Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink
FAQ
2016. november
Dette dokument er gældende for Astra (produceret fra aug. 2016) og MOKKA X (produceret fra jul. 2016).
Indhold
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Audio .......................................................................................................................................................................... 1
Navigation (kun Navi 900 IntelliLink) ....................................................................................................................... 2
Telefon ....................................................................................................................................................................... 3
Apple CarPlay™ ........................................................................................................................................................ 4
Android Auto™ .......................................................................................................................................................... 6
Stemmegenkendelse ................................................................................................................................................ 9
Farveinstrumentpanelet ......................................................................................................................................... 10
Favoritter ................................................................................................................................................................ 10
Video........................................................................................................................................................................ 11
Andet ....................................................................................................................................................................... 11

1. Audio
Sp.: Hvordan kan jeg skifte lydkilde, f.eks. fra FM-radio til musik på USB-enheder?
Sv.: Ved at trykke på knappen “RADIO” kan du rulle gennem alle tilgængelige radiokilder. Ved at trykke på
knappen “MEDIA” kan du rulle gennem alle tilgængelige mediekilder.
Sp.: Hvordan kan jeg søge efter og lytte til en radiostation eller afspille en medietitel?
Sv.: Vælg den tilsvarende lydkilde. Tryk derefter på knappen “Browse“ (Gennemse) på lydhovedskærmen for at
søge efter en bestemt radiostation eller medietitel. Tip: Du kan også trykke midt på lydhovedskærmen eller dreje
på menuknappen.
Sp.: Hvorfor kan jeg ikke få adgang til mine afspilningslister eller albummer, når jeg tilslutter en enhed (f.eks. min
smartphone) via Bluetooth® (BT)? Det fungerer, hver gang jeg tilslutter den samme enhed via USB.
Sv.: Søgning efter musik på en BT-tilsluttet enhed kræver, at enheden understøtter BT-protokollen AVRCP 1.4. Tjek
med din enhedsproducent, om din enhed understøtter AVRCP 1.4.
Sp.: Hvorfor vises sangtitler ikke på skærmen, når jeg lytter til musik via Bluetooth® (BT), f.eks. via min smartphone?
Sv.: For at der kan vises metadata, såsom kunstner og titel, på infotainmentskærmen, når du streamer musik via
Bluetooth®, skal din enhed understøtte BT-protokollen AVRCP 1.3 (eller nyere).
Sp.: Hvorfor kan jeg ikke høre noget musik, når jeg er tilsluttet en ekstern lydenhed (f.eks. via USB eller Bluetooth®)?
Sv.: Efter tilslutning til en ekstern lydenhed skal du skifte til den relevante kilde ved at trykke på knappen “MEDIA”.
Afhængigt af det antal filer, der er lagret på din eksterne enhed, kan indeksering tage flere sekunder.
Sp.: Hvor mange mp3-filer understøtter infotainmentsystemet?
Sv.: Infotainmentsystemet understøtter 10.000 sange.
Sp.: Hvordan kan jeg slå TP (Trafikprogram) til eller fra?
Sv.: Trafikprogrammet kan slås til og fra via audio-menuen. Tryk på knappen “MENU” nederst til højre på audiohovedskærmen.
Sp.: Hvordan kan jeg justere toneindstillingerne?
1

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink
FAQ
2016. november
Dette dokument er gældende for Astra (produceret fra aug. 2016) og MOKKA X (produceret fra jul. 2016).
Sv.: Du kan justere toneindstillingerne på audio-menuen. Tryk på knappen “MENU” nederst til højre på audiohovedskærmen. Når toneindstillingerne er blevet justeret, vil de blive anvendt til alle lydkilder. Tip: Hvis du hurtigt
vil kunne skifte mellem forskellige toneindstillinger, kan du gemme dem som favoritter.
Sp.: Hvorfor kan jeg ikke vælge min tilsluttede USB-enhed med knapperne på rattet eller kontrolpanelet?
Sv.: Kontroller, at din tilsluttede USB-enhed har et enhedsnavn (f.eks. “mit USB-stik“).
Tilbage til indeks
2. Navigation (kun Navi 900 IntelliLink)
Sp.: Hvordan kan jeg angive en destination og starte rutevejledning?
Sv.: Tryk på ”NAV“ på startskærmen for at få adgang til navigationshovedskærmen, der viser kortet. Tryk på
“DESTINATION” nederst på skærmen, og vælg hvilken type destination du vil angive, f.eks. en adresse, et vejkryds
eller et interessepunkt (f.eks. en tankstation).
Sp.: Hvorfor kan jeg ikke starte rutevejledning fra en adresse på min smartphone, når den er tilsluttet via
Bluetooth®?
Sv.: I nogle tilfælde kan infotainmentsystemet ikke læse kontaktoplysninger. Kontroller, at din kontakts adresse er
angivet korrekt. Tip: Prøv at begrænse kontaktens adresseoplysninger til by, gadenavn og husnummer, og slet
postnummeret.
Sp.: Hvordan kan jeg annullere en aktiv rutevejledning?
