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1-1. NAVIGATION

Oversigt

1-1.NAVIGATION

Bilens udstyr
Dette kapitel indeholder en beskrivelse af alt landespecifikt udstyr og
specialudstyr, der findes til modelserien. Der kan derfor forekomme
beskrivelser af udstyr, der ikke er
monteret i din bil, afhængig af det
valgte ekstraudstyr eller landespecifikationer. Dette gælder også sikkerhedsrelaterede funktioner og
systemer. Vi henstiller til, at du
overholder gældende love og regler, når du bruger de relevante funktioner og systemer.

Generelt
Navigationssystemet kan
bestemme bilens nøjagtige position
ved hjælp af satellitter og give dig
en pålidelig vejledning til en hvilken
som helst specificeret destination.
Navigationsdata lagres i bilen, og
de kan opdateres ved hjælp af et
USB-lagringsmedie.

Indlæsning af
navigationssystemet
1

Tryk på knappen på betjeningsenheden.

2 "Navigation"

Sikkerhedsnoter
ADVARSEL
l Betjening af indbyggede informati-

onssystemer og kommunikationsenheder kan aflede din
opmærksomhed fra trafikken. Du
risikerer at miste kontrollen over
bilen. Der er risiko for ulykker. Du
må kun betjene systemerne eller
enhederne, når trafikforholdene tillader det. Hvis det er nødvendigt,
skal du standse op og betjene
systemerne eller enhederne, mens
bilen holder stille.

l De aktuelle vejforhold og trafikfor-

holdene kan afvige fra navigationssystemets vejledning, eksempelvis
på grund af ændringer i vejføringen
eller vejarbejde. Der er risiko for
ulykker. Du skal altid overholde
færdselsreglerne og anvisningerne
på færdselstavlerne.

1-1. NAVIGATION

Indtastning af
destination

Dette kapitel indeholder en beskrivelse af alt landespecifikt udstyr og
specialudstyr, der findes til modelserien. Der kan derfor forekomme
beskrivelser af udstyr, der ikke er
monteret i din bil, afhængig af det
valgte ekstraudstyr eller landespecifikationer. Dette gælder også sikkerhedsrelaterede funktioner og
systemer. Vi henstiller til, at du
overholder gældende love og regler, når du bruger de relevante funktioner og systemer.

Indtastning af destination
i form af en adresse
Generelt
Hvis der kun er indtastet en by,
startes rutevejledningen til centrum
af byen.
Valg af et land
1 "Navigation"
2

"Indtast adresse"

3 "Land?"
4 Vælg et land på listen.

1

1 "By eller postnummer?"
2 Indtast bogstaver eller tal.
3 Vip betjeningsenheden til højre
for at vælge en by eller et postnummer på listen.
4 "Vej?"
5 Indtast vejnavnet på samme
måde, som du indtastede byen.
6 "Husnummer/vejkryds?"
7 Skift til listen over husnumre og
vejkryds.
8 Vælg et husnummer eller et vejkryds.
Alternativ: indtastning af vej
og vejkryds
1 "Vej?"
2 Indtast vejnavnet på samme
måde, som du indtastede byen.
3 "Husnummer/vejkryds?"
4 Skift til listen over vejkryds.
5 "Vejkryds", hvis det er relevant
6 Vælg det ønskede vejkryds.
I navigationssystemet
Professional: søgning efter
en vej
Generelt
Den ønskede vej/gade findes ikke i
den indtastede by, fordi den ligger i
en anden bydel.

NAVIGATION
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Valg af vej
1 "Navigation"
2

5 "Slet destination" eller "Slet
alle seneste destinationer"

Hurtig søgning

"Indtast adresse"

3 Vælg "Vej?" eller den viste vej.
4 Vælg bogstaver, hvis det er relevant.
5 Gå til listen over vejnavne.
6 Vælg en vej.
Start af rutevejledning
"Start rutevejledning" eller tilføj et
ophold, se side 11.

Princip
Afhængig af udstyrsversionen kan
du søge efter POI'er (interessepunkter) og adresser online eller
i navigationsdata, der er gemt i bilen, ved hjælp af en bogstavrække.
Alle poster, der indeholder bogstavrækken, vises.
Generelt

Seneste destinationer
Generelt
De seneste destinationer, du har
besøgt, gemmes automatisk.

Du kan søge efter en by og en vej
på en gang. Det gør du ved at indtaste en bogstavrække for bynavnet efterfulgt af et mellemrum og
derefter en bogstavrække for vejnavnet.

Indlæsning af en destination
fra de seneste destinationer

Indlæsning af hurtig søgning

1 "Navigation"

1 "Navigation"

2

2 "Indtast ny destination"

"Seneste destinationer"

3 Vælg en destination.
Sletning af de seneste
destinationer
1 "Navigation"
2

"Seneste destinationer"

3 Markér en destination.
4

Tryk på knappen.

3

"Hurtig søgning"

4 Indtast mindst tre bogstaver
eller tegn.
5

Vælg det relevante symbol.

Resultaterne vises på en liste.

6 Vip betjeningsenheden til højre.
7 Vælg den ønskede destination.
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Indtastning af destination
via stemmestyring

 For en vejledning til stemmestyringen henvises til bilens instruktionsbog.
 Når der indtastes destinationer
ved hjælp af stemmekommandoer, kan du skifte mellem stemmestyring og Toyota Supra
Command.
 Sådan får du eventuelle stemmekommandoer læst højt:
›Stemmekommandoer‹ eller
›Hjælp‹.
Stemmekommandoer
 Komplette adresser kan udtales
som én kommando, eller lande,
byer, veje og vejkryds kan udtales som hele ord. For at dette er
muligt, skal systemet være indstillet til sproget i destinationslandet.
 Adresser kan staves højt, selvom
systemet er indstillet til et andet
sprog.

Indtastning af en adresse i en
kommando
1 Tryk på knappen
på rattet.
2 ›Indtast destination‹
3 Vent på meldingen fra stemmestyringen.
4 Sig adressen høj i den foreslåede rækkefølge.
5 Fortsæt indtalingen som angivet af stemmestyringen.
Hvis det er nødvendigt, udtales de
enkelte dele af adressen separat, fx
bynavnet.

Hjemadresse
Generelt
Hjemadressen skal oprettes.
Godkendelse af din
hjemadresse som en
destination

Udtal bogstaverne flydende, og undgå
for kraftig intonation og lange pauser.

 Du kan søge efter POI'er online
ved hjælp af naturligt sprog, for
eksempel ved at spørge efter
bestemte restauranter i nærheden.

eller

1 "Navigation"
2 "Indtast ny destination"
3

"Hjemadresse"

1
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Generelt

 Mulighederne for indtastning
afhænger af de specifikke navigationsdata, landet og sprogindstillingerne.
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Definition af hjemadressen
1 "Navigation"
2 "Indtast ny destination"
3

"Indstil hjemadresse"

4 Indtast adressen samt eventuelt
navn og andre oplysninger.
Ændring af hjemadressen
Hjemadressen er gemt under kontakter og kan ændres dér. Redigering af kontakter, se side 61.

 "Onlinesøgning": søgning efter
POI'er på internettet.
 "Søgning med søgeord" eller
"Søgning på kategori": søgning
efter POI'er i navigationsdata,
der er lagret i bilen.
 Søgning på foretrukne POI-kategorier.
Onlinesøgning
1 "Onlinesøgning"
2 Indtast et søgeord.
3 "Søg"

POI (interessepunkt)

Der vises en liste med forslag.

4 Vælg et forslag.
Generelt
POI'er er særlige steder, du kan få
brug for, når du kører. POI'er,
eksempelvis restauranter, hoteller,
tankstationer, kan angives som
destinationer. Selvom navigationsdataene er opdateret for nylig, kan
oplysninger om de enkelte POI'er
være ændret. Eksempelvis kan en
tankstation være ude af drift.

Listen over POI'er vises.

5 "Søg placering"
Søgeplaceringen kan eventuelt tilpasses.

6 Vælg et POI.
Oplysningerne vises.

7 Vælg en adresse.
8 "Start rutevejledning", hvis det
er relevant
Søgning med søgeord

Søgning efter POI'er
Indlæsning af POI-søgning
1 "Navigation"
2 "Indtast ny destination"
3

"POI"

4 Vælg den ønskede indstilling:

1 "Søgning med søgeord"
2 Indtast et søgeord.
3

Tryk på symbolet.

Der søges efter POI'er på den aktuelle
placering.
Listen over POI'er vises.
POI'erne er angivet efter afstand.
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6 Vælg et POI.

 "Placering": til ændring af søgeplaceringen.

8 "Start rutevejledning", hvis det
er relevant

 "Sorter efter": til ændring af sorteringsrækkefølgen.
5 Vælg et POI.
Oplysningerne vises.

6 Vælg en adresse.
7 "Start rutevejledning", hvis det
er relevant
Søgning efter kategori

Oplysningerne vises.

7 Vælg en adresse.

Foretrukne POI-kategorier
De mest søgte POI-kategorier
vises.
Vælg en POI-kategori for at søge
efter placeringen for POI'er i den
ønskede kategori.
Visning af POI'er på kortet

1 "Søgning efter kategori"
2 Vælg "Alle kategorier" eller den
ønskede POI-kategori.
Der søges efter POI'er på den aktuelle
placering.

3 Listen over POI'er vises.
POI'erne er angivet efter afstand.

4 "Skift placering og filtreringskriterier": til tilpasning af søgekriterierne, hvis det er
nødvendigt:
 "Placering": til ændring af søgeplaceringen.
 "Sorter efter": til ændring af sorteringsrækkefølgen.
 Vælg kategorioplysninger, hvis
det er nødvendigt.
 "Søgeord": til begrænsning af
listen ved hjælp af en søgning på
søgeord.
5 "Vis resultater"

Princip
POI-kategorierne kan vises som
symboler på kortet.
Valg af kategorier
1 "Navigation"
2 "Indstillinger"
3 "Kortelementer"
4 "POI"
5 Vælg den ønskede indstilling.
Visningen kan slås til og fra på
funktionsbjælken i kortvisningen, se
side 20.

1
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4 "Skift placering og sortering":
Søgningen kan tilpasses, hvis
det er nødvendigt.
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Valg af en destination fra
kontakter

5 "Længdegrad" eller "Breddegrad"

2 "Indtast ny destination"

6 Drej betjeningsenheden, til de
ønskede koordinater og den
ønskede kompasretning vises.

3

7 Tryk på betjeningsenheden.

1 "Navigation"
"Kontakter"

4 Vælg en kontakt.

8 Hvis det er nødvendigt, indtastes værdierne for minutter og
sekunder samt kompasretningen.

5 Vælg en adresse.

9 "Godkend destination"

Kontakter med adresser vises, hvis
adresserne er markeret som destinationer. Markering af en adresse som en
destination, se side 61.

6 "Start rutevejledning"

Indtastning af destination
ved hjælp af Conciergetjenesten

Indtastning af en destination
med GPS-koordinater

Generelt

Princip
Destinationer kan indtastes direkte
ved hjælp af GPS-koordinater.
Generelt

Concierge-tjenesten kan levere
oplysninger om eksempelvis hoteller og restauranter. Adresser kan
også sendes direkte til navigationssystemet.

