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1. Audio 
 
 
Sp.: Hvordan kan jeg skifte mellem radio og mediekilder som f.eks. FM-radio og USB? 

Sv.: Hvis du vil skifte mellem forskellige lydkilder, kan du enten vælge de respektive kilder på hovedmenuen, 
trykke på knappen "SRCE" blandt infotainmentknapperne eller trykke på knappen "SRC" på rattet. 
 
Sp.: Når jeg afspiller musik fra en mobiltelefon via Bluetooth®, hvorfor mangler der så visse musikoplysninger, f.eks. 
sangtitel eller albumgrafik? 

Sv.: Muligheden for at vise musik-metadata, såsom sangtitel eller albumgrafik, afhænger af mobiltelefonens 
Bluetooth®-profilversion (AVRCP). AVCRP skal være version V1.3 eller nyere. 
 

Sp.: Når jeg afspiller musik fra en mobiltelefon via Bluetooth®, hvorfor kan jeg så ikke få adgang til mine 
afspilningslister, sange, albummer eller mapper? 

Sv.: Når du afspiller musik fra en mobiltelefon via Bluetooth®, kan du kun skifte til næste eller forrige sang. Når du 
afspiller musik via USB, har du fuld adgang til dine afspilningslister, sange, albummer og mapper. Slut din 
mobiltelefon til infotainmentsystemet via USB. 
 
Sp.: Hvordan kan jeg ændre toneindstillingerne i mit infotainmentsystem? 
Sv.: Vælg "Tone” i hovedmenuen for at ændre toneindstillingerne.  
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2. Navigation (kun med Navi 950 IntelliLink og Navi 650) 
 
 

Sp.: Hvordan kan jeg starte og annullere en rutevejledning? 
Sv.: Hvis du vil starte en rutevejledning, skal du trykke på knappen "DEST" blandt infotainmentknapperne. Du kan 
også bruge stemmegenkendelse. Hvis du vil annullere en aktiv rutevejledning, skal du trykke på knappen "DEST" 
igen og derefter vælge " Annuller rutevejledning” (Cancel Guidance). 
 

Sp.: Hvordan vælger jeg en tankstation eller et andet interessepunkt(POI) til en rutevejledning? 
Sv.: Tryk på "DEST" blandt infotainmentknapperne, og vælg derefter " Interessepunkter” (POI, Points of interest). 
Tankstationer kan findes i kategorien "Automotive” (Biler). 
 
Sp.: Hvordan kan jeg – på navigationskortet – vælge en destination direkte på kortet? 
Sv.: Anvend 8-vejsknappen, midt på midterknappen blandt infotainmentknapperne til at flytte en markør på 
navigationskortet. Tryk på den yderste ring på midterknappen for at vælge ”enter” - den destination, som 
markøren er placeret på. 
 
Sp.: Hvordan kan jeg gemme en destination i adressebogen i mit infotainmentsystem? 

Sv.: Når du har angivet en destination, skal du vælge "Gem" (Save) for at gemme destinationen i adressebogen i 
dit infotainmentsystem. 
 
Sp.: Når jeg aktivt benytter en rutevejledning, mens jeg kører, hvor kan jeg så se ankomsttid, rejsetid og afstand? 
Sv.: Du kan skifte mellem to indstillinger: 1. ankomsttid og afstand eller 2. resterende tid og afstand. Hvis du vil 
skifte mellem de to indstillinger, skal du trykke på midterknappen blandt infotainmentknapperne. Vælg derefter " 
Skift rutetid/destination” (Switch Route Time/Destination). 
 

Sp.: Når jeg foretager eller modtager et opkald, skifter infotainmentsystemet til telefonskærmen. Når jeg aktivt 
benytter en rutevejledning, hvordan kan jeg så hurtigt vende tilbage til navigationskortet uden at afslutte 
opkaldet? 
Sv.: Du kan altid skifte tilbage til navigationskortet ved at trykke på "NAV" blandt infotainmentknapperne. Under 
opkaldet kan du fortsat høre navigationstalebeskeder. 
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3. Telefon 
 
 