Sv.: Hvis du vil annullere en aktiv rutevejledning, skal du trykke på knappen “X” til venstre på kortskærmen. Hvis du
ikke kan finde knappen “X” på kortskærmen, skal du trykke én gang på kortet for at vise den sammen med andre
knapper.
Sp.: Når jeg kører med aktiv rutevejledning, hvordan kan jeg så aktivere eller deaktivere navigationstalebeskeder?
Sv.: Hvis du vil aktivere eller deaktivere navigationstalebeskeder, mens du bruger rutevejledning, skal du trykke på
højttalerikonet til venstre på kortskærmen. Hvis du ikke kan finde højttalerikonet på kortskærmen, skal du trykke
én gang på kortet for at vise den sammen med andre knapper. Tip: Du kan også indstille navigationstalebeskeder,
så de kun bliver deaktiveret under telefonopkald. Tryk på “MENU” på kortskærmen, og vælg derefter “Navigation
Voice Preferences” (Indstillinger for navigationstalebeskeder).
Sp.: Hvordan kan jeg skifte mellem den ankomsttid, resterende afstand og resterende rejsetid, som bliver vist
under aktiv rutevejledning?
Sv.: Hvis du vil skifte mellem ankomsttid, resterende afstand og resterende rejsetid, skal du trykke på tids/afstandsoplysningerne på navigationskortet.
Sp.: Hvordan kan jeg høre en navigationstalebesked igen under en aktiv rutevejledning?
Sv.: Hvis du ønsker at få detaljerede oplysninger om kommende navigationsmanøvrer og spille den seneste
talebesked igen, skal du trykke på manøvrepilen på navigationskortet.
Sp.: Kan jeg gemme interessepunkter og adresser?
Sv.: Ja, i lighed med mange andre elementer kan du gemme interessepunkter og adresser som favoritter.
Tilbage til indeks
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3. Telefon
Sp.: Hvordan kan jeg slutte min mobiltelefon til infotainmentsystemet via Bluetooth® (BT)?
Sv.: Hvis du vil slutte din mobiltelefon til infotainmentsystemet via BT, skal du først kontrollere, at BT er aktiveret
under dine telefonindstillinger, og at telefonen er indstillet til at være synlig. Tryk på “PHONE” og derefter på “Pair
Device” (Par enhed) på infotainmentsystemets startskærm. Vælg din telefon på listen med tilgængelige BTenheder, og accepter tilslutningsanmodningen både på infotainmentsystemet og på telefonen. Efter tilslutning
skal visse telefoners adgangsanmodninger til telefonbogen desuden bekræftes.
Sp.: Hvorfor bliver min mobiltelefon ikke sluttet til infotainmentsystemet via Bluetooth® (BT)?
Sv.: Sørg for, at BT er aktiveret i dine telefonindstillinger, og at telefonen er indstillet til at være synlig Kontroller, at
din telefon er kompatibel med infotainmentsystemet på: http://www.opel.dk/erfaringopel/hmi_infotainment/infotainment.html
Sp.: Hvorfor ser min mobiltelefons kontaktliste og opkaldsliste ud til at være tomme på infotainmentskærmen, når
telefonen er tilsluttet via Bluetooth® (BT)?
Sv.: For at du kan få adgang til din kontaktliste, skal din smartphone understøtte Bluetooth®-protokollen PBAP
(Phone Book Access Profile). For nogle telefoner skal adgangstilladelser til kontakt- og opkaldslister muligvis
indstilles, når du opretter forbindelse til infotainmentsystemet. Kontroller, at din telefons adgangsindstillinger er
korrekte. Vær opmærksom på, at kontakter, der er lagret på SIM-kortet, ikke bliver vist. Afhængigt af din
kontaktlistes størrelse kan det tage flere minutter at indlæse kontakterne til infotainmentsystemet. Hvis problemet
ikke bliver løst, kan du forsøge at opdatere din smartphones software.
Sp.: Kan jeg sortere min mobiltelefons kontakter efter fornavn og efternavn på infotainmentsystemet?
Sv.: Hvis du vil ændre sorteringsrækkefølge for kontaktlisten på infotainmentsystemet, skal du trykke på “Sort”
(Sortér) øverst til højre på kontaktlisten.
Sp.: Hvorfor bliver en musiktitel, jeg har valgt via min smartphones stemmegenkendelsesfunktion (f.eks. Apple
Siri®), ikke afspillet, selvom min telefon er tilsluttet via Bluetooth® (BT)?
Sv.: Kontroller, at BT-lyd er valgt som din aktive lydkilde. Du kan vælge BT-lyd ved at trykke på knappen “MEDIA”.
Sp.: Hvordan kan jeg bruge min smartphones stemmegenkendelsesfunktion (f.eks. Apple Siri eller Google Voice)
sammen med infotainmentsystemet?
Sv.: Kontroller først, at din smartphone er sluttet til infotainmentsystemet via Bluetooth®. Tryk på og hold
stemmestyringsknappen på rattet nede for at starte stemmegenkendelsesfunktionen på din smartphone.
Bemærk: Bemærk, at nogle af din smartphones stemmegenkendelsesfunktioner kan kræve 3G- eller 4Ginternetforbindelse.