Koordinaterne kan indtastes i grader, minutter og sekunder eller som
en decimalværdi.
Indlæsning
1 "Navigation"
2 "Indtast ny destination"
3

"GPS-koordinater"

4 "Format"
 "Grader, minutter, sekunder"
 "Decimal"

Indlæsning af Conciergetjenesten
1 "Navigation"
2 "Indtast ny destination"
3

"Concierge-tjeneste"

Der oprettes en stemmeforbindelse til
Concierge-tjenesten.
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Tur

Ophold

Dette kapitel indeholder en beskrivelse af alt landespecifikt udstyr og
specialudstyr, der findes til modelserien. Der kan derfor forekomme
beskrivelser af udstyr, der ikke er
monteret i din bil, afhængig af det
valgte ekstraudstyr eller landespecifikationer. Dette gælder også sikkerhedsrelaterede funktioner og
systemer. Vi henstiller til, at du
overholder gældende love og regler, når du bruger de relevante funktioner og systemer.

Generelt
Når en tur planlægges, kan der indlægges flere ophold.

Ny tur
1 "Navigation"
2 "Kort"
3 Vip betjeningsenheden til venstre, hvis det er nødvendigt.
4

"Rutevejledning"

Generelt
Der skal indstilles en enkelt destination, før der indtastes et ophold.
Der kan højst indtastes 30 ophold
pr. tur.
Indtast et ophold
1 "Navigation"
2 "Tilføj mellemdestination"
3 Vælg en funktion for indtastning
af destination.
4 Indtast et ophold.
Alternativt kan opholdet indtastes
via kortet:
1 "Navigation"
2 "Kort"
3

4 "Tilføj mellemdestination"
5 Vælg en funktion for indtastning
af destination.
6 Indtast et ophold.
Opholdet føjes til destinationslisten
og markeres.

5 "Indtast ny destination"
6 Vælg den enkelte destination.
7 Indtast et ophold.
8

"Start rutevejledning"

"Rutevejledning"

Redigering af ophold
1 "Navigation"
2 "Kort"
3

"Rutevejledning"

4 Vælg opholdet.

1

NAVIGATION

Bilens udstyr
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5 Vælg den ønskede indstilling:

4 Vælg tur.

 "Spring destination over":
springer over det aktuelle
ophold.

5 "Redigér tur" eller "Start rutevejledning"

 "Start rutevejledning": starter
rutevejledningen til opholdet.
 "Skift rækkefølge": flytter opholdet på listen.
 "Slet destination": sletter opholdet.

I navigationssystemet
Professional: gemte ture

Sletning
1 "Navigation"
2 "Ture"
3

"Mine ture"

4 Markér den ønskede tur, hvis
det er nødvendigt.
5

Tryk på knappen.

6 "Slet alle ture" eller "Slet tur"
Generelt
Der kan gemmes op til 30 ture i turlisten. Slet eksisterende ture, så
nye ture kan gemmes, hvis det er
nødvendigt.
Lagring
1 "Navigation"
2 "Kort"
3

"Rutevejledning"

4 "Gem tur"
5 Indtast navn.
6

Tryk på symbolet.
Valg

1 "Navigation"
2 "Ture"
3

"Mine ture"

I navigationssystemet
Professional: seneste tur
Generelt
Den senest kørte tur gemmes automatisk og kan indlæses igen.
Indlæsning
1 "Navigation"
2 "Ture"
3 "Senest oprettet tur"
4 Vælg et andet ophold, hvis det
er nødvendigt.
5 "Redigér tur" eller "Start rutevejledning"
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I navigationssystemet
Professional: import af ture

Kort

1

Ture kan importeres via et USBmedie. Der kan højst lagres 30 ture
på USB-lagringsmediet og i navigationssystemet tilsammen. Hvis der
lagres flere, kan import ikke udføres.
Ture kan også importeres via
Toyota Supra Connect.
Import af ture via et
USB-lagringsmedie
1 Tilslut USB-lagringsmediet til en
USB-port på forsiden.
2 "Navigation"
3 "Ture"
4 "Importér tur (USB)"

Dette kapitel indeholder en beskrivelse af alt landespecifikt udstyr og
specialudstyr, der findes til modelserien. Der kan derfor forekomme
beskrivelser af udstyr, der ikke er
monteret i din bil, afhængig af det
valgte ekstraudstyr eller landespecifikationer. Dette gælder også sikkerhedsrelaterede funktioner og
systemer. Vi henstiller til, at du
overholder gældende love og regler, når du bruger de relevante funktioner og systemer.

Indlæsning af kortet
1 "Navigation"
2 "Kort"
Kortet kan også indlæses
direkte ved hjælp af knappen på betjeningsenheden.

Oversigt
Generelt
Kortet kan betjenes via Toyota
Supra Command.
For en beskrivelse af princippet
henvises til bilens instruktionsbog.

NAVIGATION

Bilens udstyr
Generelt
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Vip betjeningsenheden til venstre
for at skifte til værktøjslinjen.

Kortvisning

Statusfelt
Følgende informationer vises:
 Symbol for aktiv rutevejledning.
 Ankomsttidspunkt og afstand til
destination.
1 Funktionsbjælke
2 Ruteafsnit med trafikforhindring
3 Færdselstavle med angivelse af
trafikforhindring
4 Planlagt rute
5 Placering
6 Statusfelt
7 Med udstyr med touchskærm:
displayets placering
Funktionsbjælke
Symbol

 Mulige forsinkelser på grund af
trafikforhindringer.
Streger på kortet
Veje og gader vises med forskellige
farver og streger afhængig af deres
klassificering.
 Stiplede streger: jernbane- og
færgeforbindelser
 Tynde streger: landegrænser
Trafikforhindringer

Funktion
Start/stop rutevejledning.
Ændring af den aktuelle
rute.

Hvis der modtages trafikinformationer fra en radiostation eller en trafiktjeneste, kan der vises
trafikforhindringer på kortet.

Til-/frakobling af taleinstruktioner.

Rutevejledning

Trafikinformation.
Status for trafikinformation.
Omkørsel.
Visning af flere informationer på kortet.
Valg af kortvisning.
Interaktivt kort.

Start
1 "Navigation"
2 Indtast en destination, se side 5.
3

"Start rutevejledning"

Når en rute er startet, vises en
meddelelse med de vigtigste kriterier for den valgte rute.
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Ændring af ruten

Afslutning
1 "Navigation"
3 Vip betjeningsenheden til venstre.
4

Tryk på symbolet.

5 "Stop rutevejledning"
Lagring af den aktuelle
destination som en kontakt
Princip
Når en destination er indtastet, kan
den gemmes i kontakter.
Lagring
1 "Navigation"
2 "Kort"
3

"Rutevejledning"

Generelt
Du kan påvirke den beregnede rute
ved hjælp af forskellige kriterier.
Den foreslåede rute kan afvige fra
din personlige erfaring.
Med navigationssystemet Professional: rutekriterierne for ruter kan
ikke ændres.
Standardindstillinger for
rutekriterier
Rutekriterierne kan indstilles
enkeltvis. Indstillingerne gemmes
som standard og anvendes automatisk til nye rutevejledninger.
Standardindstillinger for rute, se
side 22.

4 Vælg en destination.
5

Tryk på knappen.

6 "Gem som kontakt" eller "Føj
til kontakt"
7 Vælg eventuelt en eksisterende
kontakt.
8 Indtast navnet og eventuelt flere
oplysninger.
9 "Gem kontakt i bilen"

Med aktiv rutevejledning: ændring
af rutekriterier i kortvisningen
1 "Navigation"
2 "Kort"
3 Vip betjeningsenheden til venstre.
4

"Rute"

5 Vælg den ønskede indstilling.
6 Vælg generelle rutekriterier, hvis
det er nødvendigt: "Generelle
ruteindstillinger"

1

NAVIGATION

Rutekriterier

2 "Kort"
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Alternative ruter

n Aktivering/deaktivering af

alternative ruter online.

n Princip

1 "Navigation"

Når rutevejledning er aktiv, foreslås
alternative ruter, hvis det er muligt.

2 "Indstillinger"

n Visning af alternative ruter

1 "Navigation"
2 "Kort"
3 Vip betjeningsenheden til venstre.
4

"Rute"

Der vises en oversigt over den aktuelle
rute og forslag til alternative ruter. Desuden vises oplysninger om køretid og
rutelængde for de alternative ruter og
eventuelle data om forbrug sammenlignet med den aktuelle rute.
Ruterne illustreres med farver på den
delte skærm.

5 Vælg en alternativ rute for at
føje den til rutevejledningen.
I navigationssystemet
Professional: alternative ruter
online
n Generelt

Alternative ruter online overføres til
bilen online.
Her kan der være taget højde for
oplysninger om trafikforhindringer
og trafikprognoser.
Symbolet angiver alternative
ruter online.
Hvis både dynamisk rutevejledning
og alternative ruter online er aktiveret, anvendes de tilgængelige alternative ruter online automatisk i
rutevejledningen.

3 "Ruteindstillinger"
4 "Ruter online"
Rutens forløb
Princip
Under rutevejledningen kan der
vises flere detaljer om den aktuelle
rute, og selve ruten kan tilpasses.
Generelt
Afhængig af udstyrsversionen er
der flere tilgængelige visninger af
rutens forløb under rutevejledningen:
 Liste over ruteafsnit, se side 16.
 Kortvisning, se side 20.
 Oplysninger om rutevejledning
på kortet, se side 20.
 Med navigationssystemet Professional: Pilvisning på den delte
skærm, se side 26.
 Pilvisning i instrumentgruppen.
 Afhængig af udstyrsniveau, pilvisning i forrudedisplayet.
Liste over ruteafsnit
n Princip

Når rutevejledning er aktiv, kan der
vises en liste over ruteafsnittene.

1-1. NAVIGATION

n Annullering af en omvej

Den afstand, der skal køres, vises
for hvert ruteafsnit. Hvis det
ønskes, kan der også vises anbefalinger for tankning.

1 "Navigation"

n Display

1 "Navigation"
2 "Kort"
3 Vip betjeningsenheden til venstre.
4

"Rute"

5 "Ruteoplysninger"
6 Markér et ruteafsnit.
Ruteafsnittet vises også på den delte
skærm.

Kør uden om et ruteafsnit
n Princip

Der kan beregnes en ny rute for et
ruteafsnit.
n Indstilling af en omvej

1 "Navigation"
2 "Kort"
3 Vip betjeningsenheden til venstre.
4
5

"Rute"
"Skift rute"

6 "Omkørsel:"
7 Drej på betjeningsenheden, til
den afstand, hvor du vil vende
tilbage til den oprindelige rute,
vises.
8 Tryk på betjeningsenheden.

2 "Kort"
3 Vip betjeningsenheden til venstre.
4
5

"Rute"
"Skift rute"

6 "Slet omkørsel"
Anbefalinger for tankning
n Princip

Den resterende rækkevidde beregnes, og der vises tankstationer
langs ruten efter behov.
n Generelt

Selvom navigationsdataene er
opdateret for nylig, kan oplysninger
om de enkelte tankstationer være
ændret. Eksempelvis kan en tankstation være ude af drift.
Anbefalinger for tankning vises i
rutelisten, se side 16.
n Indlæsning

1 "Navigation"
2 "Kort"
3 Vip betjeningsenheden til venstre.
4

"Rute"

5 "Ruteoplysninger"
6

"Tankning"

Der vises en liste over tankstationer.

7 Markér tankstationen.
Tankstationens position vises på den
delte skærm.

1
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n Generelt
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8 Tryk på tankstationen.

9 "Godkend magnet"

9

n Ændring af rutemagneten

Tryk på symbolet.

10"Start rutevejledning"

1 "Navigation"
2 "Kort"

Ændring af ruten
n Princip

3 Vip betjeningsenheden til venstre.
4

"Rute"

Hvis rutevejledning er aktiv, kan
den rute, der vises på kortet,
ændres manuelt. Det gøres ved at
anvende et markeringspunkt på
ruten, rutemagneten, til at trække
ruten i den ønskede retning.

