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1. Audio
Sp.: Hvordan kan jeg skifte mellem forskellige lydkilder (f.eks. FM-radio og musik på USB-enheder)?
Sv.: Hvis du vil skifte lydkilde, skal du trykke på ”Lyd”(AUDIO) på startskærmen og derefter på ”Kilde”
(Source) nederst til venstre på skærmen. Vælg den lydkilde, som du vil lytte til. Du kan også trykke på
knappen "SRC" på rattet.
Sp.: Hvordan kan jeg søge efter og vælge en radiostation?
Sv.: Hvis du vil søge efter en radiostation, skal du trykke på "MENU" nederst til højre på radiohovedskærmen. Tryk
på "Stationsliste" (Station List), og vælg en station på listen med stationer, der kan modtages fra. Tip: Hvis du vil
have direkte adgang til stationslisten, skal du blot trykke på navnet på den aktuelt afspillede radiostation på
radiohovedskærmen.
Sp.: Hvordan kan jeg gemme en radiostation som et forvalg?
Sv.: Hvis du vil gemme en radiostation som forvalg, skal du først vælge og afspille den radiostation, som du vil
gemme som forvalg. Tryk på og hold derefter en vilkårlig knap til forvalg nede. De findes i det nederste område af
lydhovedskærmen, indtil der afspilles en biptone to gange, når stationen er gemt.
Sp.: Hvordan kan jeg søge efter musik på min USB-enhed (f.eks. iPod eller mobiltelefon)?
Sv.: Hvis du vil søge efter musik på en USB-enhed, skal du først skifte til USB som lydkilde. Tryk derefter på "MENU"
nederst til højre på skærmen. Tip: Hvis du vil have direkte adgang til medielisten, skal du blot trykke på navnet på
den aktuelt afspillede sang på mediehovedskærmen.
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 producenten af din enhed, om den 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.: Hvordan kan jeg ændre toneindstillingerne i mit infotainmentsystem?
Sv.: Hvis du vil justere toneindstillingerne, skal du trykke på "MENU" nederst til højre på lydhovedskærmen. Tryk
derefter på "Toneindstillinger" (Tone Settings) nederst på listen.
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tilbage til indholdsfortegnelse
Sp.: Hvordan kan jeg aktivere eller deaktivere trafikmeddelelser via radioen (“Trafikprogram” (Trafik
programme))?
Sv.: Hvis du vil aktivere eller deaktivere trafikmeddelelser, skal du trykke på "MENU" på hovedskærmen for
lydindstillinger og derefter ændre indstillingen for “ Trafikprogram” (Traffic Programme) i overensstemmelse med
dette.

2. Telefon
Sp.: Hvordan kan jeg slutte min mobiltelefon til infotainmentsystemet via Bluetooth®?
Sv.: Hvis du vil slutte din mobiltelefon til infotainmentsystemet via Bluetooth®, skal du først kontrollere, at
Bluetooth er aktiveret på din mobiltelefon, og at den er indstillet til at være synlig for andre Bluetooth-enheder.
Tryk på ”Telefon” (PHONE) på startskærmen, og tryk derefter på “ Søg efter enhed ” (Search Device). Vælg din
telefon på listen med fundne enheder, 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 opel.dk
Sp.: Jeg har sluttet min mobiltelefon til infotainmentsystemet via Bluetooth, men jeg kan ikke få adgang til min
telefonbog via infotainmentsystemet. Hvad kan jeg gøre?
Sv.: Hvis du ikke kan få adgang til din telefonbog via infotainmentsystemet, skal du forsøge følgende:
1. For nogle mobiltelefoner kræves det, at du giver adgang til telefonbogen. Sørg for, at du har aktiveret
adgang til telefonbogen på din mobiltelefon, efter at du har forbundet din telefon.
2. Afhængig af din telefonbogs størrelse kan det tage et par minutter at indlæse den i infotainmentsystemet.
3. Afhængig af din mobiltelefon vil de kontakter, der er gemt på SIM-kortet, muligvis ikke være tilgængelige.
4. Opdater din mobiltelefons operativsystem.
Din mobiltelefon skal understøtte PBAP (Phone Book Access Profile).
Sp.: Når jeg har sluttet min mobiltelefon til infotainmentsystemet via Bluetooth, hvordan kan jeg så ringe op til en
kontakt fra min mobiltelefons telefonbog ved hjælp af infotainmentsystemet?
Sv.: Hvis du vil ringe til en kontakt fra din mobiltelefons telefonbog, skal du trykke på "Telefon"(PHONE) på
startskærmen og derefter trykke på " Kontakter” (Contacts). Du kan enten rulle på listen med kontakter eller
trykke på søgeknappen på venstre side af skærmen.

