ Rutt

Ruttalternativ

Fast

Economical

Kort
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LISTE
Hvis du vil se hele listen over kanaler, trykker du 
på knappen ”Liste” 8 og velger deretter ”FM” eller 
”DAB”.
Du kan oppdatere listen over FM-, AM- eller 
DAB-kanaler ved å trykke på "Alternativer”, gå til 
”Oppdater liste” og trykke på ”Start”. Avhengig av 
hvilken radiomodus 7 som er valgt, oppdateres 
FM-, AM- eller DAB-listen automatisk.

Se brukerhåndboken for multimediesystemet hvis 
du vil ha mer informasjon.

98

Hoved Liste Forhåndsinnstilling AlternativerHoved Liste Forhåndsinnstilling Alternativer

7

6 10

LAGREDE KANALER
Du åpner listen over lagrede radiokanaler ved å 
trykke på ”Forhåndsinnstilling” 9og deretter velge 
ønsket kanal.

LAGRE EN KANAL
Mens du hører på radio, kan du trykke på 
”Forhåndsinnstilling” og deretter trykke og holde 
inne en av knappene i A-området inntil det kommer 
et lydsignal. Du kan lagre opptil tolv kanaler per 
bånd. Trykk på pilen 10 for å åpne de andre kana-
lene som er lagret.

Merk: Du kan gå tilbake til navigasjonsskjermen 
ved å trykke først på Hjem-knappen 6, og deret-
ter på ”Nav”.

Åpne radiomenyen ved å trykke på Hjem-knappen 6 
og deretter ”Radio”. Velg ønsket radiomodus 
(”AM”, ”FM” eller ”DAB”) ved å trykke på 7.

AM og FM

FREKVENSER
Du kan søke etter en kanal ved å velge ”Hoved”-
knappen 5. To søkealternativer er tilgjengelige:
– manuelt ved å trykke på knappen 2 eller 3;
– automatisk ved å trykke på knappen 1 eller 4.

H Ø R E  P Å  R A D I O  ( 1 / 2 )

5

1 2 3 4

Hoved Liste Forhåndsinnstilling Alternativer

6

A
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”DAB” (landbasert 
digitalradio)

Digitalradio tilbyr et større utvalg av radiokanaler, 
bedre lydkvalitet og tilleggsinformasjon.

FREKVENSER
I denne modusen kan du lytte på de tilgjengelige 
radioene. Gå fra en kanal til en annen ved å trykke 
på 11 eller 12.

LISTE
Du kan åpne hele listen over kanaler ved å trykke på 
knappen ”Liste” 13og deretter velge ønsket kanal.
Du kan oppdatere listen over lokale kanaler ved å 
trykke på ”Alternativer”, gå til ”Oppdater liste” og 
trykke på ”Start”.

LAGREDE KANALER
Du åpner listen over lagrede radiokanaler ved å 
trykke på ”Forhåndsinnstilling” 15og deretter velge 
ønsket kanal.

LAGRE EN KANAL
Mens du hører på radio, kan du trykke på 
”Forhåndsinnstilling” og deretter trykke og holde 
inne en av knappene i B-området inntil det kommer 
et lydsignal. Du kan lagre opptil tolv kanaler per 
bånd. Trykk på pilen 14 for å åpne de andre kana-
lene som er lagret.

11 12

Alternativer Hoved Liste Forhåndsinnstilling AlternativerHoved Liste Forhåndsinnstilling

13 15

14

AlternativerHoved Liste Forhåndsinnstilling

B
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BRUK

iPod®-en og enheter med integrert iPod® kan 
spille av musikk.

”REPEAT”

Med denne funksjonen kan du gjenta én av eller 
alle sangene.
Trykk på ”Alternativer” 3 og velg deretter ”Spor”, 
”Mappe” eller ”Alle”.
Trykk på 2 for å gå opp ett nivå i mappestrukturen.
Hvis du vil deaktivere funksjonen, trykker du på 
”Alternativer”-knappen 3 og velger deretter ”Off”.