Sp.: Hvorfor kan jeg ikke se alle de telefonnumre, der er knyttet til en kontakt i min smartphone, på
infotainmentskærmen, selvom min smartphone er tilsluttet via Bluetooth®?
Sv.: Der kan knyttes flere telefonnumre til en kontakt på din kontaktliste, f.eks. „privat“, „arbejde“ osv. Sørg for, at
kontakterne på din kontaktliste får tilknyttet et ekstra telefonnummer pr. kategori, markeret som „andet“,
“alternativt” eller lignende.
Sp.: Bruger min Bluetooth®-tilsluttede smartphone bilantennen til telefonopkald?
Sv.: Telefonopkald modtages via din smartphones antenne. SAP (Sim Access Profile) understøttes ikke.
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Sp.: Jeg har sluttet min Apple iPhone til infotainmentsystemet via Bluetooth® (BT), og jeg vil svare på en ældre
tekstmeddelelse (sms). Hvorfor er sms-indbakken i infotainmentsystemet tom, og hvorfor kan jeg ikke sende en
sms?
Sv.: Forbind din iPhone til infotainmentsystemet via Bluetooth. Vær opmærksom på at indstillingen “Show
notifications” (Vis meddelelser) er slået til. I infotainmentsystemets indbakke vises kun de sms’er, der er modtaget,
mens din iPhone har været tilsluttet infotainmentsystemet via BT. Ældre sms’er vises ikke. Hvis du vil sende en ny
sms eller besvare en sms, skal du bruge Siri® eller Apple CarPlay™.
Tilbage til indeks
4. Apple CarPlay™
Sp.: Hvad er Apple CarPlay?
Sv.: Apple CarPlay er en enkel og smart måde, hvorpå du kan bruge din Apple iPhone ® i bilen. Med CarPlay kan du
vise og styre bestemte telefon-apps, der er optimeret til brug i bilen via touchskærmen på køretøjets
infotainmentskærm eller ved hjælp af stemmekommandoer.
Sp.: Hvordan adskiller brugen af Apple CarPlay sig fra brugen af en mobiltelefon under kørslen?
Sv.: Apple CarPlay udnytter fordelene ved stemmekommandoer, hvor det er muligt, og viser større og enklere applayouts på infotainmentskærmen. Android Auto hjælper dig med at holde øjnene på vejen og hænderne på rattet
under kørslen. Du kan desuden få adgang til et begrænset antal apps via CarPlay, så du ikke bliver distraheret. Du
finder en liste over de aktuelt tilgængelig apps ved at besøge http://www.apple.com/ios/carplay/.
Sp.: Hvilke apps er tilgængelige via Apple CarPlay?
Sv.: Kun apps, der er optimeret til brug i bilen, og som er udgivet af Apple, er tilgængelige til brug via Apple
CarPlay. Du finder en liste over de aktuelt tilgængelig apps ved at besøge http://www.apple.com/ios/carplay/.
Sp.: Hvorfor er nogle funktioner i Apple CarPlay ikke tilgængelige under kørslen?
Sv.: Af sikkerhedsmæssige årsager er nogle funktioner (f.eks. adgang til telefonens kontaktliste) ikke tilgængelige
via Apple Carplay, når bilen kører. Hvis du vil anvende disse funktioner, skal du bruge Siri®-stemmestyring eller
parkere bilen og trække håndbremsen for at bruge telefonen i stedet for.
Sp.: Hvordan finder jeg ud af, om min telefon understøtter Apple CarPlay?
Sv.: Apple CarPlay fungerer på iPhone 5 og nyere. Yderligere oplysninger om telefonkompatibilitet finder du ved at
besøge http://www.apple.com/ios/carplay/.
Sp.: Mit køretøj understøtter Apple CarPlay, men CarPlay er på nuværende tidspunkt ikke tilgængelig i mit land.
Hvad skal jeg bruge for at anvende CarPlay i mit køretøj, når applikationen bliver tilgængelig i mit land?
Sv.: Nemt. Du skal blot slutte din kompatible iPhone (iOS 5 eller nyere) til infotainmentsystemet med et lightningkabel for at starte Apple CarPlay. Der kræves ikke nogen serviceopdatering af dit køretøj.
Sp.: Mit køretøj er udstyret med et ældre infotainmentsystem. der ikke er kompatibelt med Apple CarPlay. Kan jeg
opdatere mit køretøjs infotainmentsystem og gøre det kompatibelt med CarPlay?
Sv.: Nej. Der kan ikke tilføjes kompatibilitet med Apple CarPlay, når der er tale om et ældre infotainmentsystem.
Sp.: Koster Apple CarPlay noget?
Sv.: Apple CarPlay-kompatibilitet er en funktion, der er integreret i IntelliLink-infotainmentsystemet, det er ikke
nogen separat funktion. Denne funktion er ikke behæftet med yderligere omkostninger. Nogle af de apps, som du
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har adgang til i køretøjet via en kompatibel telefon, kan have in-app-køb aktiveret, eller de kan bruge din telefons
data, hvilket kan medføre yderligere omkostninger, især under roaming i et andet land. Dette kan f.eks. omfatte
apps til musik-streaming og navigation. Hvis dit køretøj er forsynet med en OnStar® 4G LTE med tilgængeligt WiFi-hotspot (ikke tilgængelig i alle markeder), kan du tilslutte din kompatible telefon og bruge køretøjets dataplan.