3. Apple CarPlay™
Sp.: Hvad er Apple CarPlay?
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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 bilens
infotainmentskærm eller ved hjælp af stemmekommandoer.
tilbage til indholdsfortegnelse
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. CarPlay 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.
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.: Min bil understøtter Apple CarPlay, men CarPlay er på nuværende tidspunkt ikke tilgængelig i mit land. Hvad
skal jeg bruge for at anvende CarPlay i min bil, når applikationen bliver tilgængelig i mit land?
Sv.: Det er helt enkelt. Du skal blot slutte din kompatible iPhone (iOS 5 eller nyere) til infotainmentsystemet med et
lightning-kabel for at starte Apple CarPlay. Der kræves ikke nogen software-opdatering af din bil.
Sp.: Min bil er udstyret med et ældre infotainmentsystem. der ikke er kompatibelt med Apple CarPlay. Kan jeg
opdatere min bils 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
har adgang til i bilen 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.
Sp.: Hvordan kan jeg nemt finde ud af, om min bils infotainmentsystem er kompatibelt med Apple CarPlay?
Sv.: Hvis din bils infotainmentsystem er kompatibelt med Apple CarPlay, vises der et “PROJEKTION”-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.
3

Radio R 4.0 IntelliLink
FAQ
September 2016
2. Slut din iPhone til infotainmentsystemet med et lightning-kabel. For at opnå den bedste ydelse skal du
bruge det kabel din telefon blev leveret med fra din leverandør(kabel af god kvalitet) .
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 min bils 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 forhindre, at min bils infotainmentsystem automatisk starter Apple CarPlay, når en kompatibel telefon
tilsluttes via USB?
Sv.: Ja. Gå til “INDSTILLINGER” i dit bils infotainmentsystem, og deaktiver derefter “ USB-autostart” (USB Auto
Launch ).
Sp.: Kan jeg deaktivere Apple CarPlay helt?
Sv.: Ja. Gå til indstillingerne i din bils infotainmentsystem, og deaktiver derefter Apple CarPlay. Du kan altid
aktivere CarPlay igen.
Sp.: Apple CarPlay starter ikke på min bils 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 din bils infotainmentsystem, og tilslut din telefon med et USB-kabel
af god kvalitet. 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.
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Sp.: Hvad gør du for at beskytte din bil mod cyberangreb?
Sv.: Vi tager kundernes sikkerhed og tryghed meget alvorligt. Vi har en bred tilgang til cybersikkerhed i bilen og
design af køretøjssystemer, så de kan opdateres med forbedrede sikkerhedsfunktioner i takt med, at potentielle
trusler udvikles.
tilbage til indholdsfortegnelse