Bilen er utstyrt med et multimediesystem. Velg 
”Media” i hovedmenyen.
Trykk på 1 for å få tilgang til flere inndatakilder:
– USB:  USB-minnepinner,  MP3-spiller, telefon 

osv.; 
– iPod®: enheter med integrert iPod®; 
– BT: Bluetooth®-enheter;
– ”AUX”: analog lydinngang (3,5 mm plugg) 
– ”Video”: USB-minnepinne (MP4-fil)

USB-nøkkelen må være formatert til FAT32-format 
og ha en kapasitet på maks 32 GB.

Ekstra inngang: USB, 
Bluetooth®

TILKOBLING: USB

Koble den bærbare lydspilleren din til USB-
inngangen på enheten. Når USB-kontakten for den 
digitale bærbare lydspilleren er koblet til, vises 
menyen ”USB”.

OPPLADING VED BRUK AV USB-PORTEN

Du kan lade batteriet eller holde det ladet mens 
det er i bruk.

Merk: Noen enheter lades ikke på nytt, eller be-
holder ikke samme batterinivå, når de er koblet til 
USB-porten på multimediesystemet.

Merk: for å gjøre det enklere å søke etter musikk, 
anbefales det å bruke en USB-tilkobling.

TILKOBLING: IPOD®

Koble iPod®-en din til USB-inngangen på enheten. 
Når USB-kontakten for iPod®-en er koblet til, vises 
iPod-menyen.

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

1

Hoved

Video

Liste Alternativer Hoved Liste Alternativer

2

AUX

3
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Analog ekstra inngang 
(AUX)

TILKOBLING

Sett pluggen på spilleren inn i den ekstra syste-
minngangen.

BRUK

Velg ”AUX” i rullegardinlisten 1, og velg deretter 
ønsket lydspor på musikkspilleren.
Ikke betjen kontrollene på den eksterne lydenheten 
under kjøring.
Det blir ikke vist lydinformasjon (navn på sang, 
artist osv.) på multimedieskjermen.

Merk: Du kan gå tilbake til Hjem-skjermen ved å 
trykke på knappen 5.

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

3

TILFELDIG AVSPILLING

Med denne funksjonen kan du spille av alle san-
gene i tilfeldig rekkefølge.
Trykk på ”Alternativer” 3 og velg deretter ”On” for 
å aktivere eller ”OK” for å deaktivere.

TILKOBLING: BLUETOOTH®

Se delen ”Koble til Bluetooth®-enheter” i denne 
manualen.

Lydkvaliteten til den analoge (AUX) eller digitale 
(USB, Bluetooth®) inngangen kan variere alt 
etter filtype.Videoavspilling er bare mulig når kjøretøyet står 

i ro.

AUX

Hoved Liste Alternativer

Repeat

Tilfeldig avspilling

Off

Off On

Spor Mappe Alle

BRUK

Trykk på 1 for å vise listen over tilgjengelige inn-
datakilder.
Trykk på ”Liste” 4 for å velge et lydspor i en mappe.
Albumene blir som standard vist i alfabetisk rek-
kefølge.

Video

Velg ”Video” for å vise videoene som er tilgjenge-
lige på USB-minnepinnen.

Når du spiller av en video, kan du:
– vise videoen i fullskjerm;
– justere skjermlysstyrken;
– spole fremover;
– starte videoen på nytt fra begynnelsen;
– sette på pause.

Merk: Det kan hende at enkelte videoformater ikke 
er kompatible med systemet.

5

1

4
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Merk: paringstiden varierer avhengig av telefon-
merket og -modellen.
Se håndboken for telefonen hvis multimediesys-
temet ikke finner telefonen når det søker etter 
Bluetooth®-enheter.

Hvis paringen mislykkes, prøver du en gang til.

