Vælge alternative tegn
Bevæg to fingre op/ned.

Kort vejledning

Instrumentdisplay
Instrumentdisplayet giver adgang
til funktioner som navigation,
telefon og lyd. Betjen det ved
hjælp af femvejs navigationsknappen på højre side af rattet.

Touch R700 / Navi 900

Audio
Skift til hovedskærmen for den
aktuelle lydkilde.

Startskærmen indeholder alle
programmer, herunder lyd, telefon
og navigation. Du kan vælge
et program ved at trykke på
ikonet på berøringsskærmen.

Slette et tegn

Bevæg fingeren fra
højre mod venstre.

Skift lydkilde ved at trykke på
RADIO eller MEDIA.
Vælg menupunkter.

Åbn listen over radiostationer
eller mediefiler.

Åbn en undermenu.

Telefon

Gå tilbage til den overordnede
menu.

Bekræfte en indtastning
Tryk med to fingre,
indtil bekræftelse.

Betjeningsknapperne herunder
supplerer berøringsskærmen:

Bekræft dit valg.

Yderligere oplysninger kan fås
i Infotainment-manualen eller
ved at besøge os online.

RADIO: Skift til radio. Tryk
gentagne gange for at skifte
mellem FM, AM og DAB.
MEDIA: Skift til et medie. Tryk
gentagne gange for at skifte
mellem cd, USB, Bluetooth® Audio, AUX og SD-kort.

;: Gå tilbage til startskærmen.

Skift til telefonens
hovedmenu.
For at forbinde en mobilenhed via
Bluetooth® skal du vælge Forbind
udstyr og følge den viste vejledning. Sørg for, at Bluetooth® og alle
nødvendige indstillinger er aktiveret
på mobilenheden. Efter tilslutning
kan det være nødvendigt at
aktivere nogle indstillinger for
enheden på selve enheden
(f.eks. telefonbog).

BACK: Gå tilbage til den
overordnede menu.
Drej for at rulle i lister. Tryk for
at vælge et listeelement.
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Favoritter
Favoritterne kan vælges nederst på
skærmen.

Gemme favoritter
Tryk på en favorit, til der høres
en biplyd, for at gemme den.

Se infotainment-systemets vejledning adresserækkefølgen for det
pågældende land.

Talegenkendelse
Tryk på w på rattet for at starte talegenkendelse. Vent på signalet til
at tale, og se de gyldige kommandoer på instrumentdisplayet.

Telefon og lyd
Radiostationer, telefonkontaktpersoner, kunstnere, afspilningslister,
navigationsdestinationer osv. kan
gemmes som favoritter.

Det kan være nødvendigt at defi nere favoritelementet yderligere.

For at kalde en kontakt,
sig f.eks. ' Ring til Jens Jensen'.
For at spille musik, sig f.eks.
'Spil Kunstner Mozart '.

Vise favoritter

Navigation

Hvis favoritterne ikke er synlige,
kan de vises på to måder:

Sig destinationstypen,
f.eks. 'Adresse' eller
'Find Interessepunkt'.

• Tryk på knappen Vis
nederst på skærmen.

Smartphone
stemmegenkendelse

Navigation
Indtast destinationsadressen efter rækkefølgen
for postadresser, f.eks.
Thomas Lewis Way Southampton.
• Træk handlingslinjen opad.
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Tryk længe på w på rattet for at
aktivere stemmegenkendelse
(f.eks. SIRI) for en smartphone
tilsluttet via Bluetooth®.

Rulle i lister / tekst
På hovedskærmen for lyd:
Skift radio-/mediekilde
Bevæg to fingre op/ned.
På hovedskærmen
for lyd: Hop til næste
nummer / radiostation
Bevæg to fingre mod
venstre/højre.

Vis / skjul favorit
Bevæg tre fingre op / ned.

Tegngenkendelse
Du kan indtaste fx en adresse
eller et telefonnummer ved at
trække store bogstaver eller tal
med en finger på pegefeltet.
Tryk på knappen, når der
er mulighed for alfanumerisk indtastning.

Pegefelt

Navigationssystemet accepterer til
en vis grad ufuldstændige indtastninger, så du behøver ikke skrive
hele adressen, f.eks.
Lewis Way Southampton.

Styr markøren på skærmen med
pegefeltsbevægelser. Tryk på
pegefeltet for at vælge et element.

For destinationer i udlandet
skal landets navn eller landekode på 3 bogstaver tilføjes
til sidst i det indtastede, dvs.:
Megisserie Paris FRA.

Bevæg én finger hen
over pegefeltet.

Navigere med markøren
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