6 Vælg den ønskede indstilling:

n Placering af rutemagneten

 "Fjern rutemagnet": den oprindelige rute gendannes.

1 "Navigation"
2 "Kort"
3 Vip betjeningsenheden til venstre.
4
5

"Rute"
"Skift rute"

6 "Tilføj rutemagnet"
7 Som i det interaktive kort skal
rutemagneten trækkes til den
ønskede placering ved hjælp af
betjeningsenheden:
 Sådan ændres målestokken:
Drej betjeningsenheden.
 Sådan flyttes kortet: Vip betjeningsenheden i den pågældende
retning.
 Sådan flyttes kortet diagonalt:
Vip betjeningsenheden i den
pågældende retning, og drej
betjeningsenheden.
8 Tryk på betjeningsenheden.

5

"Skift rute"

 "Juster rutemagnet": ændrer
den justerede rute igen.

Med navigationssystemet
Professional: simulering af
rutevejledning
n Princip

Kørslen af en rute kan simuleres,
mens bilen holder stille med rutevejledningen aktiveret.
n Indlæsning

1 "Navigation"
2 "Kort"
3 "Rute"
4 "Flyperspektiv"
Ruten vises på kortet.

n Funktioner og indstillinger

Vip betjeningsenheden til venstre
for at indlæse flere funktioner og
indstillinger.
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Symbol

Justering af lydstyrke

Funktion
"Start flyperspektiv"

"Hastighed:"
"Næste ruteafsnit"
"Forrige ruteafsnit"
"Spring til destination"
"Spring til position"

Knap til lagring i Favoritter
Funktionen til aktivering/deaktivering af taleinstruktioner kan gemmes under knappen Favoritter, så
de hurtigt kan aktiveres igen.

"POI"

Visning af flere
informationer på kortet

Taleinstruktioner

1 "Navigation"
Tænd/sluk
Indstillingen gemmes for den aktuelle førerprofil.
1 "Navigation"
2 "Kort"
3 Vip betjeningsenheden til venstre.
4

"Taleinstruktioner"
Gentagelse

1 "Navigation"
2 "Kort"
3 Tryk på betjeningsenheden.
4 "Gentag taleinstruktion"
Med knappen:
Tryk to gange på knappen.

2 "Kort"
3

"Flere informationer"

4 Vælg den ønskede indstilling:


"POI": Der vises symboler for
POI'er.



"Trafikafvikling": Der vises
linjer for trafikafviklingen.

Oplysninger om trafikafvikling i kortvisningen, se side 28.



"Trafikhændelser": Der vises
symboler for trafikinformation.

 Med navigationssystemet Professional:
"Parkeringsoplysninger": Farvede
linjer angiver sandsynligheden for, at
der er ledige parkeringspladser langs
en vej. Jo tydeligere linjerne er, jo
større er sandsynligheden for at finde
en parkeringsplads. Listen over byer,
der kan vises parkeringsoplysninger for,
kan vises. Visning af liste over byer, se
side 24.

1
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"Stop"

Drej lydstyrkeknappen under taleinstruktionerne, til den ønskede lydstyrke er indstillet.
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 Med navigationssystemet
Professional:



"Auto-zoom med info": Hvis
rutevejledningen er aktiv, forstørres kortet automatisk, når du
nærmer dig en manøvre. Desuden vises oplysningerne i rutevejledningen på kortet.



"Manuel zoom": til manuel
forøgelse eller reduktion af kortets målestok.



"Ruteoversigt": til visning af
ruten mellem placeringen og
destinationen.

"Satellitbilleder": Afhængig af tilgængelighed og opløsning vises satellitbilleder som baggrund i flere
skaleringer.

Kortvisning
Princip
Kortet kan vises i forskellige perspektiver, for eksempelvis med
nord opad eller bilens køreretning
opad.
Generelt
Kortets målestok kan øges eller
reduceres.
Flere kortindstillinger, se side 24.
Valg af kortvisning
1 "Navigation"
2 "Kort"
3 Vip betjeningsenheden til venstre.
4

"Kortvisninger"

5 Vælg den ønskede indstilling:


"Nord er opad"



"Kørselsretningen er opad"



"Perspektiv"



"Auto-zoom": Hvis rutevejledningen er aktiv, forstørres kortet
automatisk, når du nærmer dig
en manøvre.

Oplysninger i rutevejledning
Princip
Når rutevejledning er aktiv, kan
oplysningerne i rutevejledningen
vises i kortvisningen på de tilsvarende manøvrepunkter på den
aktuelle rute.
Generelt
På veje med flere vejbaner, viser
vejbaneoplysningerne de anbefalede baner, hvis det er nødvendigt.
Med navigationssystemet Professional:
Oplysninger i rutevejledning kan
også vises ved hjælp af pilvisningen på den delte skærm, se
side 26.
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Display

6 Tryk på betjeningsenheden.
7 Vælg den ønskede indstilling.
Funktioner

Funktioner i kortvisningen

Der er forskellige tilgængelige funktioner afhængig af det valgte punkt
på kortet:


Generelt
Der kan indlæses forskellige oplysninger og foretages indstillinger for
alle punkter på kortet.
Kortet kan i dette tilfælde betjenes
via Toyota Supra Command.
Betjening via
betjeningsenheden

Med aktiv rutevejledning.



"Start rutevejledning": Starter rutevejledningen.



"Tilføj som mellemdest.":
Tilføjer en destination.



"Vis oplysninger": Viser
flere oplysninger om destinationen.



"Vis oplysninger": Hvis trådkorset holdes over en position
med flere POI'er, vises disse
som en liste.



"Luk interaktivt kort": Under
betjening med betjeningsenheden: lukker det interaktive kort.

1 "Navigation"
2 "Kort"
3 Vip betjeningsenheden til venstre.
4

"Gentag taleinstruktion"

"Interaktivt kort"

5 Vælg destinationen ved hjælp af
trådkorset.

 Hvis bilen er udstyret med
touchskærm:

 Sådan ændres målestokken:
Drej betjeningsenheden.

"Tilbage til aktuel placering": Skifter til normal kortvisning.

 Sådan flyttes kortet: Vip betjeningsenheden i den pågældende
retning.



"Vis destination": Kortafsnittet omkring destinationen vises.



"Gem position": Gemmer den
aktuelle position som en kontakt.

1
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 Sådan flyttes kortet diagonalt:
Vip betjeningsenheden i den
pågældende retning, og drej
betjeningsenheden.
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"Skift kortvisning":
Skifter kortvisning.

Indstillinger
Bilens udstyr
Dette kapitel indeholder en beskrivelse af alt landespecifikt udstyr og
specialudstyr, der findes til modelserien. Der kan derfor forekomme
beskrivelser af udstyr, der ikke er
monteret i din bil, afhængig af det
valgte ekstraudstyr eller landespecifikationer. Dette gælder også sikkerhedsrelaterede funktioner og
systemer. Vi henstiller til, at du
overholder gældende love og regler, når du bruger de relevante funktioner og systemer.

Generelt
Navigationsindstillingerne kan konfigureres individuelt. Indstillingerne
gemmes for den aktuelle førerprofil.

Rute
Princip
Rutekriterierne kan indstilles
enkeltvis. Indstillingerne gemmes
som standard og anvendes automatisk til nye rutevejledninger.
Standardkriterie
1 "Navigation"
2 "Indstillinger"
3 "Ruteindstillinger"
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4 "Standardkriterie"
5 Vælg den ønskede indstilling:

 "ECO": eller "Effektiv": Forbrugsoptimeret rute baseret på
en kombination af en rute, der
kræver mindst muligt forbrug, og
hurtige veje.
Ankomsttidspunkt og forbrug er baseret
på kørsel i ECO-kørefunktionen og en
rolig kørestil.

 "Kort": Afstandsoptimeret rute
baseret på en kombination af
den kortest mulige rute og hurtige veje.
Yderligere kriterier
Justering
1 "Navigation"
2 "Indstillinger"
3 "Ruteindstillinger"

 Med navigationssystemet Professional: "Onlineruter": Acceptér alternative onlineruter.
 Med navigationssystemet Professional: "Lær rute": Hvis føreren afviger fra den foreslåede
rute på samme måde flere
gange, medtages denne afvigelse i ruteplanlægningen fremover.
 "Undgå motorveje": Motorveje
undgås så vidt muligt.
 "Undgå betalingsveje": Ruter,
hvor der skal betales afgift, undgås så vidt muligt.
 "Undgå veje med vejskat":
Ruter, hvor der skal betales afgift
for en længere periode.
 "Undgå færger/biltog": Færger
undgås så vidt muligt.
I navigationssystemet
Professional: Undgå områder

4 Vælg den ønskede indstilling:

n Princip

 Indstillinger til dynamisk rutevejledning:

Områder, du vil køre udenom, kan
defineres som områder, der skal
undgås.

• "Automatisk": Der tages højde for
trafikinformationer i rutevejledningen. Den aktuelle rute ændres automatisk, hvis det er nødvendigt.
Afhængig af bilens udstyr kan alternative ruter online også godkendes automatisk.

n Definition af et område, der

skal undgås
1 "Navigation"
2 "Indstillinger"
3 "Ruteindstillinger"
4 "Områder, der skal undgås"

1
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 "Hurtig": Tidsoptimeret rute
baseret på en kombination af
den kortest mulige rute og hurtige veje.

• "Med bekræftelse": Der vises en
meddelelse først, hvis der findes
egnede omkørselsruter.
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5 "Indstil nyt område, der skal
undgås"
6 Følg vejledningen på betjeningsskærmen.
7 "Acceptér område"
n Sletning af et område, der skal

undgås
1 "Navigation"

Kort
Princip
Kortvisningen kan justeres individuelt. For eksempel kan kortets farve
og kortfunktionen indstilles. Desuden kan du definere de POI'er, der
skal vises på kortet.

2 "Indstillinger"
3 "Ruteindstillinger"

Indstilling af kortet

4 "Undgå områder"

1 "Navigation"

5 Markér det område, der skal
undgås, hvis det er nødvendigt.

2 "Indstillinger"

6

Tryk på knappen.

7 Slet det valgte eller alle områder, der skal undgås.

I navigationssystemet
Professional:
parkeringsoplysninger

3 Vælg den ønskede indstilling.

Hjemadresse
Princip
Hjemadressen kan defineres eller
ændres.
Indstilling af hjemadressen

Princip
I kortvisningen angiver farvede linjer
sandsynligheden for, at der er ledige
parkeringspladser langs en vej. Listen over byer, der kan vises parkeringsoplysninger for, kan vises.
Visning af liste over byer
1 "Navigation"
2 "Indstillinger"
3 "Info om ledig gadeparkering"
Der vises en liste over byer.

1 "Navigation"
2 "Indstillinger"
3 "Indstil hjemadresse" eller
"Redigér hjemadresse"

Navigationsdata
Princip
Det er muligt at bestemme bilens
position og få vist den aktuelle version af navigationsdataene.
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Justering
1 "Navigation"
3 "Position og version"
4 Vælg den ønskede indstilling:
 "Indlæs position": I situationer,
hvor der ikke er GPS-modtagelse, eller når du f.eks. har forladt en færge, kan bilens position
indlæses manuelt på kortet.
 "Versionsoplysninger": Oplysninger om den aktuelle kortversion.
 Med navigationssystemet Professional:
"Hjælp til forbedring af navigationskortet": Data som hastighed eller position lagres i anonymiseret form i bilen
og overføres til producenten til brug for
forbedring af det digitale kort.