Merk: på enkelte telefoner kan du under paringen 
bli bedt om å bekrefte automatisk overføring av te-
lefonboken til multimediesystemet.

K O B L E  T I L  B L U E T O O T H ® - E N H E T E R  ( 1 / 2 )

Vis liste over Bluetooth-enheter

Fra multimediesystemet:

– aktiver Bluetooth®-tilkoblingen på telefonen
– Trykk på ”Innst” > ”Tilkobling” > ”Søk etter 

Bluetooth-enhet” (kontroller at telefonen er akti-
vert og synlig på Bluetooth®-koblingen).

– velg telefonen din på listen over enheter som 
multimediesystemet har funnet

– det blir vist en melding på telefonskjermen
Avhengig av telefonen trykker du på ”koble 

sammen”, ”par” eller ”koble til” for å godkjenne 
paringen.

– Avhengig av telefonen bruker du telefontastaturet 
for å legge inn koden som vises på skjermen til 
multimediesystemet.

– Det blir vist en ny melding på telefonskjermen 
der du blir spurt om du ønsker at multimediesys-
temet heretter skal pares automatisk. Godta dette 
for å slippe å måtte gjenta alle trinnene.

Smarttelefonen din er nå sammenkoblet med mul-
timediesystemet.

Søk etter Bluetooth-enhet

Godkjenning for ekstern enhet

Endre passord

Lyd Skjerm Tilkobling System

Bluetooth-innstillinger

Avhengig av telefonmerket og -modellen kan 
håndfrifunksjonen være helt eller delvis inkom-
patibel med multimediesystemet i kjøretøyet.

Avhengig av landet: Besøk nettstedet www.re-
nault-multimedia.com for mer informasjon.

Pare en Bluetooth®-
telefon

PARE EN BLUETOOTH® TELEFON FRA 
MULTIMEDIESYSTEMET

Første gang du skal bruke håndfrisystemet, må du 
pare (koble sammen) Bluetooth®-telefonen med 
kjøretøyet. Multimediesystemet og telefonen må 
være slått på. Kontroller i tillegg at Bluetooth® er 
aktivert på telefonen, og at telefonen er synlig for 
og kan identifiseres av andre enheter (du finner 
mer informasjon om dette i håndboken for tele-
fonen).



15K O B L E  T I L  B L U E T O O T H ® - E N H E T E R  ( 2 / 2 )

Merk: paringstiden varierer avhengig av telefon-
merket og -modellen. Hvis paringen mislykkes, 
prøver du en gang til.

Oppheve paring av en 
Bluetooth®-telefon

Åpne hovedmenyen og trykk på ”Innst”, ”Tilkobling” 
etterfulgt av ”Vis liste over Bluetooth-enheter”.
Trykk på papirkurvikonet ved siden av telefonen du 
ønsker å slette, og bekreft med ”OK”.

ENDRE TILKOBLET TELEFON
Systemet kan lagre opptil fem Bluetooth®-
telefoner.
Du kan når som helst koble til eller fra en hvilken 
som helst av disse mobiltelefonene. Åpne hoved-
menyen og trykk på ”Innst”, ”Tilkobling” etterfulgt 
av ”Vis liste over Bluetooth-enheter”.
Velg telefonen som skal kobles til/fra, og bekreft 
med ”OK”.

TILKOBLINGSFEIL
Hvis du ikke klarer å koble til, kontrollerer du føl-
gende:
– Telefonen din er slått på.
– Telefonen er konfigurert til å godta forespørselen 

fra multimediesystemet om automatisk tilkob-
ling.

– Det er strøm på telefonbatteriet.
– Telefonen har vært paret til det håndfrisystemet 

tidligere.
– Bluetooth®-funksjonen er aktivert både på tele-

fonen og i multimediesystemet.

Merk: telefonbatteriet lades ut raskere hvis du 
bruker håndfrisystemet over lengre tid.

