
Navigation og 
Multimedia System

Indhold:

Sikkerhedsforanstaltninger 2

Quick-guide til navigation 3-9

Frontpanel beskrivelse 10

Audio player funktioner 11

iPod funktioner 12

Bluetooth funktioner 13-14

Fil browser funktioner 15-16

Spil - Dato og tid parametre 17

Indstilling af  lydniveau 18

DVD funktioner ved tilkøbt DVD maskine 19-21

Installation af GPS antenne 22

Produkt information 23

Brugermanual

Menu fra Chevrolet og Opel system.



2 Navigation og Multimedia System

Sikkerhedsforanstaltninger

Forsigtig

Advarsel 

For at sikre førerens sikkerhed, skal du ikke betjene denne 
enhed, mens du kører.
 

Sørg for, at produktet bruges under sikre forhold, som 
ikke bringer nogen andre trafikanter i fare.

Satellitnavigationen, som er monteret i denne enhed, skal
kun anvendes til retningsbestemte referencer og vejled-
ning. Dette betyder ikke, at den respekterer færdselsre-
gler og trafkafvikling, når den vælger ruterne.

Undlad venligst at forsøge at installere, afinstallere eller 
reparere apparatet mens det er tændt, da det er farligt, 
og kan beskadige enheden. Få  professionel hjælp til af–
installation eller reparation, hvis det kræves.

Udsæt ikke denne enhed for farlige materialer.
Denne enhed leveres med en LCD touch screen skærm, 
som du ikke må ridse eller trykke på med et hårdt eller 
skarpt objekt, der direkte eller indirekte kan skade LCD-
panelet.

Hvis temperaturen i bilen bliver for høj under direkte
sollys, skal du tænde for air-conditionen, før du tænder
enheden for at forhindre mulig overophedning.

Den fulde vejledning findes på: 

www.asmarketing.dk 
> Diverse links (på forsiden) 
> iGO primo version 1.2.1 
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Du har følgende valgmuligheder:

Tryk”Find” for at vælge en destination ved at indtaste 
en adresse eller vælge et interessepunkt, et sted på kortet 
eller en af dine Favoritdestinationer. Du kan også finde 
dine seneste destinationer under Smart historik, indtaste 
et koordinat eller bruge en position, der er gemt med et 
billede. Hvis du har internetadgang, kan Google Local 
Search være en yderligere hjælp til at finde destinationen.

Tryk ”Min rute”for at få vist ruteparametre og ruten 
i sin fulde længde på kortet. Du kan også arbejde med 
ruten såsom at redigere eller annullere ruten, opsætte 
startpunkt for ruten, vælge rutealternativer, undgå dele 
af ruten, simulere navigationen eller tilføje destinationen 
til dine Favoritter.

Tryk “Flere” for at tilpasse, hvordan navigationssoft-
waren fungerer, simulerer demoruter eller kører ekstra 
applikationer.

Skærmbilledet viser de 3 ovenstående valgmuligheder 
samt miniaturekort i realtid, der viser din aktuelle posi-
tion. Tryk på kortet for at forstørre kortet til fuld skærm.

Tryk på Symbolet for at åbne oversigtsskærmen Trafik.
(Ikke standard)

Tryk på Symbolet for at minimere eller afslutte naviga-
tionen.

Navigationsmenu
Fra Navigationsmenuen har du adgang til alle 
softwarens funktioner.

Start navigationen 
ved at trykke på 
“Navigation” i 
hovedmenuen.
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Tryk på et af datafelterne for at undertrykke de andre og 
kun få vist det valgte felt. Datafelterne er forskellige alt 
efter, om du navigerer på en aktiv rute, eller du ikke har 
en angivet destination (den orange linje vises ikke).

Beskrivelse
Viser den afstand, du skal køre på ruten, før du når frem 
til den endelige destination.

Viser den tid, det tager at nå frem til rutens endelige des-
tination baseret på de tilgængelige oplysninger om rutens 
resterende segmenter.

Din enhed kan modtage trafikinformation i realtid, og 
ruteberegningen tager højde for trafikforsinkelser, der 
kan påvirke din rute, hvis de registreres. Beregningen er 
dog sjældent helt præcis.
Historiske trafikdata kan også indlægges i beregningerne, 
hvis sådanne forekommer.