Nulstilling af indstillingerne
1 "Navigation"

Bilens udstyr
Dette kapitel indeholder en beskrivelse af alt landespecifikt udstyr og
specialudstyr, der findes til modelserien. Der kan derfor forekomme
beskrivelser af udstyr, der ikke er
monteret i din bil, afhængig af det
valgte ekstraudstyr eller landespecifikationer. Dette gælder også sikkerhedsrelaterede funktioner og
systemer. Vi henstiller til, at du
overholder gældende love og regler, når du bruger de relevante funktioner og systemer.

Princip
Der kan indstilles forskellige visninger for den delte skærm uafhængigt af hovedskærmen.

Justering

2 "Indstillinger"

1 Vip betjeningsenheden til højre,
til den delte skærm markeres.

3

2 Tryk på betjeningsenheden.

Tryk på knappen.

4 "Nulstil alle indstillinger"

3 Vælg den ønskede indstilling:
 "Kort": Til indstilling af kortvisningen.
• "Kortvisning:": Vælger kortvisningen.
• "Trafikafvikling": Viser trafikafviklingen.
• "Trafikhændelser": Viser trafikhændelser.
• "Ruteoversigt": Viser ruteoversigten.

1
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2 "Indstillinger"

Delt skærm
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 "Pilvisning": Der vises en pil
under den aktive rutevejledning.
Der vises et kompas, hvis der
ikke er en aktiv rutevejledning.
 "Position": Viser den aktuelle
position.
 "Afkørsler i 3D": Udvalgte afsnit
af ruten, fx motorvejskryds, vises
i perspektiv.

 "Yderligere oplysninger": Viser
yderligere oplysninger, fx tunneler.
Display
Følgende oplysninger vises under
rutevejledningen:

Pilvisning
Princip
Når rutevejledning er aktiv, kan
rutevejledningsoplysningerne vises
som en liste på den delte skærm.

Du kan specificere de yderligere
oplysninger, der skal vises i pilvisningen.

1 Drej fra-meddelelse
2 Trafikafvikling og trafikhændelser
3 Vej længere fremme
4 Afstand til manøvre
5 Vejbaneoplysninger
6 Aktuel vej

På veje med flere vejbaner, viser
vejbaneoplysningerne de anbefalede baner, hvis det er nødvendigt.

Afhængig af specifikationerne for
dit land kan visningen afvige fra illustrationen.

Generelt

Justering
1 Vip betjeningsenheden til højre,
til den delte skærm markeres.
2 Tryk på betjeningsenheden.
3 "Pilvisning"
4 Vælg den ønskede indstilling:
 "Trafikinformation": Viser trafikafvikling og trafikhændelser.
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Trafikinformation

Dette kapitel indeholder en beskrivelse af alt landespecifikt udstyr og
specialudstyr, der findes til modelserien. Der kan derfor forekomme
beskrivelser af udstyr, der ikke er
monteret i din bil, afhængig af det
valgte ekstraudstyr eller landespecifikationer. Dette gælder også sikkerhedsrelaterede funktioner og
systemer. Vi henstiller til, at du
overholder gældende love og regler, når du bruger de relevante funktioner og systemer.

Generelt
Trafikinformation fra radiostationer,
der sender trafikmeldingstjenesten
TMC, vises i kortvisningen og medtages i beregningen af ruten.
Oplysninger om trafikforhindringer
og farlige situationer opdateres
løbende.
Trafikinformation vises på skærmen
med symboler.
Ved særligt farlige situationer, fx
objekter på kørebanen, vises en
meddelelse.
Nogle faremeddelelser vises også
som en meddelelse i bilens instrumentgruppe.

Symbol

Funktion
Gult symbol: Trafikinformationen vedrører den beregnede
rute, og den forventede forsinkelse er på under 20 minutter.
Rødt symbol: Den forventede
forsinkelse er på over 20
minutter, ruten er lukket, eller
der er udsendt en faremeddelelse for ruten.
Gråt symbol: Der findes ingen
trafikinformation, eller den forventede forsinkelse er på
under 5 minutter.
Trafikinformationen omfatter
en egnet omkørsel.

Trafikinformation i realtid,
RTTI
I nogle lande udsendes RTTI via
ekstratjenester, som skal bestilles.
I disse tilfældes anvendes og vises
RTTI i stedet for trafikinformationer
fra radiostationerne.
Med RTTI kan trafikforsinkelser
bestemmes med større præcision
og flere detaljer. Desuden registreres og vises trafiksituationen uden
for motorveje, fx på sideveje og i
byområder, meget detaljeret. Anbefalede omkørsler kan beregnes
mere præcist på basis af disse
informationer. Det reducerer risikoen for, at du møder andre trafikforhindringer på en omkørselsrute.

1
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Bilens udstyr

Visning i kortvisningens
funktionsbjælke
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Der kan angives flere anbefalede
omkørsler eller flere oplysninger.
Ved kørsel i lande, hvor der ikke er
adgang til trafikinformationer i realtid, anvender systemet fortsat trafikinformationer fra radiostationer.
Det fremgår af kortvisningens funktionsbjælke, se side 14, om trafikinformationerne stammer fra
trafikmeldingstjenesten TMC eller
fra RTTI.

Tænd/sluk
1 "Navigation"

Visning af den anbefalede
omkørsel
1 "Navigation"
2 "Kort"
3

"Trafikinformation"

4 "Omkørsel": Der vises en anbefalet omkørsel.
Følgende funktioner kan vælges:

 "Aktuel rute": Den aktuelle rute
holdes.
 "Ny rute ind": Omkørslen accepteres.

2 "Indstillinger"

Trafikinformation på kortet

3 "Modtag trafikinformation"
Indstilling af kortvisningen

Visning af listen med
trafikinformation
1 "Navigation"
2 "Kort"
3

1 "Navigation"
2 "Kort"
3


"Trafikhændelser": Der vises
symboler for trafikhændelser.



"Trafikafvikling": Der vises
linjer for trafikafviklingen.

"Trafikinformation"

Når rutevejledning er aktiveret, vises
trafikinformation, som vedrører den
beregnede rute, først med røde symboler. Derefter vises trafikinformationer,
som ikke vedrører ruten, med grå symboler. De forskellige trafikinformationsemner angives efter afstanden til bilens
aktuelle position.

4 Vælg et trafikinformationsemne
 "Forrige meddelelse": Går til
den forrige trafikmeddelelse.
 "Næste meddelelse": Går til den
næste trafikmeddelelse.

"Flere informationer"

Symboler i kortvisningen
Der vises symboler for trafikhændelser afhængig af kortets målestok
og trafikforhindringens placering.
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Oplysninger om
trafikafvikling i kortvisningen

 Sort: lukket.
 Rød: trafikprop.
 Orange: trafikkø.
 Gul: tæt trafik.
 Grøn: trafikken glider uden problemer.
 Grå: generel trafikinformation, fx
vejarbejde.
De viste oplysninger afhænger af
den specifikke trafikinformationstjeneste.

Dynamisk rutevejledning
Princip
Med dynamisk rutevejledning medtages trafikinformationerne i ruteberegningen.
Justering
1 "Navigation"
2 "Indstillinger"
3 "Ruteindstillinger"
4 "Dynamisk vejledning"
5 Vælg den ønskede indstilling:

 "Automatisk": Ruten ændres
automatisk, hvis der registreres
en trafikforhindring.

1
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Længden og effekten af en trafikforhindring er angivet på kortet med
farvede linjer afhængig af graden.

 "Med bekræftelse": Der vises en
meddelelse først, og du bliver
spurgt, om ruten skal føres uden
om trafikforhindringen.

29

30

1-1. NAVIGATION

Navigationsdata

 Med navigationssystemet
Professional:

Bilens udstyr

"Hjælp til forbedring af navigationskortet": Data som hastighed eller position lagres i anonymiseret form i bilen
og overføres til producenten til brug for
forbedring af det digitale kort.

Dette kapitel indeholder en beskrivelse af alt landespecifikt udstyr og
specialudstyr, der findes til modelserien. Der kan derfor forekomme
beskrivelser af udstyr, der ikke er
monteret i din bil, afhængig af det
valgte ekstraudstyr eller landespecifikationer. Dette gælder også sikkerhedsrelaterede funktioner og
systemer. Vi henstiller til, at du
overholder gældende love og regler, når du bruger de relevante funktioner og systemer.

Princip
Det er muligt at bestemme bilens
position og få vist den aktuelle version af navigationsdataene.

Justering
1 "Navigation"
2 "Indstillinger"
3 "Position og version"
4 Vælg den ønskede indstilling:
 "Indlæs position": I situationer,
hvor der ikke er GPS-modtagelse, eller når du f.eks. har forladt en færge, kan bilens position
indlæses manuelt på kortet.
 "Versionsoplysninger": Oplysninger om den aktuelle kortversion.

Kortopdatering
Generelt
Navigationsdata lagres i bilen, og
de kan opdateres ved hjælp af et
USB-medie.
Aktuelle navigationsdata kan fås
hos en autoriseret Toyota-forhandler eller -reparatør eller andre kvalificerede fagfolk, eller via
brugerwebstedet.
Afhængig af datamængden kan
opdateringen af navigationsdataene tage nogle timer. Du kan følge
med i status for opdateringsprocessen.
For at skåne bilens batteri opdateres navigationsdataene, mens bilen
kører.
Opdatering
1 Tilslut et USB-medie med de
nye navigationsdata til en USBport på forsiden.
2 Følg vejledningen på betjeningsskærmen.
3 Efter opdateringen fjernes USBmediet.
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Kontrol af status
Tryk på knappen.

2 "Lagring af navigationsdata i
bilen… (USB)"

Automatisk kortopdatering
Generelt
Afhængig af bilens udstyrsniveau
og specifikationerne for dit land
overføres navigationsdata til dit
hjemområde til bilen fire gange om
året, og det installeres og opdateres automatisk.

Bilens udstyr
Dette kapitel indeholder en beskrivelse af alt landespecifikt udstyr og
specialudstyr, der findes til modelserien. Der kan derfor forekomme
beskrivelser af udstyr, der ikke er
monteret i din bil, afhængig af det
valgte ekstraudstyr eller landespecifikationer. Dette gælder også sikkerhedsrelaterede funktioner og
systemer. Vi henstiller til, at du
overholder gældende love og regler, når du bruger de relevante funktioner og systemer.

Spørgsmål og svar
Hvorfor kan bilens aktuelle position
ikke vises?
 Bilen befinder sig i et område,
der ikke er omfattet af dataene,
modtageforholdene i området er
dårlige, eller systemet er ved at
beregne positionen. Modtagelse
er normalt muligt udendørs.
Hvorfor overføres en destination
uden vejoplysninger ikke til rutevejledningssystemet?
 Centrum kan ikke bestemmes for
den indtastede by. Du kan vælge
en vilkårlig vej i byen for at starte
rutevejledningen.

1
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1

Spørgsmål og svar
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Hvorfor overføres en destination
ikke til rutevejledningssystemet?
 Dataene for destinationen findes
ikke i navigationsdataene. Vælg
en destination, der ligger så tæt
som muligt på den oprindelige
destination.
Hvorfor kan bogstaver ikke vælges
til indtastning af en destination?
 Dataene for destinationen findes
ikke i navigationsdataene. Vælg
en destination, der ligger så tæt
som muligt på den oprindelige
destination.
Hvorfor får jeg ikke længere taleinstruktioner umiddelbart før vejkryds under rutevejledning?
 Du har forladt den anbefalede
rute, og det tager systemet nogle
sekunder at beregne en ny anbefalet rute.
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Generelt
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Knap

Aktivering/deaktivering af
trafikinformation.