Sp.: Hvordan parrer jeg min mobiltelefon med infotainmentsystemet via Bluetooth®? 
Sv.: Tryk på "CONFIG" blandt infotainmentknapperne for at parre din mobiltelefon. Vælg derefter "Phone 
Settings” (Telefonindstillinger), "Bluetooth" og " Forbind enhed”. Sørg for, at Bluetooth® er aktiveret på din 
mobiltelefon, og at mobiltelefonen er indstillet til at være synlig for andre Bluetooth®-enheder. 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 og dine sms’er 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 hos producenten af din telefon 
 

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. Afhængigt af din telefonbogs størrelse kan det tage et par minutter at indlæse den i infotainmentsystemet.  
3. Afhængigt 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 vælger en kontakt i min telefonbog, er det ikke alle de telefonnumre, jeg har knyttet til kontakten, der 
bliver vist. Hvorfor? 

Sv.: Hvis en kontakt i din telefonbog har mere end ét brugerdefineret telefonnummer tilknyttet, er det kun det 
første brugerdefinerede telefonnummer, der bliver vist. 
 

Sp.: Hvordan kan jeg ændre sorteringsrækkefølgen for min telefonbog via infotainmentsystemet, f.eks. efter 
fornavn eller efternavn? 

Sv.: Hvis du vil ændre sorteringsrækkefølge for din telefonbog via infotainmentsystemet, skal du trykke på 
"CONFIG" blandt infotainmentknapperne. Vælg derefter " Telefonindstillinger " (Phone Settings) og " 
Sorteringsrækkefølge” (Sort Order). 
 

Sp.: Når jeg har sluttet min iPhone til infotainmentsystemet via Bluetooth®, hvorfor bliver kun nogle – eller slet 
ingen – af mine sms’er vist i indbakken i infotainmentsystemet? 
Sv.: Kontrollér, at du har aktiveret indstillingen " Vis meddelelser " (Show Notifications) på din iPhone. Bemærk, at 
du kun får vist de sms’er i infotainmentsystemets indbakke, som du har modtaget, mens din iPhone har været 
sluttet til infotainmentsystemet via Bluetooth®. 
 

Sp.: Hvordan kan jeg indtaste specialtegn/umlaut-tegn, såsom 'É' eller 'Ü', når jeg opretter et foruddefineret sms-
svar? 
Sv.: Vælg det ønskede bogstav med midterknappen (f.eks. E), og tryk gentagne gange på knappen. Alle de 
tilknyttede specialtegn/umlaut-tegn vil blive vist efter hinanden. Bemærk, at det kun er muligt at oprette 
foruddefinerede sms’er, når bilen holder stille. 
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4. Stemmegenkendelse (kun med CD 600 IntelliLink og Navi 950 IntelliLink) 
 
 

Sp.: Hvilke stemmekommandoer understøtter infotainmentsystemets stemmegenkendelsesfunktion? 
Sv.: Her er nogle eksempler på de vigtigste, understøttede stemmekommandoer: 

 "Call Anna Smith". Se sorteringsrækkefølgen i din telefonbog (sortering af telefonbog). 

 "Read SMS" 

 "Play artist Mozart" 

 "Play song Imagine" 

 "Tune FM YouFM" 

 "Help" 

 "Navigation", og vælg derefter mellem "Address", "Point of Interest" eller "Go Home" 

 For adresser skal du bruge den rækkefølge, der er angivet på skærmen. For adresser i f.eks. Tyskland og 
Østrig skal du først sige bynavnet og derefter gadenavn og husnummer. For adresser i f.eks.Storbritannien 
og Frankrig skal du først sige husnummeret og derefter gadenavn og by.  
 

Sp.: Hvordan kan jeg forbedre stemmegenkendelsesfunktionen? 
Sv.: Forsøg at tale naturligt og med moderat hastighed, stemmestyrke og betoning. Vent på bip-tonen, og tal 
derefter. 
 
Sp.: Når jeg bruger stemmegenkendelse, er infotainmentsystemets talebeskeder alt for lange. Hvordan kan jeg 
afbryde disse talebeskeder og udtale en stemmekommando med det samme? 

Sv.: Du kan afbryde talebeskederne når som helst ved at trykke på stemmegenkendelsesknappen på rattet. Vent 
på bip-tonen, og tal derefter.  
 