Viser forventet ankomsttid til rutens endelige destination 
baseret på de tilgængelige oplysninger om rutens rester-
ende segmenter.

Din enhed kan modtage trafikinformation i realtid, og 
ruteberegningen tager højde for trafikforsinkelser, der 
kan påvirke din rute, hvis de registreres. Beregningen er 
dog sjældent helt præcis.

Historiske trafikdata kan også indlægges i beregningerne, 
hvis sådanne forekommer.

Afstand
16.9 km

Resterende tid
0:16

Ankomsttid
17:22
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Du har måske brug for en tankstation eller restaurant på 
din vej. Denne funktion viser en ny knap på kortet, når du 
kører på motorvej.
Tryk på knappen for at åbne et panel med detaljerede 
oplysninger om de næste frakørsler eller servicestationer.

Servicecentre 
ved motor
vejsafkørsler

  
Tryk på et af dem for at få det vist på kortet, og tilføj det 
som et rutepunkt, hvis der er brug for det.
Hvis du ønsker at få vist andre typer steder omkring en 
frakørsel, kan du ændre ikonerne under indstillinger for 
visuel vejledning. 

Genvejsmenu Genvejsmenuen viser de betjenings-
knapper og funktioner, som ofte 
bruges under navigation. Du åbner den 
direkte fra kortskærmen ved at trykke.

Menuen lukker efter få sekunders 
inaktivitet, eller hvis du trykker på.
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Menuen lukkes også, hvis du aktiverer almindelige betje-
ningsknapper og f.eks. sætter enheden på lydløs. I andre 
tilfælde kan du åbne et nyt skærmbillede med valgmu-
ligheder ved at trykke på en knap.
De fleste af funktionerne er genveje. De er tilgængelige 
fra menusystemet.

1.  Hvis du er på kortskærmen, trykker du “Menu”  for at 
gå tilbage til navigationsmenuen.

2.  I navigationsmenuen trykkes på følgende knapper: 
”Find”, “Find adresse”.

3.  Hvis der er brug for det, trykker du “Land”, indtaster 
de første få bogstaver i landenavnet, og vælger et land.

Indtastning 
af en adresse
For at angive en adresse 
som destination skal du 
gøre følgende:

4. a. Tryk “By”

 b.  Begynd at indtaste bynavnet på tastaturet.

 c.  Find den by, du ønsker:
  Det mest sandsynlige bynavn vises altid i indtast-  

 ningsfeltet. Tryk ✔for at acceptere det.

 d. Adresse og husnummer vælges på samme måde.

Antallet af knapper i 
menuen svarer ikke til 
antallet af tilgængelige 
funktioner. Under Ind-
stillinger kan du vælge 
funktion til de enkelte 
knapper.

Tryk derefter “Færdig”, “Næste” og “Start”.
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Gem favoritruter 
i “Favoritter”

Tryk på “Flere” når ruten vises på kortet. 

Tryk derefter “Tilføj til favoritter”. 
Afslut med at trykke “Færdig”, og ruten er gemt.

De kan vælge mellem forskellige rutealternativer eller 
ændre ruteplanlægningsmetode, når du har valgt en ny 
destination. Du skal gøre følgende:

1. Vælg en destination som forklaret tidligere, og gå til 
skærmbilledet rutebekræftelse.

2. Tryk “Flere”
   
3. Tryk “Rutealternativer”

4. Du får vist de generelle oplysninger om tre rutealterna-
tiver med den valgte ruteplanlægningsmetode. 

 Tryk på én af dem for at se den på kortet.

Se alternative 
ruter under plan
lægning af en rute

5. Hvis du ikke synes, du kan finde et godt alternativ, kan 
du trykke “Flere resultater” og rulle ned for at se 
ruter beregnet efter andre metoder.