Sp.: Hvordan kan jeg nemt finde ud af, om mit køretøjs infotainmentsystem er kompatibelt med Apple CarPlay?
Sv.: Hvis dit køretøjs infotainmentsystem er kompatibelt med Apple CarPlay, vises der et “PROJECTION”-ikon på
infotainmentsystemets startskærm.
Sp.: Hvordan kommer jeg i gang med at bruge Apple CarPlay?
Sv.: Kontroller først, at du har den nyeste tilgængelige iOS-version installeret på din iPhone.
Kontroller, om din iPhone understøtter Apple CarPlay, og om CarPlay er tilgængelig i dit land. Følg disse trin for at
bruge CarPlay:
1. Kontroller, at Siri® er aktiveret på din iPhone.
2. Slut din iPhone til infotainmentsystemet med et lightning-kabel. For at opnå den bedste ydelse skal du
bruge din telefons fabriksfremstillede lightning-kabel.
3. Lås din iPhone op, og tillad CarPlay at få adgang til din iPhone. Hvis CarPlay ikke starter automatisk, skal
du trykke på CarPlay-ikonet på infotainmentsystemets startskærm. Bemærk, at nogle af funktionerne i
CarPlay, såsom musik-streaming eller Siri®-stemmegenkendelse, kan kræve 3G- eller 4Ginternetforbindelse.
Sp.: Hvordan betjener jeg Apple CarPlay?
Sv.: Når du starter Apple CarPlay, vises CarPlay-startskærmen og tilgængelige apps på infotainmentskærmen. Der
kan være flere tilgængelige apps på de følgende sider på startskærmen, som du kan få adgang til ved at stryge
med fingeren mod venstre eller højre på skærmen. Tryk på et vilkårligt app-ikon for at starte app'en. Tryk på
CarPlay-startknappen nederst til venstre på skærmen for at vende tilbage til startskærmen. Tryk på og hold
CarPlay-startknappen nede for at starte Siri®-stemmestyring. Du kan også trykke på og holde
stemmestyringsknappen på rattet nede for at starte Siri®.
Sp.: Hvordan starter jeg Siri®, og hvad kan jeg sige?
Sv.: Når du vil starte Siri®, skal du trykke på og holde stemmestyringsknappen på rattet nede eller trykke på og
holde CarPlay-startknappen nede. Bemærk, at Siri® kan kræve 3G- eller 4G-internetforbindelse. Når du bruger
Siri®, kan du foretage opkald, få rutevejledninger, afspille musik, stille spørgsmål om vejret eller mange af de
andre ting, som du bruger Siri® til på din iPhone.
Sp.: Hvordan kan jeg skifte tilbage til mit køretøjs infotainmentsystem, mens Apple CarPlay kører, for at lytte til en
radiostation?
Sv.: Tryk på startknappen på infotainmentsystemets knapper for at skifte til infotainmentsystemet. Tryk på og hold
startknappen nede for at skifte tilbage til CarPlay. Tip: Brug knapperne på rattet eller infotainmentsystemets
knapper til at skifte lydkilde eller radiostation.
Sp.: Kan jeg deaktivere Apple CarPlay helt?
Sv.: Ja. Gå til indstillingerne i dit køretøjs infotainmentsystem, og deaktiver derefter Apple CarPlay Du kan altid
aktivere CarPlay igen.
Sp.: Apple CarPlay starter ikke på mit køretøjs infotainmentsystem. Hvad kan jeg gøre?
Sv.: Kontroller, at du har fulgt vejledningen til, hvordan du kommer i gang med at bruge Apple CarPlay. Kontroller,
at CarPlay er aktiveret under indstillingerne til dit køretøjs infotainmentsystem, og tilslut din telefon med et
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fabriksfremstillet USB-kabel. Efter tilslutning skal nogle enhedsindstillinger muligvis bekræftes på din telefon.
Kontroller, at dit infotainmentsystems dato- og tidsindstillinger er nøjagtige.
Sp.: Hvorfor forstår Siri® ikke, hvad jeg siger?
Sv.: Når du har startet Siri®, så vent med at tale indtil efter signaltonen. Siri® kan kræve 3G- eller 4Ginternetforbindelse.
Sp.: Hvorfor har jeg problemer med at bruge Apple CarPlay (f.eks. afbrydes musikafspilning, eller Siri® reagerer
ikke)?
Sv.: Hvis du oplever problemer med brugen af CarPlay, skal du kontrollere din iPhones internetforbindelse. Hvis du
har sluttet din iPhone til OnStar ® 4G LTE Wi-Fi-hotspot, skal du kontrollere din Wi-Fi-hotspot-forbindelse. Nogle af
funktionerne i CarPlay, såsom musik-streaming eller Siri®, kan kræve 3G- eller 4G-internetforbindelse.
Sp.: Hvad gør du for at beskytte dit køretøj mod cyberangreb?