Bilens udstyr
Dette kapitel indeholder en beskrivelse af alt landespecifikt udstyr og
specialudstyr, der findes til modelserien. Der kan derfor forekomme
beskrivelser af udstyr, der ikke er
monteret i din bil, afhængig af det
valgte ekstraudstyr eller landespecifikationer. Dette gælder også sikkerhedsrelaterede funktioner og
systemer. Vi henstiller til, at du
overholder gældende love og regler, når du bruger de relevante funktioner og systemer.

Betjeningselementer
Knapper og funktioner
Knap

Funktion

Funktion
Tryk: Slår lyden til/fra.
Drej: Justering af lydstyrken.
Til skift af underholdningskilde.
Tryk én gang: Skift af station/nummer.
Tryk og hold inde: Spol
hurtigt frem/tilbage.
Knapper til indstilling af favoritter.

Gælder Australien/New
Zealand: Skift af bølgelængde.

Afspilning af lyd
Sikkerhedsnote
ADVARSEL
l En høj lydstyrkeindstilling kan

skade hørelsen. Der er risiko for
personskade. Brug ikke høj lydstyrkeindstilling.

Lydstyrke og afspilning af lyd
 Drej knappen for at indstille lydstyrken.
 Tryk på knappen igen for
at slå lyden fra. Når du
trykker på knappen igen,
slås lyden til med den
tidligere valgte lydstyrke.

Afspilning af lydoptagelser stoppes,
når lyden slås fra.

Underholdningskilder
Generelt
Mulige underholdningskilder:
 Radio, se side 38.
 Musikharddisk, se side 44.
 USB-audio, se side 47.
 USB-video, se side 53.
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 Bluetooth-audio, se side 48.
 Skærmspejling, se side 53.
 Apple CarPlay, se side 76.
Skift af underholdningskilde

1

Tryk på knappen.

Der vises en liste over aktuelt tilgængelige underholdningskilder.

2

Tryk på knappen igen for
at vælge en underholdningskilde.

Via Toyota Supra Command:
1 "Medier/radio"
Der vises en liste over mulige underholdningskilder.

2 Vælg den ønskede underholdningskilde.
Via knappen på betjeningsenheden:
1

Tryk på knappen.

Den sidst valgte underholdningskilde
afspilles.

2

Tryk på knappen igen.

Der vises en liste over aktuelt tilgængelige underholdningskilder.

3 Vælg den ønskede underholdningskilde.

Valglisten tilpasses til
underholdningskilderne
Du kan vælge, hvilke underholdningskilder der skal vises på valglisten. Den aktuelt afspillede
underholdningskilde kan ikke fjernes fra valglisten.
1 "Medier/radio"
Der vises en liste over mulige underholdningskilder.

2 "Tilpas menu"
3 Vælg den ønskede indstilling.

2
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På radioen:
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Lyd

Lyd via flere kanaler,
surround

Bilens udstyr
Dette kapitel indeholder en beskrivelse af alt landespecifikt udstyr og
specialudstyr, der findes til modelserien. Der kan derfor forekomme beskrivelser af udstyr, der ikke er monteret i din bil, afhængig af det valgte
ekstraudstyr eller landespecifikationer. Dette gælder også sikkerhedsrelaterede funktioner og systemer.
Vi henstiller til, at du overholder gældende love og regler, når du bruger
de relevante funktioner og systemer.

Generelt
Indstillingerne gemmes i den aktuelt anvendte førerprofil.

Diskant, bas, balance, fader
1 "Medier/radio"
2 "Lyd"
3 Vælg den ønskede indstilling:
 "Diskant": justering af diskant.
 "Bas": justering af bas.
 "Balance": lydstyrkefordeling
venstre/højre.
 "Fader": lydstyrkefordeling
for/bag.
4 Sådan foretages justeringen:
Drej på betjeningsenheden.
5 Sådan gemmes indstillingen:
Tryk på betjeningsenheden.

Princip
Når surround aktiveres, simuleres
lyd via flere kanaler, når et nummer
afspilles i stereo.
Tænd/sluk
1 "Medier/radio"
2 "Lyd"
3 "Surround"

Equalizer
Afhængig af bilens udstyrsniveau
er denne funktion muligvis ikke til
rådighed.
Indstillinger for individuelle lydfrekvensområder
1 "Medier/radio"
2 "Lyd"
3 "Equalizer"
De aktuelle indstillinger for bas og
diskant, se side 36, vises i højre og
venstre side af equalizerskærmen.
Disse værdier kan også indstilles i equalizeren. Lydindstillingerne for diskant
og bas kan påvirke equalizerens indstillinger for lydfrekvensområderne.

Sådan vælges og justeres diskantog basindstillingerne eller et lydfrekvensområde:
1 Drej på betjeningsenheden for
at vælge det lydfrekvensområde, der skal indstilles.
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2 Tryk på betjeningsenheden.
3 Drej på betjeningsenheden for
at indstille lydfrekvensen.
4 Tryk på betjeningsenheden for
at gemme indstillingen.

Princip
Som kompensation for øget kørestøj
ved højere hastigheder kan du indstille en automatisk forøgelse af lydstyrken.
Lydstyrkeindstillingen for trafikprogrammet, se side 42, anvendes under en meddelelse.
Indstilling af øget lydstyrke
1 "Medier/radio"
2 "Lyd"
3 "Lydstyrkeindstillinger"

Basisindstillingerne sikrer, at lydsignalet kan høres uanset lydstyrkens indstilling.

 "Gong": Forholdet mellem lydsignalets lydstyrke, fx påmindelsen om at spænde sikkerhedsselen, og underholdningskildens
lydstyrke.
Basisindstillingerne sikrer, at lydsignalet kan høres uanset lydstyrkens indstilling.

 "Mikrofon": Mikrofonens følsomhed under en telefonsamtale.
Justeringen foretages under en telefonsamtale og gemmes for den mobiltelefon, der anvendes.

 "Højttalere": Højttalernes lydstyrke under en telefonsamtale.
Afspilning af lydoptagelser stoppes, når
lyden slås fra.
Justeringen foretages under en telefonsamtale og gemmes for den mobiltelefon, der anvendes.

4 Vælg den ønskede indstilling.

5 Sådan foretages justeringen:
Drej på betjeningsenheden.

 "Navigation": Forholdet mellem
lydstyrken for taleinstruktioner og
underholdningskildens lydstyrke.

6 Sådan gemmes indstillingen:
Tryk på betjeningsenheden.

 "Hastighedsafhængig lydstyrke": Forholdet mellem bilens
hastighed og underholdningskildens lydstyrke.
 "Parkeringssens.": Forholdet
mellem lydstyrken på signalet fra
parkeringssensorerne og underholdningskildens lydstyrke.

Nulstilling af
lydindstillingerne
Lydindstillingerne stilles tilbage til
fabriksindstillingerne.
1 "Medier/radio"
2 "Lyd"
3 "Nulstil"

2
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Lydstyrkekompensation
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Radio
Bilens udstyr
Dette kapitel indeholder en beskrivelse af alt landespecifikt udstyr og
specialudstyr, der findes til modelserien. Der kan derfor forekomme
beskrivelser af udstyr, der ikke er
monteret i din bil, afhængig af det
valgte ekstraudstyr eller landespecifikationer. Dette gælder også sikkerhedsrelaterede funktioner og
systemer. Vi henstiller til, at du
overholder gældende love og regler, når du bruger de relevante funktioner og systemer.

Generelt
Indstillingerne gemmes i den aktuelt anvendte førerprofil.

AM/FM-stationer

Hvis en station har flere frekvenser,
kan der skiftes automatisk til den
frekvens, som har den bedste modtagekvalitet, når det er nødvendigt.
Det anbefales, at du slår RDS til.
Tænd/sluk
1 "Medier/radio"
2 "FM"
3

Tryk på knappen.

4 "RDS"
Valg af en station
1 "Medier/radio"
2 "FM" eller "AM"
Den sidst afspillede station afspilles, og
stationslisten vises.

3 Vælg den ønskede station.
Skift af station
På radioen:

Generelt
Afhængig af bilens udstyrsniveau
og specifikationerne for dit land kan
du muligvis kun modtage AM-stationer.
Radiodatasystem RDS
Princip
RDS udsender yderligere informationer på FM-nettet, fx stationens
navn.

Tryk på venstre eller højre
knap.

Den forrige eller den næste station
på stationslisten afspilles.
Lagring af stationer
Generelt
Et symbol ud for den markerede
station angiver, om stationen allerede er gemt.
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Symbol

Betydning
Stationen er ikke gemt.

Den afspillede station gemmes
1 "Medier/radio"

3 Vip betjeningsenheden til venstre.
4

"Manuel søgning"

5 Sådan vælges en frekvens: Drej
betjeningsenheden.

2

6 Sådan gemmes en frekvens:
Tryk på betjeningsenheden.
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Stationen er allerede gemt.

2 "FM" eller "AM"
3 Vip betjeningsenheden til venstre.
4

"Gem station"

Listen over hukommelsen vises.

5 Vælg den ønskede placering i
hukommelsen.
Lagring af en station, der ikke
afspilles
1 "Medier/radio"
2 "FM" eller "AM"
3 Markér den ønskede station.
4 Hold betjeningsenheden inde, til
hukommelseslisten vises.
5 Vælg den ønskede placering i
hukommelsen.
Stationerne kan også gemmes
under knappen Favoritter. Se bilens
instruktionsbog.
Manuelt stationsvalg
Stationsvalg via frekvens.
1 "Medier/radio"
2 "FM" eller "AM"

39

Ændring af stationens navn
Når en station med RDS-signal
gemmes, anvendes de RDS-informationer, som overføres i forbindelse med lagringen, som stationens
navn. Stationens navn kan ændres.
1 "Medier/radio"
2 "FM"
3 Vælg den ønskede station.
4

Tryk på knappen.

5 "Skift navn til:"
Vent om nødvendigt til navnet på den
ønskede station vises.

6 Tryk på betjeningsenheden for
at gemme navnet.
Flere stationsoplysninger
Princip
Hvis en radiostation udsender
Radio Text- eller Radio Text Plusdata, kan disse oplysninger, fx et
nummer eller en kunstner, vises.
Tilgængelighed, indhold og rækkefølge afhænger af radiostationen.

40
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Visning af flere
stationsoplysninger
1 "Medier/radio"

DAB: Oplysninger om stationen og
den aktuelle udsendelse vises. Tilgængelighed, indhold og rækkefølge afhænger af radiostationen.

2 "FM"
Skift af station

3 Vælg den ønskede station.
4

Tryk på knappen.

På radioen:
Tryk på venstre eller højre
knap.

5 "Stationsoplysninger"

Digital radio DAB/DMB

Den forrige eller den næste station
på stationslisten afspilles.

Princip
Digitale stationer kan sende flere
udsendelser samtidig på én frekvens. Gruppen af stationer på en
bestemt frekvens kaldes et ensemble. Nogle stationer har flere programmer. Sportsstationer kan for
eksempel sende flere sportsbegivenheder samtidigt.
Afhængig af stationens udbud kan
der vises flere oplysninger og
muligvis også billeder, som stationen sender.

Lagring af stationer
Generelt
Et symbol ud for den markerede
station angiver, om stationen allerede er gemt.
Symbol

Betydning
Stationen er ikke gemt.
Stationen er allerede gemt.