   
6. Vælg et af rutealternativerne og tryk “Tilbage” for at 

vende tilbage til det forrige skærmbillede. Softwaren 
genberegner ruten. Den orange linje viser nu den nye 
anbefalede rute.
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Juster lydstyrken, sæt enheden på mute eller skift sprog 
til stemmevejledning. Du kan også aktivere og opsætte 
forskellige advarsler og alarmer.
Aktiver forskellige lyde og advarsler i applikationen.
Indstilling af talelængde  Se næste side.

Indholdet i genvejsmenuen (side 5) kan brugertilpasses. 
Tryk på den knap, du ønsker at ændre, og vælg en ny 
funktion til knappen ud fra listen.

Historiske trafikdata  UNDERSTØTTES IKKE

Indstillingerne her afgør, hvordan ruterne beregnes. Vælg 
den type køretøj, du kører i, vejtyper til ruteplanlægning 
og ruteplanlægningsmetode.

Du kan justere kortskærmens opsætning. Du kan tilpasse 
kortvisningen til dit behov, vælge egnede farvetemaer 
på listen til både dag og nat, ændre den blå pil til en 3D-
bilmodel, vise eller undertrykke 3D-bygninger, slå turlog-
ning til og fra og foretage opsætning af visning af steder 
(hvilke steder, der skal vises på kortet).

Tilpas hvordan softwaren understøtter din navigation 
med forskellige ruteinformationer på kortskærmen.

Indstillinger for visning omfatter menuanimationer, spe-
cielle farver til dag og nat og skærmens lysstyrke.

Menuen 
indstillinger

Beskrivelse af knapper

Du kan konfigurere programindstillingerne og ændre 
funktionerne i softwaren. Tryk på følgende knapper:
“Menu”  “Flere”  “Indstillinger”

I menuen Indstillinger får du flere valgmuligheder. 
Tryk ▼ eller rul med din finger for at se den fulde liste.

UNDERSTØTTES IKKE!
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Her kan du indstille applikationen til dit lokale sprog, 
måleenheder, tid og dato og format hertil, og endelig kan 
du vælge tidszone.

Turlogge og sporlogge indeholder nyttige oplysninger om 
dine ture. Turlogge kan gemmes manuelt, når du når frem 
til din destination, eller du kan sætte applikationen op til 
automatisk at gemme her.

Applikationen indsamler brugsinformation og GPS-logge, 
der kan bruges til at forbedre applikationen og kortenes 
kvalitet og dækning. Her kan du aktivere og deaktivere 
indsamling af logdata.

Du kan ændre de generelle softwareparametre, der blev 
valgt under den første opsætning. 

Slet alle gemte data og nulstil alle indstillinger til fabriks-
standard.

Indstilling 
af talelængde

Automatisk 
start af 
navigation

Tryk på følgende knapper:
“Menu”  “Flere”  “Indstillinger” 
 “Lyde og advarsler”.

Tryk derefter på “Talelængde” og skift 
mellem “Udførlig” “Minimal”  “Kort”.

Hvis det ønskes at navigationen skal starte, når bilen 
startes, skal radioen være tændt, når bilen stoppes.
Modsat vil navigationen ikke starte, såfremt man sluk-
ker for radioen inden bilen stoppes.
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Frontpanel beskrivelse

Home
Ikonerne giver 

direkte adgang 
til brugerfladerne.

.

Brug af ikoner. Tryk for at starte

Hvis der er tilsluttet DVD (ekstra tilbehør) se side 19.

Brug af ikoner. Tryk for at starte

Når du trykker på 

- menu knappen på 
forsidepanelet, vises 
denne brugerflade.

BEMÆRKNING:
Navi-softwaren vil være forudinstalleret på SD-kort, 
og du må ikke slette nogle af de originale filer, som er 
leveret af sælger, ellers vil der opstå problemer. 
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Applikationer: Audio Player

Audio Player
Tryk på “Music” 

for at anvende Audio
Player: Dobbelt-tryk

på en lydfil i
“Filer” eller vælg
en lydfil og vælg

“Play”

Tryk på “Menu” 
og pop menu til højre

Tryk på sangspor navnet for at afspille 

Album billede Lydspor information

Åben lydfil: Vælg de ønskede lydfiler i lokal, USB eller 
SD-kort i File browser )*

*) Det anbefales ikke at lægge lyd- og billedefiler på SD kort, 

    hvis dette bruges af navigationen.