PARE EN BLUETOOTH®-TELEFON TIL 
MULTIMEDIESYSTEMET FRA TELEFONEN
– Aktiver Bluetooth®-tilkoblingen på telefonen og 

multimediesystemet.
– Åpne hovedmenyen i multimediesystemet og 

trykk på ”Innst” > ”Tilkobling” > ”Godkjenning 
for ekstern enhet”. Multimediesystemet er nå 
synlig for andre Bluetooth®-enheter.

– Det kommer opp en melding på skjermen som 
viser passord og hvor lenge multimediesystemet 
vil fortsette å være synlig.

– Vis en liste over tilgjengelige Bluetooth®-enheter 
på telefonen.

– Velg multimediesystemet ”Media Nav Evolution"”
på listen over tilgjengelige enheter. Avhengig av 
telefonen bruker du telefontastaturet for å legge 
inn passordet som vises på skjermen til multim-
ediesystemet.

Det blir vist en melding på telefonskjermen om at 
telefonen nå er paret til multimediesystemet.

Når du slår på multimediesystemet, blir den sist 
parede telefonen automatisk koblet til systemet.
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Ringe fra telefonboken

RINGE
Koble telefonen til systemet, åpne hovedmenyen og 
trykk på ”Telefon” etterfulgt av ”Telefonliste” i rul-
legardinmenyen 1.
Velg kontakten (eller ønsket nummer, hvis kontak-
ten er oppført med flere numre). Når du trykker på 
kontaktnummeret, ringes det automatisk.
Merk: Du kan ringe fra multimediesystemet ved 
hjelp av talegjenkjenningsfunksjonen på telefonen. 
Se brukerhåndboken for multimediesystemet hvis 
du vil ha mer informasjon.

Ringe fra anropsloggen

Åpne hovedmenyen og trykk på ”Telefon” etterfulgt 
av ”Anropslister” i rullegardinmenyen 1.

Velg mellom fire kontaktlister:

3 Antall tapte anrop;
4 Liste over tapte anrop;
5 Liste over innkommende anrop;
6 Liste over utgående anrop;
7 Alle utførte, mottatte og tapte anrop.

Kontaktene på hver liste blir vist i rekkefølge fra 
nyest til eldst. Trykk på kontakten du ønsker å ringe 
til.

11

4567

Telefonliste

Søk etter navn

Anropslister

Alle

SØKE ETTER EN KONTAKT

Du kan søke etter en kontakt ved å trykke på 2 i 
menyen ”Telefonliste”, og deretter legge inn for- -
eller etternavnet til kontakten ved hjelp av tasta-
turet.

Trykk på rullegardinmenyen 1 for å bla gjennom 
listen, og velg deretter ett av følgende alternativer:
– ”Ring”;
– ”Telefonliste”;
– ”Anropslister”.

Adam Smith

Vincent Casse

Hugo Car Repair

Dr. Brown

2

3
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Under et anrop

Under et anrop kan du gjøre følgende:
– legge på ved å trykke på 10;
– høre lyden gjennom høyttalerne på telefonen ved 

å trykke på 12 (privat modus);
– høre lyden gjennom høyttalerne i kjøretøyet ved å 

trykke på 11 (håndfrimodus);
– slå av mikrofonen ved å trykke på 13;
– slå på mikrofonen ved å trykke på 14;
– Gå tilbake til startskjermen eller forrige skjerm 

(f.eks. navigasjon) ved å trykke på 15.

Motta et anrop

Ved et eventuelt innkommende anrop vises en mel-
ding med følgende informasjon:

– navnet på kontakten (hvis nummeret er lagret i 
telefonboklisten);

– nummeret til den som ringer;
– ”Ukjent nummer” (hvis nummeret ikke kan 

vises).

Merk: Du kan svare på eller avvise et innkom-
mende anrop ved hjelp av rattkontrollen.