Sv.: Vi tager kundernes sikkerhed og tryghed meget alvorligt. Vi har en mangefacetteret tilgang til in-vehicle
cybersikkerhed og design af køretøjssystemer, så de kan opdateres med forbedrede sikkerhedsfunktioner i takt
med, at potentielle trusler udvikles.
Tilbage til indeks
5. Android Auto™
Sp.: Hvad er Android Auto?
Sv.: Android Auto er en enkel og smart måde, hvorpå du kan bruge din Android™-smartphone i bilen. Med Android
Auto kan du vise og styre bestemte telefon-apps, der er optimeret til brug i bilen via touchskærmen på køretøjets
infotainmentskærm eller ved hjælp af stemmekommandoer.
Sp.: Hvordan adskiller brugen af Android Auto sig fra brugen af en mobiltelefon under kørslen?
Sv.: Android Auto udnytter fordelene ved stemmekommandoer, hvor det er muligt, og viser større og enklere applayouts på infotainmentskærmen. Android Auto hjælper dig med at holde øjnene på vejen og hænderne på rattet
under kørslen. Du kan desuden få adgang til et begrænset antal apps via Android Auto, så du ikke bliver istraheret.
Sp.: Hvilke apps er tilgængelige via Android Auto?
Sv.: Kun de apps, der er optimeret til brug i bilen. Du finder en liste over aktuelt tilgængelig apps ved at besøge
g.co/androidauto.
Sp.: Hvordan finder jeg ud af, om min telefon understøtter Android Auto?
Sv.: Søg efter Android Auto på Google Play™ på din telefon. Yderligere oplysninger om telefonkompatibilitet
finder du ved at besøge https://www.android.com/auto.
Sp.: Er Android Auto tilgængelig på nuværende tidspunkt?
Sv.: På nuværende tidspunkt jer Android Auto kun tilgængelig for visse udvalgte modeller. Applikationen vil
muligvis blive tilføjet på flere modeller som en sen Modelår 2016-funktion, men dette er ikke bekræftet.
Sp.: Mit køretøj understøtter Android Auto, men Android Auto er på nuværende tidspunkt ikke tilgæng
elig i mit land. Hvad skal jeg bruge for at anvende Android Auto i mit køretøj, når applikationen bliver tilgængelig i
mit land?
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Sv.: Det er helt enkelt. Download Android Auto-app'en til din Android-telefon fra Google Play, og slut den til
infotainmentsystemet med et USB-kabel. Der kræves ikke nogen serviceopdatering af dit køretøj.
Sp: Min bil er udstyret med et ældre infotainmentsystem, der ikke er kompatibelt med Android Auto. Kan jeg
opdatere min bils infotainmentsystem og gøre det kompatibelt med Android Auto?
Sv: Fra maj 2016 er der er en softwareopdatering tilgængelig til MY16.5 2016 Navi 900 / Touch R700 IntelliLink, der
tilføjer kompatibilitet med Android Auto. Kontakt venligst din forhandler for mere information. Kompatibilitet med
Android Auto kan ikke tilføjes til andre infotainmentsystemer
Sp.: Koster Android Auto noget?
Sv.: Kompatibilitet med Android Auto er en funktion, der er integreret i IntelliLink-infotainmentsystemet, det er
ikke en separat funktion, og derfor er den ikke behæftet med yderligere omkostninger. Nogle af de apps, som du
har adgang til i køretøjet via en kompatibel telefon, kan have in-app-køb aktiveret, eller de kan bruge din telefons
data, hvilket kan medføre yderligere omkostninger, især under roaming i et andet land. Dette kan f.eks. omfatte
pps til musik-streaming og navigation. Hvis dit køretøj er forsynet med en OnStar® 4G LTE med tilgængeligt Wi-Fihotspot 2 (ikke tilgængelig i alle markeder), kan du tilslutte din kompatible telefon og bruge køretøjets dataplan.
Sp: Kan jeg bruge Google Maps med Android Auto I min bil uden en Internet- forbindelse (f.eks. ved kørsel i
udlandet)?
Sv: Ja, du kan bruge Google Maps feature “Offline Områder” med Android Auto. For at downloade et offline
område på din smartphone, skal du først forbinde den via et Wi-Fi netværk. Derefter skal du åbne Google Maps
app’en på din smartphone. Gå ind i Google Maps menu’en og vælg “Offline Områder”. Download et eller flere
offline områder. Dine offline områder vil være tilgængelige for din navigation, når du bruger Google Maps selv
uden en Internet forbindelse.
Sp.: Hvordan kan jeg nemt finde ud af, om mit køretøjs infotainmentsystem er kompatibelt med Android Auto?
Sv.:Hvis dit køretøjs infotainmentsystem er kompatibelt med Android Auto, vises der et “PROJECTION”-ikon på
infotainmentsystemets startskærm.
Sp.: Hvordan kommer jeg i gang med at bruge Android Auto?
Sv.: Kontroller først, at du har det nyeste tilgængelige Android-operativsystem installeret pådin telefon. Kontroller
også, om din Android-telefon understøtter Android Auto, og om Android Auto er tilgængelig i dit land. Følg disse
trin for at bruge Android Auto:

1. Download og installer Android Auto-app'en fra Google Play på din telefon.
2. Slut din telefon til infotainmentsystemet med et USB-kabel. For at opnå den bedste ydelse skal du
bruge din telefons fabriksfremstillede USB-kabel.