Scan: Afspiller de første 8 sekunder af hver sang. Når
den er færdig, vil den spille fra den første sang i normal 
tilstand.

Afspil Random: Afspil sange tilfældigt
Gentag aktuel: Gentager den aktuelle sang
Afspiller: MP3, WMA, WAV

Afspil/pause: Afspil eller pause din valgte sang

Forrige

Næste 

Forrige side

Næste  side
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Applikationer: iPod

Den viser oplysninger fra Playlister, kunstnere, albummer, 
genrer, titler, tid etc. Du kan trykke Pause / Play / Forrige 
/ Næste ikon for at implementere fil i henhold til dine 
foretrukne. Du kan også trække tidstager aksen til at 
vælge, afspiller / frem / tilbage.

iPod Audio Player
Tryk på “iPod”

ikon i hovedmenu for 
af anvende

iPodprogram.
iPod enheden

skal være tilsluttet.

Før du starter denne applikation, skal du sikre at iPod 
en heden er tilsluttet. Tryk på “iPod” ikonet på hoved-
menuen, for at lancere iPod lydafspiller. Denne bruger-
flade vises:

BEMÆRKNING:
1. Hvis der ikke er nogen iPod tilsluttet enhed, kan alle 

funktioner på iPod søgning føre til at systemet fryser. 
Hvis dette sker, så genstart systemet.

2. Systemet er kompatibelt med iPod Shuffle 3, iPod 
Nano, etc.

Denne funktion un-
derstøttes ikke i Opel 
Insignia standard, men 
kan leveres i visse 2012 
udgaver.
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Applikationer: Bluetooth 

Bluetooth
Tryk på “Bluetooth”

ikonet for at starte
Bluetooth hånd-fri

system. Tryk 
“Forbind”-knappen 

for at parre din 
mobiltelefonenhed 
med enheden, eller 

tryk“Menu”for 
flere indstillinger.

Med Bluetooth-funktionen, kan enheden være forbundet 
med de fleste Bluetooth-mobiltelefoner, og det giver dig 
et håndfrit miljø til brug af din mobiltelefon, mens du
er på farten.
* Understøtter Bluetooth version 2,0 og frem, hvis din telefon har 
en tidligere version af Bluetooth, bedes du opdatere dit håndsæt.
Kan tilslutte op til 8 telefoner. Telefonbog kan i de fleste tilfælde 
kopieres.

Match Bluetooth enheden
1. Tryk “Forbind”-knappen på Bluetooth-menu siden eller 

tryk på “Menu” Bluetooth “Forbind“ for at enheden 
kan matche standby mode.

2. Tænd for Bluetooth-kommunikation indstillingerne på 
din mobiltelefon, og søg efter denne Navi enhed.

3. Når Navi enheden er fundet på din mobiltelefon, vælg 
svar-enhedens navn (f.eks D2270) for at parre med 
telefonen.

4. Indtast password “1234”, når din mobiltelefon bliver 
bedt om at forbinde.

5. Din mobiltelefon bør nu være parret med Navi-en-
heden.

6. Når din mobiltelefon er parret, behøver du ikke at gå 
igennem denne proces igen. Så snart systemet er tændt 
med din Bluetooth-enhed i tilslutningsystemets række-
vide, vil begge enheder være automatisk forbundet.

Hvis du ønsker at slette din mobiltelefon fra systemet, 
kan du gå ind i “Enhedsliste” via “Menu” - “Blue tooth” 
- “Enhedsliste”, for at vælge den enhed, du “ønsker at 
frakoble, og trykke på “Slet” knappen for at fuldføre 
handlingen for hver enhed.

Ring 
op

Næste 
side

Læg
på

0 
+ mellemrum

Tastatur 
input metode
(Tal/bogstaver)

Tastatur
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Applikationer: Bluetooth 

Ringe og modtage opkald
Sørg for, at telefonen er parret med systemet, før du kan 
anvende telefonmenuen.

Lav et opkald
1. Indtast det telefonnummer, som du ønsker at ringe til 
 via onboard tastatur, og tryk på “Ring op” for at ringe op.
2. Afslut opkaldet ved at trykke “Læg på” knappen for at 

afslutte opkaldet.