Den afspillede station gemmes
1 "Medier/radio"

Valg af en station
1 "Medier/radio"
2 "DAB" eller "DAB/DMB"
 DAB: Den sidst afspillede station afspilles, og stationslisten
vises.
 DMB: Den aktuelle video vises.
3 Vælg en station.

2 "DAB" eller "DAB/DMB"
3 Vip betjeningsenheden til venstre.
4

"Gem station"

Listen over hukommelsen vises.

5 Vælg den ønskede placering i
hukommelsen.
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Lagring af en station, der ikke
afspilles
1 "Medier/radio"
2 "DAB" eller "DAB/DMB"
4 Hold betjeningsenheden inde, til
hukommelseslisten vises.
5 Vælg den ønskede placering i
hukommelsen.
Stationerne kan også gemmes
under knappen Favoritter. Se bilens
instruktionsbog.
Flere informationer
Princip
Hvis en radiostation sender Radio
Text eller Radio Text Plus, kan
disse oplysninger vises. Oplysningerne kan omfatte fx et nummer
eller en kunstner eller et telefonnummer eller en e-mailadresse til
radiostationen. Tilgængelighed,
indhold og rækkefølge afhænger af
radiostationen.
Visning af flere informationer
1 "Medier/radio"
2 "DAB" eller "DAB/DMB"
3 Vælg den ønskede station.
4

Tryk på knappen.

5 "Stationsoplysninger"

Følg en station automatisk
Generelt
Hvis modtageforholdene er dårlige,
søges efter den samme station i et
andet ensemble. Hvis stationen kan
modtages i en bedre kvalitet i et andet ensemble, skiftes automatisk.
Hvis stationssporing er aktiveret,
søges der desuden efter stationen
på det analoge frekvensbånd. Hvis
den ikke findes i et andet ensemble, skiftes der i stedet til stationens
analoge frekvens. Dette skift er kun
muligt, hvis signalkvaliteten fra den
tilsvarende station er tilstrækkelig
god, og stationerne har samme id.
Slå automatisk følgning af en
station til
1 "Medier/radio"
2 "DAB" eller "DAB/DMB"
3

Tryk på knappen.

4 "Følg DAB-station"
Elektronisk programguide
Princip
Nogle stationer sender en elektronisk programguide til deres program.

2
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3 Markér den ønskede station.
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Visning af programguiden
1 "Medier/radio"

2 "Gemte stationer"
3 Vælg den ønskede station.

2 "DAB" eller "DAB/DMB"
3 Vip betjeningsenheden til venstre.
4

"DAB-program"

Alle tilgængelige programguider
vises.
Det aktuelt sendte program og det
næste program vises for hvert program.
Vælg det ønskede emne for at få
vist flere oplysninger om et program.

Sletning af en station
1 "Medier/radio"
2 "Gemte stationer"
3 Tryk på den station, der skal
slettes.
4

Tryk på knappen.

5 "Slet emne"

Trafikinformation
Aktivering/deaktivering

Forstørrelse af et billede

På radioen:

Hvis en radiostation sender billeder,
vises disse. Billedvisningen kan forstørres.

Tryk på knappen.

Afbrydelse

1 "Medier/radio"
2 "DAB" eller "DAB/DMB"
3 Vip betjeningsenheden til venstre.
4

"Forstør billede"

Gemte stationer
Generelt
Der kan gemmes 40 stationer.
Valg af en station
1 "Medier/radio"

Tryk på en af nedenstående knapper under trafikmeldingen:


 "Annuller trafikinformation"
Justering af lydstyrken
Drej knappen under trafikmeldingen, til den ønskede
lydstyrke er indstillet.

Bemærk følgende vedrørende indstilling af lydstyrken:
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Audio

 Hver gang bilen begynder at
køre, tilpasses lydstyrken på trafikmeldingerne efter lydstyrken
på underholdningskilden, der
afspilles.

Bilens udstyr

 Lydstyrken kan ikke sænkes
mere, end at trafikmeldingen
fortsat kan høres tydeligt.

Dette kapitel indeholder en beskrivelse af alt landespecifikt udstyr og
specialudstyr, der findes til modelserien. Der kan derfor forekomme
beskrivelser af udstyr, der ikke er
monteret i din bil, afhængig af det
valgte ekstraudstyr eller landespecifikationer. Dette gælder også sikkerhedsrelaterede funktioner og
systemer. Vi henstiller til, at du
overholder gældende love og regler, når du bruger de relevante funktioner og systemer.

Generelt
Musiknumre, lydbøger og podcast
kan afspilles. Lyden afspilles via
bilens højttalere.
Indstillingerne gemmes for den
aktuelle førerprofil.
Afhængig af bilens udstyrsniveau
kan følgende audiokilder anvendes:
Symbol

Betydning
Musikharddisk.
USB-nøgle.
Musikgrænseflade til smartphones.
Bluetooth-audio.

2

UNDERHOLDNING

 Den indstillede lydstyrke gemmes ikke.
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Musikharddisk
Generelt
Numre fra USB-medier kan gemmes på bilens musikharddisk og
afspilles fra denne.

 Du må ikke tage USB-nøglen ud
under lagringen, da dette kan
afbryde processen.
 Numrene på USB-nøglen kan
fortsat afspilles.
 Det er muligt at skifte til andre
audiokilder.

 USB-nøgle med komprimerede
lydfiler: Alle afspillelige lydfiler på
USB-mediet gemmes i et bibliotek, der navngives efter USBnøglen. Numrene og bibliotekerne kan efterfølgende omdøbes. Administration af
musikharddisken, se side 45.

1 "Medier/radio"

Numre, der er kopibeskyttet med
DRM Digital Rights Management
gemmes, men kan ikke afspilles.

4

Du bør sikkerhedskopiere harddisken regelmæssigt, se side 47, da
du ellers risikere at miste den
gemte musik, hvis der opstår en fejl
på harddisken.
Lagring fra en USB-nøgle

Annullering af lagring fra en
USB-nøgle

2 "USB"
Eller: Vælg USB-nøglens navn.

3 Vip betjeningsenheden til venstre.
"Annullér lagring"

Lagringsprocessen afbrydes.
Fortsættelse af lagring fra en
USB-nøgle
1 "Medier/radio"
2 "USB"
Eller: Vælg USB-nøglens navn.

1 Sæt USB-nøglen i USB-stikket,
se side 48.

3 Vip betjeningsenheden til venstre.

2 "Medier/radio"

4

3 "USB"
Eller: Vælg USB-nøglens navn.

4 Vip betjeningsenheden til venstre.
5

"Importer musik"

Audiodataene gemmes på musikharddisken.

Husk på følgende under lagringen:

"Importer musik"
Valg af musikharddisken

1 "Medier/radio"
2 "Musiksamling"
For yderligere beskrivelser af afspilning, se side 49.

2-1. UNDERHOLDNING

Administration af
musikharddisken
Omdøbning af mapper eller numre

Hvis et nummer omdøbes, ændres
filnavnet, men ikke det navn på
nummeret, der er gemt i oplysningerne om nummeret.
1 "Medier/radio"
2 "Musiksamling"
3 Vip betjeningsenheden til venstre.
4

"Mediesøgning"

5 "Gennemse mappe"
Mapper og numre i det øverste biblioteksniveau vises.

6 Markér den valgte mappe eller
det valgte nummer. Søg om
nødvendigt i undermapper.
7

Tryk på knappen.

8 "Omdøb mappe" eller "Omdøb
nummer"
Det aktuelle navn vises.

9 Angiv det ønskede nye navn.
10

Tryk på symbolet.

Et nummer kan ikke slettes, mens
det afspilles.
1 "Medier/radio"
2 "Musiksamling"
3 Vip betjeningsenheden til venstre.
4

"Mediesøgning"

5 "Gennemse mappe"
Mapper og numre i det øverste biblioteksniveau vises.

6 Markér den valgte mappe eller
det valgte nummer. Søg om
nødvendigt i undermapper.
7

Tryk på knappen.

8 "Slet mappe" eller "Slet nummer"
Visning af albumoplysninger
Der lagres en database med albumoplysninger i bilen. Afhængig af informationerne i denne database for
det valgte album vises albummets
navn, kunstner, nummerets navn og
albummets omslag.
Opdatering af albumoplysninger
Kontakt en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk for at få opdateret
databasen.
Gracenote-teknologi

Sletning af mapper eller numre
En mappe kan ikke slettes, mens et
nummer i mappen afspilles.

Musikgenkendelsesteknologien og de tilknyttede data leveres
af Gracenote.

2
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Hvis en mappe med et albumnavn
omdøbes, ændres albumnavnet i
oplysningerne om de enkelte numre
ikke.
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Gracenote er branchestandarden
inden for musikgenkendelsesteknologi og levering af tilknyttet indhold.
For yderligere oplysninger henvises
til www.gracenote.com. Cd- og
musikrelaterede data fra Gracenote, Inc., copyright © 2000- Gracenote. Gracenote-software,
copyright © 2000- Gracenote. Dette
produkt og denne tjeneste udnytter
muligvis en eller flere af de følgende USA-patenter #5.987.525;
#6.061.680; #6.154.773,
#6.161.132, #6.230.192,
#6.230.207, #6.240.459,
#6.330.593 og andre patenter og
patentanmeldelser. Nogle tjenester
leveret på licens fra Open Globe,
Inc. udnytter det amerikanske
patent: #6.304.523.
 Opdateringen udføres for hvert
enkelt album.
 Albumoplysningerne kan også
opdateres, hvis albummet er
importeret fra en anden bil.

8 "Albumoplysninger"
De oplysninger, der er gemt for albummet, vises. Hvis et album ikke genkendes entydigt, vises alle relevante
emner.

9 Vælg det rigtige emne, hvis det
er nødvendigt:
 Hvis der vises oplysninger, som
ikke passer til det afspillede
album, kan oplysningerne skjules. Hvis det sker, kan det være
en god idé at opdatere databasen.
"Nulstil albumoplysninger"
Albumoplysningerne vises ikke længere.

Visning af ledig kapacitet
1 "Medier/radio"
2 "Musiksamling"
3

Tryk på knappen.

4 "Administrer musiksamling"
5 "Ledig hukommelse"

1 "Medier/radio"
2 "Musiksamling"
3 Vip betjeningsenheden til venstre.
4

"Mediesøgning"

5 "Gennemse mappe"
Mapper og numre i det øverste biblioteksniveau vises.

6 Markér den valgte mappe. Søg
om nødvendigt i undermapper.
7

Tryk på knappen.

Sletning af valgte numre
1 "Medier/radio"
2 "Musiksamling"
3

Tryk på knappen.

4 "Administrer musiksamling"
5 "Slet valgte numre"
Musiksøgningen vises. Fortsæt ifølge
beskrivelsen for søgekriterierne, se
side 49.
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Der oprettes en liste over numre, der
skal slettes, som angivet i søgekriterierne.

6 Valg af et nummer.

1 Sæt USB-nøglen i USB-stikket,
se side 47.
2 "Medier/radio"
3 "Musiksamling"

Sletning af alle numre

2 "Musiksamling"
3

4

Tryk på knappen.

5 "Administrer musiksamling"
6 "Gem musiksamling på USB"

Tryk på knappen.

4 "Administrer musiksamling"
5 "Slet alle musiknumre"
6 "OK"
Sikkerhedskopiering af
musikharddisken
Du bør sikkerhedskopiere harddisken til en USB-nøgle regelmæssigt, da du ellers risikere at miste
den gemte musik, hvis der opstår
en fejl på harddisken.