4. 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 bilens
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, der hjælper til at minimere
risikoen for at blive distraheret.
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 er Android Auto kun tilgængelig for visse udvalgte modeller. Applikationen vil
muligvis blive tilføjet på flere modeller senere, men dette er ikke bekræftet.
Sp.: Min bil understøtter Android Auto, men Android Auto er på nuværende tidspunkt ikke tilgængelig i mit land.
Hvad skal jeg bruge for at anvende Android Auto i min bil, når applikationen bliver tilgængelig i mit land?
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 softwareopdatering af din bil.
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.: Nej. Der kan ikke tilføjes kompatibilitet med Android Auto, når der er tale om et ældre infotainmentsystem.
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 bilet via en kompatibel telefon, kan have in-app-køb aktiveret, eller de kan bruge din telefons
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data, hvilket kan medføre yderligere omkostninger, især under roaming i et andet land. Dette kan f.eks. omfatte
apps til musik-streaming og navigation.
Sp.: Hvordan kan jeg nemt finde ud af, om min bils infotainmentsystem er kompatibelt med Android Auto?
Sv.: Hvis din bils infotainmentsystem er kompatibelt med Android Auto, vises der et “PROJEKTION”-ikon på
infotainmentsystemets startskærm.
tilbage til indholdsfortegnelse
Sp.: Hvordan kommer jeg i gang med at bruge Android Auto?
Sv.: Kontroller først, at du har det nyeste tilgængelige Android-operativsystem installeret på din 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 USB-kabel, der fulgte med leveringen (kabel af god kvalitet).
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 4Ginternetforbindelse.
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 telefonens skærm, efter at du har tilsluttet telefonen og trykket på Android
Auto-knappen på displayet. Sørg også for, at indstillingen “ Tilslut kun til kendte biler” (Only connect to known
cars) 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?
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.
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Sp.: Hvordan kan jeg skifte tilbage til min bils 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 min bils infotainmentsystem automatisk starter Android Auto, når en kompatibel telefon
tilsluttes via USB?
Sv.: Ja. Gå til “INDSTILLINGER” i din bils infotainmentsystem, og deaktiver derefter “USB Auto Start” (USB-auto
launch).
Sp.: Kan jeg deaktivere Android Auto helt?
Sv.: Ja. Gå til indstillingerne i din bils infotainmentsystem, og deaktiver derefter Android Auto. Du kan altid aktivere
Android Auto igen.
tilbage til indholdsfortegnelse
Sp.: Android Auto starter ikke på min bils infotainmentsystem. Hvad kan jeg gøre?
Sv.: Kontroller, at du har fulgt vejledningen til, hvordan du kommer i gang med at bruge Android Auto. Kontroller,
at Android Auto er aktiveret under indstillingerne til din bils infotainmentsystem, og tilslut din telefon med et USBkabel af god kvalitet. 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.
Sp.: Hvad gør du for at beskytte din bil mod cyberangreb?
Sv.: Vi tager kundernes sikkerhed og tryghed meget alvorligt. Vi har en bred tilgang til cybersikkerhed i bilen og
design af køretøjssystemer, så de kan opdateres med forbedrede sikkerhedsfunktioner i takt med, at potentielle
trusler udvikles.
tilbage til indholdsfortegnelse

5. Galleri
Sp.: Hvordan kan jeg afspille en film eller vise et billede via infotainmentsystemet?
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Sv.: Hvis du vil afspille en film eller vise et billede via infotainmentsystemet, skal du først kontrollere, at der er
tilsluttet en enhed med understøttede mediefiler. Tryk på "GALLERI”(Gallery) på startskærmen. Tryk på
knapperne til venstre på skærmen for at skifte mellem billeder og film. Bemærk: Film kan kun afspilles, hvis bilen
holder stille, og håndbremsen er trukket.
Sp.: Hvilke filformater for billeder og film understøttes af infotainmentsystemet?
Sv.: Følgende billedfilformater understøttes: jpg, bmp, png, gif og jpeg. Følgende filmfilformater understøttes: avi
og mp4. Se i instruktionsbogen til infotainment for at få yderligere oplysninger (f.eks. om filopløsning og audiokodningsmetode).
6. Andet
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.
tilbage til indholdsfortegnelse
Sp.: Hvordan kan jeg aktivere eller deaktivere touchskærmens biptone?
Sv.: Hvis du vil aktivere eller deaktivere touchskærmens biptone, skal du trykke på "INDSTILLINGER" på
startskærmen. Tryk derefter på “Radio”, og rediger indstillingen for “ Lydfeedback fra touchskærm” (Audible
Touch Feedback) i overensstemmelse med dette.
Sp.: Hvordan kan jeg slukke for infotainmentsystemet?
Sv.: Tryk på og hold standbyknappen nede i nogle få sekunder for at slukke for infotainmentsystemet. Tryk på og
hold standbyknappen nede igen for at starte infotainmentsystemet igen.
tilbage til indholdsfortegnelse
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