Modtage et opkald
1. Når et opkald kommer ind, vil dets ringetoner komme 
 ud gennem bilens højttalere, og telefonnummeret vises 

på brugerfladen. Vælg “Svar” eller “Læg på” fra bruger-
fladen.

2. Når opkaldet skal afsluttes, skal du trykke på “Læg på” 
knappen for at afslutte.

3. Hvis du ønsker at få et privat opkald, tryk på “Skift” 
knappen på brugerfladen, når opkaldet kommer ind, 
og kanalen vil skifte fra bilens højttalere til din mobil 
telefon.

Overførelse af kontakter
Tryk “Menu”  “Bluetooth”  “Modtag kontakter”

For at modtage navnekort
Hvis din telefon understøtter navnekort transport, når din 
mobiltelefon er forbundet med systemet, så gå til navne-
kort funktionen ved at vælge kort via ”Menu” – ”Blue-
tooth” – ”Modtage kontakter”. For at vælge navnekort 
overførsel; tryk på ”Modtage kontakter” knappen, og din 
mobile enhed vil automatisk være frakoblet systemet. På 
samme tid vil programmet bede dig vælge navn på listen 
fra din mobiltelefon. De forskellige mobiltelefoner har 
forskellige valg, der skal træffes, før et navnekort kan 
overføres.

Lad os f.eks. tage Nokia, sådan fungerer denne:
1. Åben navnekort listen
2. Vælg et personnavnekort, som du vil overføre til 
 Navi-enheden.
3. Vælg ”via Bluetooth” for at sende navnekortet.
4. Telefonen vil skrive ”afsendes med succes”, 
 hvis afsendelse af navnekortet er vellykket. 

Når navnekortet er sendt til systemet, vil enheden også 
advare dig om, at navnekortet er gemt i adressebogen.

Bluetooth

A2DP A2DP musikafspilning
Tryk “Menu”  “Bluetooth”  “Menu”  
“A2DP”  “Vælg”.
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Applikationer: File Browser

Filer
Tryk på “Filer” ikonet 

for at starte fil browser, 
eller gå via menuen 
“Musik”- “Menu” - 
“Åben Audio Files”

Tryk: Filtyper og brug af lagerplads

Efter vælge fil (er), tryk 
på “Aktion” til pop-
menuen

Fil placerings valg, 
fx. NAND flash 
(indbygget hukommelse)

Slet valgte fil(er)

Kopier til et andet sted, 
såsom SD-kort*)

Afspil / åben valgte fil(er)

Tryk på “Foto” ikonet for at se billederne lokalt, USB-
biblioteket eller SD-kortet. Dobbelttryk på billedet eller 
tryk på “Aktion” knappen og vælg derefter “Afspil” for 
at gennemse billeder. Systemet understøtter BMP, JPEG, 
GIF, PNG formater.

*) Det anbefales ikke at lægge lyd- og billedefiler på SD kort, hvis   
    dette bruges af navigationen.

Tryk på “Audio” ikonet for at se lydfiler i USB-biblioteket
eller på SD-kortet.

Tryk på “Video” ikonet for at se video filer fra det lokale, 
USB-bibliotek eller SD-kortet. Dobbelttryk på et ikon eller 
tryk “Aktion” knappen og vælg derefter “Afspil” for at 
afspille filmfiler.

Video
Dobbelttryk på 

Video for at starte 
browsing.     

Foto
Dobbelttryk på 

Foto for at starte 
browsing
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BEMÆRKNING:
Systemsoftwaren har en vis plads i NAND Flash (indbyg-
get hukommelse), men det er ikke vist her: Samlede 
kapacitet = lydfiler + video filer + billedfiler + andre 
filer +-system-program + overskydende kapacitet

Applikationer: File Browser

Tryk på “Andet” ikonet for at se de Office-filer i lokal, 
USB eller på SD-kortet. Dobbelttryk på filen eller tryk på 
“Aktion” knappen, og vælg derefter “Spil” for at gen-
nemse filer. Systemet understøtter Word, Adobe PDF, 
Excel, PowerPoint, .exe,. Txt-format.
 