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

11121314

Innkommende anrop

Godta Avvis

Ring

Slå et nummer

Åpne hovedmenyen og trykk på ”Telefon” etterfulgt 
av ”Ring” i rullegardinmenyen 1.
Trykk på talltastene for å slå nummeret, og trykk 
deretter på 8 for å ringe.
Trykk kort på 9 for å korrigere et nummer. Trykk 
og hold inne knappen 9 for å slette hele nummeret 
som er lagt inn.

9

Ring

1 8 10

15
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4 X 4-INFO

Hvis systemet er utstyrt med denne funksjonen, 
kan ”4x4 info” brukes til å innhente følgende infor-
masjon i sanntid:

– Hjulhelling (kjøring) i grader;
– Kurs, ved bruk av kompass;
– Horisontal vinkel (helling) i grader.

1

Turrapport Eco-poeng Eco-opplæring

Gjennomsnittlig forbruk

Totalt forbruk

Gjennomsnittshastighet

Avstand uten forbruk

Driving eco2

”ECO-POENG”

Denne menyen gir deg en samlet score fra 0 til 
100. Jo høyere score, desto mer økonomisk kjører 
du.
– Gjennomsnittlig akselerasjonsytelse;
– Gjennomsnittlig girskiftutførelse;
– Gjennomsnittlig evne til å forutse bremsing.

”ECO-OPPLÆRING”

I denne menyen får du en vurdering av kjørestilen 
din og gode råd til hvordan du kan optimalisere 
drivstofforbruket.

ANDROID AUTO/ 
CARPLAY

Android Auto og Carplay kan brukes med visse 
apper på telefonen og kan åpnes fra multimedie-
skjermen. Se brukerhåndboken for multimediesys-
temet hvis du vil ha mer informasjon.

Driving eco²

Menyene kan brukes til å overvåke drivstofforbru-
ket, avhengig av utstyrsnivået. Gå til hovedskjerm-
bildet og velg ”Driving eco²” for å få tilgang til føl-
gende informasjon:
”Turrapport”, ”Eco-poeng”, ”Eco-opplæring”.

Merk: du kan tilbakestille dataene ved å trykke 
på 1.

”BILAN TRAJET”

Du kan se dataene som er lagret for for-
rige kjøretur: ”Gjennomsnittlig forbruk”, 
”Gjennomsnittshastighet”, ”Avstand uten forbruk”.

4x4 info



19

– ”Sound” kan brukes til å stille inn lydstyrken for 
hver lyd separat (Lyd, TA, Navigering, Telefon og 
Ring).

SKJERMINNSTILLINGER
Fra denne menyen har du tilgang til følgende inn-
stillinger:
– Med ”Lydstyrke” justerer du lysstyrken på skjer-

men mellom ”Low”, ”Mid.” eller ”High”.
– ”Kartmodus” kan brukes til å velge kartvisning 

ved å angi visningsmodusen til ”Day”, ”Night” 
eller ”Lyd” for å endre til modusen ”Day”/”Night” 
automatisk avhengig av statusen til frontlysene.

Få tilgang til 
innstillingene
Fra hovedmenyen trykker du på ”Innst” for å åpne 
følgende innstillinger: ”Lyd”, ”Skjerm”, ”Tilkobling” 
og ”System”.

LYDINNSTILLINGER
Fra denne menyen har du tilgang til følgende inn-
stillinger:
– ”Volum/hastighet” kan brukes til å justere volu-

met automatisk ut fra kjørehastigheten.
– ”Lydstyrke” kan brukes til å aktivere equalizer-

funksjonen.
– ”BAL/FAD” kan brukes til å stille inn venstre/

høyre og bakre/fremre lydbalanse samt balansen 
for bass, mellomtone og diskant.

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

– ”AC Info” kan brukes til å aktivere eller deaktivere 
visning av klimaanlegginformasjon når innstillin-
gene endres.