3. På din telefon skal du konfigurere Android Auto til at få adgang til de nødvendige
telefonfunktioner.
4. Hvis Android Auto ikke starter automatisk, skal du trykke på Android Auto-ikonet på
infotainmentsystemets startskærm. Bemærk, at nogle af funktionerne i Android Auto, såsom
musik-streaming eller Google Talk, kan kræve 3G-eller 4G-internetforbindelse.
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Sp: Kan jeg bruge Google Maps med Android Auto I min bil uden en Internet- forbindelse (f.eks. ved kørsel i
udlandet)?
Sv: Ja, du kan bruge Google Maps feature “Offline Områder” med Android Auto. For at downloade et offline
område på din smartphone, skal du først forbinde den via et Wi-Fi netværk. Derefter skal du åbne Google Maps
app’en på din smartphone. Gå ind i Google Maps menu’en og vælg “Offline Områder”. Download et eller flere
offline områder. Dine offline områder vil være tilgængelige for din navigation, når du bruger Google Maps selv
uden en Internet forbindelse.
Sp.: Jeg har tilsluttet min telefon og fundet Android Auto-knappen, men app’en åbnes ikke. Hvorfor?
Sv.: Hvis det er første gang, du bruger Android Auto i en bestemt bil, skal du sørge for at låse din telefon op og
acceptere Vilkår og Betingelser på telefonensskærm, efter at du har tilsluttet telefonen og trykket på Android
Auto-knappen på displayet. Sørg også for, at indstillingen “Only connect to known cars” (Tilslut kun til kendte
biler) i Android Auto-app’en er fravalgt.
Sp.: Hvordan betjener jeg Android Auto?
Sv.: Når du har startet Android Auto, vises Android Auto-startskærmen og på infotainmentskærmen.Tryk på et
vilkårligt ikon nederst på skærmen for at starte (f.eks. Google Maps™ eller Google Play). Tryk på den runde
startknap nederst og midt på skærmen for at vende tilbage til startskærmen. Tryk på stemmestyringsknappen
øverst til højre på skærmen for at tale til Google. Du kan også trykke på og holde stemmestyringsknappen på rattet
nede for at tale til Google.
Sp.: Hvordan kan jeg tale til Google, og hvad kan jeg sige?
Sv.: Hvis du vil tale til Google, skal du trykke på og holde stemmestyringsknappen på rattet nede eller trykke på
mikrofonknappen øverst til højre på touchskærmen, mens Android Auto kører. Bemærk, at det kan kræve 3G-eller
4G-internetforbindelse at tale til Google
Sp.: Hvordan kan jeg skifte tilbage til mit køretøjs infotainmentsystem, mens Android Auto kører, for at lytte til en
radiostation?
Sv.: Tryk på startknappen på infotainmentsystemets knapper for at skifte til infotainmentsystemet. Tryk på og hold
startknappen nede for at skifte tilbage til Android Auto. Tip: Brug knapperne på rattet eller infotainmentsystemets
knapper (til f.eks. at skifte lydkilde eller radiostation).
Sp.: Hvordan skifter jeg mellem audio-apps med Android Auto (f.eks. fra Google Play Music til Spotify)?
Sv.: Mens Android Auto kører, skal du trykke på musikikonet nederst til højre på skærmen for at starte audioapp'en. Tryk igen for at vælge mellem tilgængelige audio-apps (f.eks. Spotify).
Sp.: Kan jeg forhindre, at mit køretøjs infotainmentsystem automatisk starter Android Auto, når en kompatibel
telefon tilsluttes via USB?
Sv.: Ja. Gå til “SETTINGS” i dit køretøjs infotainmentsystem, og deaktiver derefter “USB Auto Launch” (USBautostart).
Sp.: Kan jeg deaktivere Android Auto helt?
Sv.: Ja. Gå til indstillingerne i dit køretøjs infotainmentsystem, og deaktiver derefter Android Auto. Du kan altid
aktivere Android Auto igen.
Sp.: Android Auto starter ikke på mit køretøjs infotainmentsystem. Hvad kan jeg gøre?
Sv.: Kontroller, at du har fulgt vejledningen til, hvordan du kommer i gang med at bruge Android Auto. Kontroller,
8

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink
FAQ
2016. november
Dette dokument er gældende for Astra (produceret fra aug. 2016) og MOKKA X (produceret fra jul. 2016).
at Android Auto er aktiveret under indstillingerne til dit køretøjs infotainmentsystem, og tilslut din telefon med et
fabriksfremstillet USB-kabel. Efter tilslutning skal nogle enhedsindstillinger muligvis bekræftes på din telefon.
Kontroller, at dit infotainmentsystems dato-og tidsindstillinger er nøjagtige.
Sp.: Hvorfor forstår Google Talk ikke, hvad jeg siger?
Sv.: Når du har startet Google Talk, så vent med at tale indtil efter tonen. Google Talk kan kræve 3G-eller 4Ginternetforbindelse.
Sp.: Hvorfor har jeg problemer med at bruge Android Auto (f.eks. afbrydes musikafspilning, eller Google Talk
reagerer ikke)?