Tryk på “Info” ikonet til at se kapacitetsopbygning i det 
lokale, USB eller SD-kort biblioteker.
A)  Den samlede lagerkapacitet på NAND Flash
b)  Kapaciteten af den nuværende fil- og overskudska-

pacitet.
c)  De respektive kapaciteter på lydfiler, videofiler, 

billeder og andre filer.
d)  Procentdelen af lydfiler, videofiler, billeder og andre 

filer på den indbyggede hukommelse.

Andet

Info



17Navigation og Multimedia System

Spil
Tryk på 

“Menu”- ikonet 
for at vise

hovedmenu 
interfacet og vælg 
  det ønskede spil.

Læs venligst Help-
filen i systemet for
spilleregler. 
Tryk på”?”

Applikationer: Spil 

Sæt Dato/Tid, og tryk derefter på “Tilføj” ikonet for at 
bekræfte ændringerne.

System parametre:
Vælg sprog og udseende (Farvelayout).
De tre knapper til højre i brugerfladen er: 

“Opdater” *) 

“Kalibrering” (Kalibrerer touch panel).

“Browse” *) 

*) Er kun til vedligeholdelse som skal udføres af en tekniker.

Sprog vil afvige fra 
forskellige lande

Kalibrering:
Tryk på “+” de fem steder på skærmen hvor “+”er.
Dobbelttryk derefter på skærmen for at gemme den 
nye kalibrering.

Valg
Tryk på “Valg”

ikon i hovedmenu. 
Du kan indstille

dato / tid, skifte sprog,
justere lyd parametre,
vælge sprog, og åbne 

touch panel kalibre-
ring side ... etc.

Dato og tid parametre

BEMÆRK!
Ur kan kun vise 
korrekt sommer-/
vintertid, når naviga-
tionen er aktiv.
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Tryk ”Menu” og derefter ”av/tv” ikon.

Tryk én gang et vilkårligt sted på skærmen.
 
Tryk flere gange på ”OSD” til ”MAIN VOL” kommer frem 
på skærmen. 

Tryk derefter på pil højre eller venstre ved siden af OSD, 
for at justere lydniveau. 

Indstilling af lydniveau

Lydniveau fra 
enheden kan tilpasses 

radioens niveau.

Følg ovenstående beskrivelse til der står ”TEL VOL” 
på skærmen. 

Telefonniveau bør normalt stå 4 niveauer 
over MAIN VOL.

Efter lydniveauet er ændret, skal det gemmes.

Lad display gå ud, og tryk igen vilkårligt på skærmen.

Tryk derefter på rødt kryds. 

Ændring er nu gemt.

Lydniveau for 
telefonen kan stilles 

separat.
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Applikationer: DVD 
(Ekstra tilbehør  DVD tilkøbes)

I alle andre modes: Når du trykker på DVD knappen 
(under menu) på frontpanelet skiftes til DVD-tilstand, 
eller tryk på DVD ikonet for at starte.

DVD-afspilleren understøtter DVD, DVD-R/RW, DVD
+ R / RW, VCD, CD, CD-R/RW og MP3 CD

Viser Måder hvorpå der kan afspilles diske.
Før en afspilning, skal du tænde for strømmen, og indlæse
disken i enheden.

Du kan gentage hvert kapitel eller en titel, men denne 
operation vil afvige fra forskellige typer af diske.

Når du spiller DVD, tryk REPEAT (gentag) og repeat-funk-
tionen vil blive vist på skærmen få følgende måde:

DVD repeaterfunktion

Gentag kapitel   >   Gentag titel   >   Gentag slut

Gentag single     >   Gentag alt     >   Gentag slut

DVD

Spil disk

REPEAT

Operation

Billedet her viser 
hovedmenuen med 
en tilsluttet DVD.

Tryk for at starte DVD.
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/   

Applikationer: DVD

DVD-system
opsætning

På hovedmenufladen, “tryk DVD” ikonet for at starte 
DVD, og følgende menu vises. Du kan kontrollere DVD 
setup ved at trykke på knapperne, som vises på skærmen, 
via touch (eller ved hjælp af fjernbetjeningen til visse 
modeller).