– Med ”Bakgrunn” velger du mellom mørk og lys 
visningsmodus.

– ”Parkeringsassistanse” kan brukes til å aktivere 
eller deaktivere ryggekameraet (eller flervis-
ningskameraet, avhengig av utstyrsnivået) og 
åpne innstillingene for hindringsoppdagelse.

BLUETOOTH®-KONFIGURASJON
Se avsnittet ”Bluetooth®-enhetstilkobling”.

Lyd Skjerm Tilkobling System

Lydstyrke

BAL/FAD

Lydinnstillinger Skjerminnstillinger

Lydstyrke

Kartmodus

Lav Mid. Høy

Lyd Dag Night

Lyd Skjerm Tilkobling System

Volum/hastighet

Bakgrunn Mørk Lys

Off On

Sound

Off

Parkeringsassistanse

Off On

Kontroller omgivelsene
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Lyd Skjerm Tilkobling System

Språk

Klokke/Enheter

Systeminnstillinger

Fabrikkinnstillinger

Navigering

SYSTEMINNSTILLINGER
Fra denne menyen har du tilgang til følgende inn-
stillinger:
– ”Språk” kan brukes til å endre systemspråk 

fra ”Navigering” , ”Destination”, ”Alternativer”. 
For å endre systemstemmen kan du se i delen 
”Veiledning” i brukerhåndboken til multimedie-
skjermen.

– ”Klokke/Enheter” kan brukes til å endre tidsinn-
stillingen til manuell eller automatisk modus, 
velge ”12H” eller ”24H” som visningsformat, eller 
endre måleenhet (avstand, Temperature). Du kan 
stille klokken manuelt ved å trykke på ”Klokke/
Enheter” og deretter velge ”Tidsinnstilling”.

Off On

Fjernstyrt start av motor

Advarsel: Parker aldri kjøretøyet i et innelukket rom

Automatisk start

Car Ready for

oppvåkning hver andre time

Bilen er klar om 0 timer og  0 minutter

OK

Off

Off

On

On

Endre

Fjernstart av motor
Hvis kjøretøyet har denne funksjonen, kan den 
brukes til å angi fjernstart av motoren for å varme 
opp eller ventilere kupéen opptil 24 timer før du 
skal bruke kjøretøyet.

Se avsnittet ”Fjernstart av motor” i førerhåndbo-
ken for mer informasjon.

Merk: klokken stilles automatisk etter GPS-en. For 
å få lokal tid må du ha et kart over landet du be-
finner deg i.

– ”Fabrikkinnstillinger” kan brukes til å initiali-
sere ulike innstillinger på nytt (”Alle”, ”Telefon”, 
”Navigering” eller ”Audio-Media-Radio/System”).

– ”Navigering” kan brukes til å aktivere/deaktivere 
systemnavigasjonen.

– ”Systemversjon” gir deg mulighet til å sjekke 
systemversjonen.

Sikkerhetskode
Multimediesystemet er beskyttet med en sikker-
hetskode. Den brukes til å låse multimediesystemet 
elektronisk når strømmen kuttes (batteriet/syste-
met kobles fra, en sikring er gått, osv.). Du må angi 
den firesifrede sikkerhetskoden fra forhandleren for 
å kunne bruke multimediesystemet.

Se brukerhåndboken for multimediesystemet hvis 
du vil ha mer informasjon.
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Oppdateringer (særlig av kart) utgis regelmessig. 
Av og til kan veier bli endret, slik at kart ikke lenger 
er helt oppdatert.

Merk: vi anbefaler at du installerer Naviextras 
Toolbox-programvare på datamaskinen og oppda-
terer systemet regelmessig.

Hvis du har en formatert USB-nøkkel, datamaskin 
og Internett-forbindelse, kan du gjøre følgende:
– oppdatere kartinnholdet;
– oppdatere systemet;
– kjøpe nye kart;
– oppdatere interessepunktene dine.
For å kunne gjøre dette må du først installere pro-
gramvaren på datamaskinen.