Sv.: Hvis du oplever problemer med brugen af Android Auto, skal du kontrollere din Android-telefons
internetforbindelse. Hvis du har sluttet din telefon til OnStar ® 4G LTE Wi-Fi-hotspot, skal du kontrollere din Wi-Fihotspot-forbindelse. Nogle af funktionerne i Android Auto, såsom musik-streaming eller Google Talk, kan kræve
3G-eller 4G-internetforbindelse.
Sp.: Hvad gør du for at beskytte dit køretøj mod cyberangreb?
Sv.: Vi tager kundernes sikkerhed og tryghed meget alvorligt. Vi har en mangefacetteret tilgang til in-vehicle
cybersikkerhed og design af køretøjssystemer, så de kan opdateres med forbedrede sikkerhedsfunktioner i takt
med, at potentielle trusler udvikles.
Sp: Kan jeg bruge Google Maps med Android Auto I min bil uden en Internet-forbindelse (f.eks. ved kørsel i
udlandet)?
Sv: Ja, du kan bruge Google Maps feature “Offline Områder” med Android Auto. For at downloade et offline
område på din smartphone, skal du først forbinde den via et Wi-Fi netværk. Derefter skal du åbne Google Maps
app’en på din smartphone. Gå ind i Google Maps menu’en og vælg “Offline Områder”. Download et eller flere
offline områder. Dine offline områder vil være tilgængelige for din navigation, når du bruger Google Maps selv
uden en Internet forbindelse.

6. Stemmegenkendelse
Sp.: Stemmegenkendelse genkender ikke altid mine kommandoer. Hvordan kan jeg forbedre
stemmegenkendelsesfunktionen?
Sv.: Prøv at tale naturligt, ikke for hurtigt eller for højt. Når du har trykket på stemmegenkendelsesknappen, skal du
afvente biptonen og først tale bagefter. Se infotainmentskærmen screen for eksempler på gyldige
stemmekommandoer, som du kan sige.
Sp.: Hvordan kan jeg afbryde en talebesked under aktiv stemmegenkendelse og sige en kommando uden at vente
på, at talebeskeden afsluttes?
Sv.: Du kan afbryde talebeskeder når som helst ved at trykke på stemmegenkendelsesknappen på rattet. Vent på
bip-tonen, og tal derefter.
Sp.: Hvorfor forstår stemmegenkendelsesfunktionen ikke, når jeg udtaler en navigationsdestination?
Sv.: For at du kan angive destinationsadresser via stemmegenkendelse, kræves der en landespecifik
indtalingsrækkefølge. For engelske sprogindstillinger er rækkefølgen: husnummer, gadenavn og by. Når du har
trykket på stemmegenkendelsesknappen, kan du se infotainmentskærmen for eksempler på gyldige
stemmekommandoer, eller du kan se i infotainmentmanualen.
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Tilbage til indeks
7. Farveinstrumentpanelet (kun Astra)
Sp.: Hvordan kan jeg kontrollere farveinstrumentpanelet med knapperne på rattet?
Sv.: Med farveinstrumentpanelet kan du kontrollere visse køretøjs- eller infotainmentfunktioner, såsom tjek af
dæktrykket og foretage et telefonopkald. Du kan styre farveinstrumentpanelet med knapperne til højre på rattet.
Tryk på den venstre pileknap for at gå til hovedmenuen. Hvis du vil vælge et element på hovedmenuen, skal du
trykke på op/ned-pileknapperne og afkrydsningsknappen i midten. Nogle menuer har undermenuer med
yderligere funktioner. Tryk på den højre pileknap for at åbne en undermenu.
Sp.: Hvordan kan jeg ændre det antal oplysningssider, der bliver vist på instrumentpanelet?
Sv.: Du kan vælge og fravælge enkelte oplysningssider ved hjælp af knapperne på rattet. Tryk på den venstre
pileknap på kontrolpanelet på rattet for at skifte til “Settings“ (Indstillinger), og vælge ”Info Pages“
(Oplysningssider).

Tilbage til indeks
8. Favoritter
Sp.: Hvad er en favorit?
Sv.: En favorit er et element, som brugeren kan gemme på favoritlisten, der er tilgængelig nederst på
infotainmentskærmen. En favorit kan være en radiostation, en kontakt i telefonbogen, en afspilningsliste, en
navigationsdestination osv. Med favoritter kan du konfigurere ofte anvendte elementer og aktivere dem ved blot
at trykke på den pågældende favorit. Hvis du f.eks. har gemt en destination som favorit, vil et tryk på denne
favorit starte rutevejledningen til destinationen.
Sp.: Favoritlisten er forsvundet. Hvordan finder jeg den igen?
Sv.: På visse menuer er favoritlisten skjult for at give mere plads. Du kan altid få vist favoritlisten ved at trykke på
pileknapperne nederst til højre på skærmen eller ved at trække op i menu-baren med din finger fra bunden af
skærmen.
Sp.: Hvordan kan jeg gemme en ny favorit?