Bas, diskant mv. indstilling Minimer program

Betjenings ikoner

Luk

På DVD-tilstand, skal du klikke på            ikonet, for at få 
vist næste menu:

Tryk på              ikonet eller tryk på “SETUP” knappen på 
fjernbetjeningen for at hente DVD opsætningen. 
Skærmen vil vise standardindstillings menuen.

Vælg           knappen i displayet til højre for indstilling af 
sprog, audio video, klassificering mv.
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Applikationer: DVD

Tryk              knapper på touch panelet for at vælge det 
ønskede sprog og tryk “OK”-knappen for at bekræfte. 
Menuen på DVD og system indstilling, vil vises i det valgte 
sprog.

Hvis du har brug for at fortsætte opsætningen af andre 
sprog, gå tilbage til sprogindstillings interface for at 
vælge. Vælg SET igen for at afslutte DVD indstillings syste-
met, og DVD’en vil fortsætte med at spille automatisk 
efter exit setup.

Når du har brug for at skifte til andre indstillinger, skal du 
trykke på retnings pilene for at få adgang.

Indstilling til andre funktioner (eks. video, audio) er den 
samme fremgangsmåde. Venligst se menuen til  sprogind-
stillingen.

Tryk           for at minimere DVD funktion og få adgang til 
andre ønskede foretrukne funktioner. DVD vil fortsætte i 
baggrunden, hvis du går ind i  Navi / Bluetooth / Note-
book funktionen.

DVD-system
opsætning

/    
BEMÆRKNING:
Nogle diske kan 
kun indeholde ét 
audio sprog eller 
undertekst sprog. 
Sprog muligheder vil 
afhænge af disken.
Hvis det valgte sprog 
ikke er optaget på 
disken, vil DVD’en  
af- spille i sit oprin-
delige default sprog.
Fastsættelsen af 
sprog ved DVD 
menu eller AUDIO-
knappen kan kun 
arbejde sammen 
med det nuværende 
afspil ningsprogram. 
DVD vil afspille i det 
sprog, DVD-systemet 
oprindeligt er ind-
stillet til.

Efter indstilling af sprog, tryk på OK og        knappen for 
at komme til avanceret sprog menu. (Se nedenstående 
diagram)
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Installation af GPS antenne

GPS-antennen kan monteres i køretøjet, for eksempel i 
loftet, frontruden, instrumentbordet m.m.

GPS-antennen skal være installeret på det område, hvor 
metal ramme / struktur ikke ligger over antennen. Hvis 
bilens forrude er installeret med anti-eksplosion toning 
film eller isolerende toning, kan intensiteten af signalet 
fra satellitten blive svækket. Vi vil foreslå at installere 
GPS-antennen i vinduets specielle felt til kommunikation.

Installer GPS
antenne
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•	 Digital	touch	screen,	800	x	480	High	definition-opløsning

•	100	MB	NAND	Flash

•		Navigation	Kortvisning	med	intelligent	Voice	Guide,	

 Route Plan, Advanced POI Management

•		iPod	driver	tilslutningsmuligheder

•	 DVD-afspiller,	kompatibel	med	DVD,	DVD-R/RW,	

 DVD + R / RW, VCD, CD, CD-R/RW, MP3 (ekstra tilbehør)

•		Bluetooth	håndfri	tilkobling	+	A2DP	musik

•		Ur	

•		MP3/MP4	afspiller	(MPEG1	/	2,	MPEG4,	WMV9),

•	 Foto	album

•		Bakkamera	video-indgang	(RCA)	x	1

•		Video	indgang	(RCA)	x	1

•		DVD	video	output	(RCA)	x	1

•		GPS	antenne	indgang	x	1

•		Høj	hastigheds	USB-port	x	2

•		SD-kort	ekspansion	slot	x	1

•		iPod	tilslutning	indgang	x	1

•		Digital	TV	tuner

•		Bakkamera	

•		DVD	skærme	til	bagsædet

•	 DVD	afspiller

Udstyr

Tilslutning

Tilbehør

Produktinformation
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