Sp.: Jeg har hørt, at infotainmentsystemet understøtter stemmegenkendelse på visse smartphones, der er sluttet til 
infotainmentsystemet via Bluetooth® (f.eks. Apple Siri eller Google Voice). Hvordan får jeg adgang til 
stemmegenkendelsesfunktionen for smartphones i min bil? 
Sv.: For at få adgang til smartphone-stemmegenkendelse via infotainmentsystemet skal du trykke på og holde 
stemmestyringsknappen på rattet nede i et par sekunder. Bemærk, at nogle smartphone-
stemmegenkendelsesfunktioner kan kræve 3G- eller 4G-internetforbindelse. 
 
Sp.: Hvorfor kan jeg ikke ringe op til en kontakt fra min telefonbog ved hjælp af stemmegenkendelse? 
Sv.: Kontroller først, at infotainmentsystemet har adgang til din telefonbog. Afhængigt af sorteringsrækkefølgen i 
din telefonbog skal du måske sige fornavnet efterfulgt af efternavnet eller omvendt. 
 
Sp.: Hvorfor kan jeg ikke bruge stemmegenkendelse til at indtale en navigationsadresse i et andet land? 
Sv.: Med stemmegenkendelse kan du kun indtale adresser, hvis originalsprog svarer til det systemsprog, der er 
indstillet for dit infotainmentsystem. Hvis dit infotainmentsystem f.eks. er indstillet til Tysk, kan du indtale en 
adresse i Østrig ved hjælp af stemmegenkendelse, men du kan ikke indtale en adresse i Frankrig. 
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5. Andet 

 

 

Sp.: Er der en oversigt, der indeholder alle de nødvendige oplysninger om, hvordan jeg betjener 
infotainmentsystemet? 

Sv.: Ja, vi har udarbejdet en hurtigguide, som beskriver de mest relevante funktioner i infotainmentsystemet. Du 

kan normalt finde hurtigguiden i lommen til instruktionsbogens mappe eller på: opel.dk  
 
Sp.: Jeg har hørt, at musikstreaming-app’en AUPEO! er tilgængelig til CD600 / Navi 950 IntelliLink. Hvordan kan jeg 
begynde at bruge AUPEO! via infotainmentsystemet? 

Sv.: For at starte AUPEO! skal du først downloade app’en til din smartphone fra Apple App Store eller Google Play 
Store og derefter oprette en AUPEO!-konto. Hvis du har en Apple iPhone, skal du slutte den til 
infotainmentsystemet med et USB-kabel. Hvis du har en Android-telefon, skal du slutte den til 
infotainmentsystemet via Bluetooth®. Vælg “Aupeo” på infotainmentsystemet for at starte AUPEO! 

 

Sp.: Hvordan kommer jeg til den næste side? 
Sv.: Vælg "Mere"(More) nederst til højre på siden for at gå til den næste side. 
 
Sp.: Hvordan kan jeg redigere siden? 
Sv.: Hvis du vil redigere siden, skal du vælge "Menu" i det nederste venstre hjørne på siden. Vælg "Tilpas” 
(Customise) for at vælge op til otte applikationer, som du kan få vist på siden. Vælg "Sortér” (Sort) for at ændre 
sorteringsrækkefølge for disse applikationer. 
 
Sp.: Hvordan kan jeg slukke for infotainmentsystemet? 

Sv.: Sluk for infotainmentsystemet ved at trykke på strømknappen blandt infotainmentknapperne. Musikken 
holder op med at spille, og standbyskærmen bliver vist. Hvis du blot ønsker at deaktivere displayet, men fortsat 
ønsker at lytte til musik, skal du trykke på "CONFIG" blandt infotainmentknapperne og derefter vælge 
 "Displayindstillinger” (Display Settings). 
 
Sp.: Infotainmentsystemet skifter af og til mellem to grafiske temaer, et mørkt og et lyst tema. Hvordan kan jeg 
vælge et bestemt tema permanent? 
Sv.: For at tilpasse sig til de omgivende lysforhold tilbyder infotainmentsystemet to grafiske temaer: Et lysere tema 
(dagtilstand) og et mørkere tema (nattilstand). Du kan vælge et af disse temaer til permanent visning, eller du kan 
indstille systemet til automatisk tilstand. Tryk på "CONFIG" blandt infotainmentknapperne, og vælg derefter " 
Displayindstillinger” (Display Settings), " Kortindstillinger " (Map Settings) og derefter "Kortvisning” (Map 
Display). 
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