Gendannelse af musikharddisken
Når musikharddisken gendannes
fra en USB-nøgle, overskrives
bilens musikharddisk. Det anbefales at foretage sikkerhedskopieringen under en længere køretur. Hvis
lagringsprocessen afbrydes, må
USB-nøglen ikke tages ud. Lagringen fortsættes, næste gang du
kører i bilen.
1 Sæt USB-nøglen i USB-stikket,
se side 47.

Ved sikkerhedskopiering skal du
kontrollere, at der er tilstrækkelig
ledig kapacitet på USB-nøglen.

2 "Medier/radio"

Afhængig af filstørrelsen og antallet
af numre kan sikkerhedskopieringen af musikharddisken tage lang
tid. Det anbefales derfor at foretage
sikkerhedskopieringen under en
længere køretur. Hvis der ikke er tid
til at gøre sikkerhedskopieringen
færdig, må du ikke tage USB-nøglen ud. Sikkerhedskopieringen fortsættes, næste gang du kører i
bilen.

4

3 "Musiksamling"
Tryk på knappen.

5 "Administrer musiksamling"
6 "Gendan musiksamling fra
USB-nøgle"

USB-nøgle
Formater, der kan afspilles
MP3, MP4, M4A, M4B, AAC, WMA.

2
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1 "Medier/radio"
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Apple iPod/iPhone
Funktionerne til musiksøgning og
musikafspilning i Apple
iPod/iPhone understøttes.
Audioafspillere og lagringsmedier med USB-port
Oplysninger om alle numre, fx
kunstner, genre eller nummer samt
afspilningslister, overføres til bilen.
Dette kan tage et stykke tid afhængig af USB-nøglen, filstørrelsen og
antallet af numre.
Under overførslen kan numrene
indlæses via filbiblioteket.
Der kan gemmes oplysninger om
ca. 40.000 numre i bilen, dog højst
16.000 numre pr. USB-nøgle.
Musiknumre med integreret kopibeskyttelse med Digital Rights Management DRM kan ikke afspilles.
Valg af USB-nøglen
For oplysninger om USB-stik, se
bilens instruktionsbog.
1 Sæt USB-nøglen i USB-stikket.
Det anbefales at bruge det adapterkabel, som følger med USB-nøglen.

2 "Medier/radio"
3 "USB"
Eller: Vælg USB-nøglens navn.

For yderligere beskrivelser af afspilning, se side 49.

Bluetooth-audio
Generelt
 Afspilning af musikfiler via
Bluetooth fra eksterne enheder,
fx audioenheder eller mobiltelefoner.
 Den afspillede lydstyrke afhænger af enheden. Juster lydstyrkeindstillingerne på enheden, hvis
det er relevant.
 Der kan kobles op til fire eksterne enheder til bilen.
Driftsbetingelser
 Bluetooth-enheden skal være
sluttet til bilen. For oplysninger
om Bluetooth-tilslutning, se
bilens instruktionsbog.
 Bluetooth-audioafspilning skal
være aktiveret.
Valg af Bluetooth-enhed
1 "Medier/radio"
2 Vælg den ønskede Bluetoothenhed på listen.
For yderligere beskrivelser af afspilning, se side 49.
Hvis Bluetooth-enheden ikke står på
listen over enheder, er Bluetoothaudioafspilning muligvis ikke aktiveret. Fortsæt som beskrevet nedenfor
for at aktivere Bluetooth-audioafspilning:
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1 "Medier/radio"
2 "Administrér mobile enheder"
3 Vælg den ønskede Bluetoothenhed.

Valg af et nummer
Vælg det ønskede nummer på
afspilningslisten.
Alle numre på afspilningslisten
afspilles. Det valgte nummer afspilles først.

Afspilning
Skift af nummer
Generelt
Når en audiokilde er valgt, vises oplysninger om afspilning på betjeningsskærmen.
Betjeningsskærmen viser de tilgængelige oplysninger om det aktuelle
nummer og afspilningslisten. Afspilningslistens indhold og omfang afhænger af den valgte audiokilde og
de anvendte søgekriterier.
 For UBS- og USB-enheder og
musikharddisken vises den valgte
afspilningsliste. Den kan være resultatet af en søgning eller en tidligere gemt afspilningsliste.
Når betjeningsenheden vippes til
venstre, vises flere funktioner. Omfanget af tilgængelige funktioner afhænger af den valgte audiokilde.
For Bluetooth-enheder kan antallet
af funktioner, som kan betjenes via
Toyota Supra Command, være begrænset afhængig af den understøttede Bluetooth-version. De manglende funktioner kan om nødvendigt
betjenes direkte på enheden.

På radioen:
Tryk på venstre eller højre
knap.

Det forrige eller det næste nummer
på afspilningslisten afspilles.
Frem-/tilbagespoling
På radioen:
Hold venstre eller højre
knap inde.

Søgekriterier
Generelt
De mulige søgekriterier afhænger
af den valgte audiokilde.
Søgning efter oplysninger om et
nummer
Følgende søgekriterier er knyttet til
de data, der er gemt i oplysningerne om nummeret.
1 Vip betjeningsenheden til venstre.
2

"Mediesøgning"

3 Vælg den ønskede indstilling:

2
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4 "Bluetooth-audio"
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 "Søg"
Alle numre, der har oplysninger, som
indeholder det indtastede søgeord,
vises. Jo flere tegn, der indtastes, jo
mere begrænses søgeresultatet.
Vip betjeningsenheden til højre for at få
vist resultatlisten.

 "Genrer"
Der vises en liste over alle tilgængelige
genrer.
Når en genre er valgt, vises alle relevante kunstnere.

 "Kunstnere"
Der vises en liste over alle tilgængelige
kunstnere.
Når en kunstner er valgt, vises alle
album og numre.

 "Album"
Der vises en liste over alle tilgængelige
album.
Når et album er valgt, vises alle relevante numre.

 "Numre"
Der vises en liste over alle tilgængelige
numre.

4 Vælg et album, hvis det er nødvendigt.
5 Vælg det nummer, du vil starte
afspilningen fra.
Søgningen på kunstnere og numre
kan også vælges direkte.

Numre, der ikke indeholder de
valgte søgekriterier, grupperes som
"ukendt". Numre uden oplysninger
kan kun findes via biblioteksstrukturen.
Søgning efter afspilningslister
1 Vip betjeningsenheden til venstre.
2

"Mediesøgning"

3 "Afspilningslister"
Der vises en liste over alle tilgængelige
afspilningslister.

4 Vælg afspilningslisten.
5 Vælg det nummer, du vil starte
afspilningen fra.
Oplysninger om afspilning vises på
betjeningsskærmen. Afspilningslisten
svarer til den nummerliste, søgningen
har givet.

Søgning efter lydbøger og podcast
Afhængig af USB-nøglen og bilens
udstyrsniveau kan der søges efter
lydbøger og podcast separat.
1 Vip betjeningsenheden til venstre.
2

"Mediesøgning"

3 Vælg den ønskede indstilling:
 "Podcast"

1 Vip betjeningsenheden til venstre.

Der vises en liste over alle tilgængelige
podcast.

2

 "Lydbøger"

"Kunstnere" eller
"Numre"

Der vises en liste over alle tilgængelige
lydbøger.
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4 Vælg det nummer, du vil starte
afspilningen fra.
Oplysninger om afspilning vises på
betjeningsskærmen. Afspilningslisten
svarer til den nummerliste, søgningen
har givet.

Du kan søge på musikharddisken
og USB-nøgler via biblioteksstrukturen.
Navnene på mapper og numre svarer til mappernes og filernes navne.
Mappernes og filernes navne kan
afvige fra navnene i oplysningerne
om nummeret.
1 Vip betjeningsenheden til venstre.
2

"Mediesøgning"

3 "Gennemse mappe"

Alle numre på det valgte album vises.

5 Vælg det nummer, du vil starte
afspilningen fra.
6 Vip betjeningsenheden til venstre. Betjeningsskærmen viser
oplysninger om afspilning.
Afspilningslisten svarer til
albummets nummerliste.
Søgning efter lignende numre
1 Vip betjeningsenheden til venstre.
2

Der vises en liste over lignende numre.

3 Vælg det nummer, du vil starte
afspilningen fra.
Oplysninger om afspilning vises på
betjeningsskærmen. Afspilningslisten
svarer til den nummerliste, søgningen
har givet.

4 Skift til en undermappe, hvis det
er nødvendigt.
Vælg det nummer, du vil starte afspilningen fra.
Oplysninger om afspilning vises på
betjeningsskærmen. Afspilningslisten
svarer til den nummerliste, søgningen
har givet.

Gennemse albums
1 Vip betjeningsenheden til venstre.
2

"Gennemse album"

De tilgængelige album vises grafisk.

3 Drej betjeningsenheden for at
gennemse albummene.
4 Vælg det ønskede album.

"Mere som dette (lokal)"

Blanding
Princip
Den aktuelle afspilningsliste eller
alle numre på den valgte audiokilde
afspilles i vilkårlig rækkefølge.
Valg af blanding
1 Vip betjeningsenheden til venstre.
2

"Bland"

2
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Søgning i biblioteksstrukturen
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Liste over favoritter
Princip
Det aktuelle nummer kan lægges til
en særlig afspilningsliste, nemlig
listen Favoritter. Hvis det aktuelle
nummer allerede ligger på listen
Favoritter, kan det slettes fra
denne. Listen Favoritter vises først,
når du søger efter afspilningslister,
se side 50.
Oprettelse af en favoritliste
1 Vip betjeningsenheden til venstre.
2

"Føj til favoritter" eller
"Slet fra favoritter"

Video
Bilens udstyr
Dette kapitel indeholder en beskrivelse af alt landespecifikt udstyr og
specialudstyr, der findes til modelserien. Der kan derfor forekomme
beskrivelser af udstyr, der ikke er
monteret i din bil, afhængig af det
valgte ekstraudstyr eller landespecifikationer. Dette gælder også sikkerhedsrelaterede funktioner og
systemer. Vi henstiller til, at du
overholder gældende love og regler, når du bruger de relevante funktioner og systemer.

Generelt
Systemet kan afspille videofiler.
Lyden afspilles via bilens højttalere.
Indstillingerne gemmes for den
aktuelle førerprofil.
Videoskærmen på betjeningsskærmen slås fra, når bilen kører over
en vis hastighed (varierer fra land til
land).
Afhængig af bilens udstyrsniveau
kan følgende videokilder anvendes.
Symbol

Betydning
USB-nøgle.
Skærmspejling.
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USB-nøgler
Generelt

Formater, der kan afspilles
MP4, M4V, AVI, WMV, XVID,
H.264.
Valg af USB-nøglen
Sæt USB-nøglen i USB-stikket ved
hjælp af et egnet adapterkabel.
For oplysninger om USB-stik, se
bilens instruktionsbog.
1 "Medier/radio"
2 "USB"
Eller: Vælg navnet på den tilsluttede
USB-nøgle.

Søgning efter videofilm
1 Vip betjeningsenheden til venstre.
2

"Mediesøgning"

3 "Video"
Der vises en liste over alle tilgængelige
videofilm.

4 Vælg det nummer, du vil starte
afspilningen fra.
Oplysninger om afspilning vises på
betjeningsskærmen. Afspilningslisten
svarer til den filmliste, søgningen har
givet.

Skærmspejling
Smartphonens skærm vises på
betjeningsskærmen via en wi-fi-forbindelse. Lyden afspilles via bilens
højttalere.
Denne funktion skal være understøttet af smartphonen.
Betjeningen sker via smartphonen.
For oplysninger om tilslutning af en
smartphone til bilen henvises til
bilens instruktionsbog.