Sv.: 1. Sådan gemmer du en radiostation som favorit:
Hvis du vil gemme den aktuelt afspillede radiostation, skal du gå til radiohovedskærmen og trykke på og
holde en vilkårlig favorit nederst på skærmen nede, indtil der lyder et bip, og favorittens navn er blevet
ændret til radiostationens navn.
2. Sådan gemmer du en sang, et album eller en afspilningsliste:
Hvis du vil gemme den aktuelt afspillede mediesang, skal du gå til mediehovedskærmen og trykke på og holde
en vilkårlig favorit nederst på skærmen nede, indtil der lyder et bip, og favorittens navn er blevet ændret til
sangens titel.
Hvis du vil gemme et album eller en afspilningsliste, skal du trykke på “Browse” (Gennemse) på
mediehovedskærmen. Vælg “ALBUMS” eller “PLAYLISTS”, og tryk derefter på og hold en vilkårlig favorit
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nederst på skærmen nede. Infotainmentsystemet vil bede dig om at vælge det element, du ønsker at gemme
som favorit. Når du har valgt elementet, ændres favorittens navn til titlen på albummet eller afspilningslisten.
3. Sådan gemmer du en telefonbogskontakt:
Hvis du vil gemme en telefonbogskontakt, skal du først tilslutte din mobiltelefon via Bluetooth®. Tryk på
“CONTACTS” på telefonhovedskærmen, og tryk derefter på og hold en vilkårlig favorit nederst på skærmen
nede. Infotainmentsystemet vil bede dig om at vælge det element, du ønsker at gemme som favorit. Når du
har valgt elementet, ændres favorittens navn til kontaktens navn. Tip: Hvis favoritlisten er skjult, kan du vise
den ved at trække den op fra bunden af skærmen.
4. Sådan gemmer du en navigationsdestination:
Hvis du vil gemme en navigationsdestination, skal du første starte en rutevejledning til destinationen. Gå til
kortnavigationsskærmen, og tryk på og hold en vilkårlig favorit nederst på skærmen nede, indtil der lyder et
bip, og favorittens navn er blevet ændret til navigationsdestinationen. Tip: Hvis favoritlisten er skjult, kan du
vise den ved at trække den op fra bunden af skærmen.
Sp.: Hvordan kan jeg omdøbe, slette eller flytte mine favoritter?
Sv.: Du kan omdøbe, slette eller flytte favoritter ved at skifte til skærmen “SETTINGS“ og derefter vælge “Radio”
og trykke på knappen “Manage Favourites“ (Administrer favoritter).
Tilbage til indeks
9. Video
Sp.: Hvordan kan jeg afspille videoer fra en ekstern enhed, f.eks. et USB-stik?
Sv.: Følgende videoformater understøttes: .avi, .mpg, .mp4, .xvid og .wmv. Slut den enhed, der indeholder
videoerne, til infotainmentsystemet via et USB-kabel. Skift til den relevante lydkilde ved at trykke på MEDIA og
trykke på knappen “Browse“ (Gennemse). Tryk derefter på knappen “More“ (Mere) på interaktionsbjælken
nederst til højre, og vælg den ønskede video. Bemærk, at du kun kan afspille videoer, når håndbremsen er trukket.
Sp.: Hvorfor er der ikke noget billede, når jeg afspiller videoer? Jeg kan høre lyden.
Sv.: Kontroller, at håndbremsen er trukket.
Tilbage til indeks
10. Andet
Sp.: Kan jeg redigere startskærmen, f.eks. ved at ændre rækkefølge og placering af de viste applikationer?
Sv.: Hvis du vil redigere startskærmen, skal du trykke på og holde en af de viste applikationssymboler nede, indtil
startskærmen skifter til redigeringstilstand. I redigeringstilstand kan du omarrangere applikationssymbolerne på
én side eller mellem flere sider ved at trække dem til de ønskede placeringer med din finger. Hvis du vil afslutte
redigeringstilstand, skal du trykke på startknappen på infotainmentskærmen.
Sp.: Kan systemtiden indstilles automatisk?
Sv.: Systemtiden kan konfigureres, så den indstilles automatisk. Tryk på “SETTINGS“ på startskærmen, og tryk
derefter på “Time and Date“ (Tid og dato).
Sp.: Jeg har svært ved at aflæse displayet – det er for lyst, når det er mørkt, og for mørkt om dagen. Hvordan kan
jeg forbedre displayets læsevenlighed?
Sv.: For at forbedre displayets læsevenlighed kan du skifte mellem nattilstand, dagtilstand og automatisk tilstand
ved at trykke på knappen “SETTINGS“ på startskærmen. Vælg “Display” på indstillingsmenuen. Tip: Vælg
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automatisk tilstand for at opnå de bedste resultater. Hvis du manuelt vil ændre displayets lysstyrke for
instrumenter og infotainmentsystemet, skal du bruge dæmpningsknappen, der er placeret tæt på køretøjes
lyskontakt.
Sp.: Hvordan kan jeg slukke for infotainmentsystemet?
Sv.: Tryk på og hold volumenknappen nede for at slukke for infotainmentsystemet. Tip: Hvis du kun vil slukke for
skærmen, men fortsat ønsker at lytte til musik, skal du gå til “SETTINGS“ og derefter til “Display“.
Tilbage til indeks
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