Installere programvaren
Installer programmet Naviextras Toolbox på data-
maskinen. Programmet kan lastes ned fra produ-
sentens nettsted: Naviextras.com.
Start installeringen av programvaren, og følg in-
struksjonene på skjermen.

Opprette konto
Åpne programmet Naviextras Toolbox, trykk på 
ikonet 1 ”Not logged in” i verktøylinjen øverst på 
siden, eller trykk på knappen ”Koble til” i hoved-
skjermbildet for verktøykassen.

Hvis du ikke er registrert på nettstedet Naviextras.
com, kan du enkelt gjøre dette fra verktøykassen 
ved å klikke på knappen ”Registrer” på tilkoblings-
siden.

GARANTI FOR OPPDATERT KART
Når det nye kjøretøyet er levert, har du maks 90 
dager på deg til å oppdatere kartet gratis. Etter at 
denne perioden er utløpt, må du betale for eventu-
elle oppdateringer.

Skjermbildene i referanseveiledningen kan avvike 
fra de faktiske skjermbildene som blir vist i ditt 
kjøretøy.

1
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– Start programmet Naviextras Toolbox på data-
maskinen.

Systemnavnet blir vist øverst i programvinduet.
Systemet blir lagret i brukerprofilen din.

LASTE NED OPPDATERINGER TIL USB-NØKKELEN

– Åpne programmet og klikk på menyen 
”Oppdater”. Skjermen viser en oppdaterings-
oversikt. Du velger selv hvilke oppdateringer du 
ønsker å installere og ikke i multimediesystemet.

– Klikk på ”Installer”.

Oppdateringene lastes ned til USB-nøkkelen Vent 
til det blir vist en melding om at nedlastingen er 
fullført.

LASTE NED OPPDATERINGER TIL KJØRETØYET

Start motoren:
– sett USB-nøkkelen inn i USB-kontakten i syste-

met.
 Når systemet er slått på, identifiserer det auto-

matisk eventuelle tilgjengelige oppdateringer på 
USB-nøkkelen. Du bli deretter anbefalt å opp-
datere systemet eller kartene, og meldingen 
”Oppdater” blir vist.

– Trykk på ”Oppdater” for å starte oppdateringen

Ikke betjen systemet eller ta ut USB-nøkkelen mens 
oppdateringen pågår. Når oppdateringen er fullført, 
starter systemet på nytt.
Av og til kan veier bli endret, slik at kart ikke lenger 
er helt oppdatert.

Se brukerhåndboken for multimediesystemet hvis 
du vil ha mer informasjon.

Merk: det er kun mulig å laste ned og installere 
en systemoppdatering hvis en nyere versjon er til-
gjengelig.

O P P D A T E R E  S Y S T E M E T  ( 2 / 2 )

I enkelte land er det ulovlig å laste ned og ak-
tivere varselområder, og det kan føre til straf-
fereaksjoner.

Oppdatere systemet

LAGRE SYSTEMET PÅ EN USB-NØKKEL
Hvis du vil oppdatere navigasjonssystemet, bør 
du først laste ned det nyeste systemet til en USB-
nøkkel (medfølger ikke).

Merk: USB-nøkkelen som brukes, må være forma-
tert til FAT32-format og ha en kapasitet på mellom 
4GB og 32GB.

– sett USB-nøkkelen inn i systemsporet
– velg Hjem-knappen og deretter ”Nav” > 

”Alternativer” > ”Kartuppdateringar” på side to > 
”Alternativer” > ”Oppdater”.

En kopi av systemet blir lastet ned til USB-
nøkkelen.

LAGRE SYSTEMET PÅ DATAMASKINEN

– Koble USB-nøkkelen til datamaskinen (mens du 
er koblet til Internett).
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