2

UNDERHOLDNING

Afhængig af USB-nøglen er
videoafspilning via USB-forbindelsen muligvis ikke mulig.
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Telefon
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Sikkerhedsnote
ADVARSEL

Bilens udstyr
Dette kapitel indeholder en beskrivelse af alt landespecifikt udstyr og
specialudstyr, der findes til modelserien. Der kan derfor forekomme
beskrivelser af udstyr, der ikke er
monteret i din bil, afhængig af det
valgte ekstraudstyr eller landespecifikationer. Dette gælder også sikkerhedsrelaterede funktioner og
systemer. Vi henstiller til, at du
overholder gældende love og regler, når du bruger de relevante funktioner og systemer.

Telefonfunktioner
Generelt
Mobiltelefoner kan sluttes til bilen
via Bluetooth, se bilens instruktionsbog.

l Betjening af indbyggede informati-

onssystemer og kommunikationsenheder kan aflede din
opmærksomhed fra trafikken. Du
risikerer at miste kontrollen over
bilen. Der er risiko for ulykker. Du
må kun betjene systemerne eller
enhederne, når trafikforholdene tillader det. Hvis det er nødvendigt,
skal du standse op og betjene
systemerne eller enhederne, mens
bilen holder stille.

Indkommende opkald
Hvis nummeret på den person, som
ringer op, er gemt i telefonbogen og
overføres af nettet, vises navnet på
kontakten. Hvis ikke, vises telefonnummeret.
Besvarelse af opkald
Indgående opkald kan besvares på
flere måder.

Ved høje temperaturer kan mobiltelefonens opladningsfunktion være
begrænset, og nogle funktioner kan
muligvis ikke længere anvendes.

 Via Toyota Supra Command:
"Besvar"

For at undgå fejl bør en mobiltelefon, der er sluttet til bilen, ikke
betjenes via telefonens tastatur.

 Via valglisten i instrumentgruppen: Vælg ved hjælp af det rillede hjul på rattet: "Besvar"

Når en mobiltelefon bruges via
bilen, skal brugsanvisningen til
mobiltelefonen følges.



Tryk på knappen på rattet.

Afvisning af opkald
 Via Toyota Supra Command:
"Afvis"
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 Via valglisten i instrumentgruppen: Vælg ved hjælp af det rillede hjul på rattet: "Afvis"
Afslutning af opkald
 Via Toyota Supra Command:
"Afslut opkald"

Seneste opkald
De seneste udgående, ubesvarede
og indgående opkald overføres til
bilen. Afhængig af bilens udstyrsniveau overføres opkald fra hovedtelefonen og den ekstra telefon.
Display
1 "Kommunikation"

Gem som kontakt, eller føj til
kontakter
1 Markér telefonnummeret.
2

Tryk på knappen.

3 "Gem som ny kontakt" eller
"Føj til kontakt"
Aktive opkald
Justering af lydstyrken
Under et opkald drejes lydstyrkeknappen på radioen, indtil den
ønskede lydstyrke er opnået. Indstillingen gemmes for den aktuelle
førerprofil.
Automatisk indstilling af
lydstyrkekompensation

2 "Seneste opkald"

1 "Bil"

3 De seneste 20 opkald vises.

2 "Systemindstillinger"

Filtrering af opkaldslisten
1 "Opkald:"
2 Vælg den ønskede indstilling.
Opkald til et nummer på listen
Vælg et opkald på listen. Opkaldet
foretages via den mobiltelefon, der
modtog opkaldet.
Brug af funktioner: Start opkaldet
ved hjælp af den anden mobiltelefon.
Annullering: "Afslut opkald"

3 "Lyd"
4 "Lydstyrkeindstillinger"
5 "Mikrofon" eller "Højttalere"
6 Sådan foretages justeringen:
Drej på betjeningsenheden.
7 Sådan gemmes indstillingen:
Tryk på betjeningsenheden.
Opkald til et nummer
1 "Kommunikation"
2 "Ring til nummer"
3 Indtast numrene.

3
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Tryk på knappen på rattet.
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4

Tryk på symbolet.

Opkaldet foretages via den mobiltelefon, der er tilknyttet telefonfunktionen.

Sådan oprettes forbindelsen via
den ekstra telefon:
1

Tryk på knappen.

2 "Ring op via"

Opkald med flere deltagere
Generelt
Det er muligt at skifte mellem
opkald eller samle to opkald i et
møde. Funktionerne skal være
understøttet af mobiltelefonen og
udbyderen.

Vent, fortsæt
Et aktivt opkald kan sættes i venteposition og fortsættes senere.


"Vent/fortsæt"

Opkaldet sættes i venteposition.



"Vent/fortsæt"

Besvarelse af opkald under igangværende opkald
Hvis du modtager et opkald under
et igangværende opkald, lyder et
signal for ventende opkald, hvis
dette er relevant.

Opkaldet fortsættes.

Slå mikrofonen fra
Mikrofonen kan slås fra under
aktive opkald.
"Mikrofon"

En mikrofon, der er slået fra, aktiveres automatisk:
 Når der foretages et nyt opkald.
 Når der skiftes mellem samtalepartnere.
Opkald med DTMF-overlapning
Opkald med DTMF-overlapning bruges til at få adgang til netværkstjenester eller styreenheder, fx fjernadgang til en telefonsvarer. Dette
kræver en DTMF-kode.
1

"Indtast tal"

2 Indtast DTMF-koden.

"Besvar"

Opkaldet besvares, og det igangværende opkald sættes i venteposition.
Ring op under et igangværende
opkald
Du kan ringe op under et igangværende opkald.
1

"Kontakter"

2 Vælg et nyt nummer, du vil ringe
op til.
Opkaldet foretages, og det første
opkald sættes i venteposition.

Skift mellem to opkald, skift
Du kan skifte mellem to opkald.
1 Ring op til to numre.
2 "Fortsæt"
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Telefonen skifter til det igangværende
opkald.

Telefonmøde
To opkald kan samles i et telefonmøde. Opkaldene skal være foretaget med den samme mobiltelefon.
1 Ring op til to numre.
"Foretag mødeopkald"

Fra det håndfri system til
mobiltelefonen
Opkald besvaret via det håndfri
system kan også fortsættes via
mobiltelefonen afhængig af mobiltelefonen.
Følg vejledningen på mobiltelefonens skærm. Se også brugsanvisningen til mobiltelefonen.

Håndfrit system
Generelt
Opkald besvaret via det håndfri
system kan fortsættes via mobiltelefonen og omvendt.
Fra mobiltelefonen til det håndfri
system
Opkald, der blev påbegyndt uden
for rækkevidde af bilens Bluetoothsystem, kan fortsættes via det
håndfri system, når standbytilstanden eller tændingen er slået til.
Fjernbetjeningen skal befinde sig i
bilen, for at funktionen kan anvendes.
Afhængig af mobiltelefonen skiftes
automatisk til håndfri funktion.
Hvis skiftet ikke sker automatisk,
skal du følge vejledningen på
mobiltelefonens skærm. Se også
brugsanvisningen til mobiltelefonen.

Kontakter
Generelt
Kontakter kan oprettes og redigeres. Desuden overføres kontakterne fra mobiltelefonen og vises.
Billeder af kontakterne kan vises,
hvis mobiltelefonen understøtter
denne funktion.
Visning af alle kontakter
1 "Kommunikation"
2 "Kontakter"
Kontakterne står i alfabetisk rækkefølge.
Funktionen til søgning i kontakter samt
hurtig søgning kan vælges afhængig af
antallet af kontakter.

Søgning i kontakter
Hvis der er mere end 30 kontakter,
er funktionen til søgning i kontakter
til rådighed.
1

"Søg"

2 Indtast bogstaver.

3
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Resultaterne vises i højre side.

3 Vip betjeningsenheden til højre.
4 Vælg kontakten for at vise den.
Hurtig søgning i lister
Hvis der er mere end 30 kontakter,
er funktionen til hurtig søgning til
rådighed. De bogstaver, der indeholder emner, vises i alfabetisk
rækkefølge langs betjeningsskærmens venstre kant.

Yderligere funktioner
Afhængig af bilens udstyrsniveau
er følgende funktioner tilgængelige
for den valgte kontakt:


Sæt rutevejledningen i gang.



Ring til kontakt.



Ny e-mail.

Sletning af en kontakt

1 Drej betjeningsenheden hurtigt
mod venstre eller højre.

En kontakt, der er gemt i bilen, kan
slettes. Kontakter overført fra
mobiltelefonen kan ikke slettes.

Alle de bogstaver, der indeholder en
kontakt, vises i venstre side.

1 Markér den ønskede kontakt.

2 Vælg det første bogstav i den
ønskede kontakt.

2

Det første emne under det valgte bogstav vises.

Tryk på knappen.

3 "Slet kontakt"
Sletning af alle kontakter i bilen

Lagring af en kontakt for hjem
Kontakten for hjem kan lagres. Den
står som første emne på kontaktlisten.
1 "Hjem-kontakt (tom)"
2 Udfyld de angivne felter.
3 "Gem kontakt i bilen"
Lagring af en kontakt i bilen
1

Alle kontakter, der er gemt i bilen,
slettes. Kontakter overført fra
mobiltelefonen slettes ikke.
1

Tryk på knappen.

2 "Slet alle kontakter i bilen"
3 "OK"
Ny kontakt
"Ryd felter", hvis relevant.

Tryk på knappen.

2 "Gem kontakt i bilen"
Der gemmes en kopi af kontakten fra
mobiltelefonen i bilen.

1

Tryk på knappen.

2 "Ny kontakt"
3 Udfyld de angivne felter.
4 "Gem kontakt i bilen"
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Valg af kilder
Du kan vælge, om kontakterne skal
overføres fra mobiltelefonen, og i
så fald hvilken mobiltelefon.
1

Tryk på knappen.

2 "Vælg kilder til kontakter"

Sortering af kontakter
Kontakternes navne kan vises i forskellig rækkefølge. Sorteringsrækkefølgen for kontakter er muligvis
ikke den samme som den valgte
sorteringsrækkefølge, afhængig af
hvordan kontakterne er gemt på
mobiltelefonen.
1

Tryk på knappen.

2 "Sorter kontakter"
3 "Efternavn" eller "Fornavn"
Markering af en adresse som en
destination
Hvis bilen har navigationssystem,
kan en kontakt anvendes som
destination.
1 Vælg den ønskede kontakt.
2 Vælg en adresse.
3 "Kontrollér adresse" eller "Søg
adresse online"
4 Ret indtastningen, hvis det er
nødvendigt.

5 "Start rutevejledning"
Adressen kan godkendes i rutevejledningen.
Redigering af kontakter
Hvis en kontakt, der er overført fra
mobiltelefonen, ændres, oprettes
en kopi af emnet i bilen, når det
gemmes.
Kontaktemner med identiske navne
samles til én kontakt.
1 Vælg den ønskede kontakt.
2 "Redigér kontakter"
3 Redigér det ønskede emne,
eller tilføj emner.
4 "Gem kontakt i bilen"
Visning af billeder af kontakter
Billeder, der er gemt for kontakter,
gemmes i bilen, når mobiltelefonen
sluttes til bilen.
1 "Bil"
2 "Systemindstillinger"
3 "Mobilenheder"
4 "Indstillinger"
5 "Billeder af kontakter"
6 Tryk på betjeningsenheden.

3
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3 Vælg den ønskede mobiltelefon.

61

62

3-1. KOMMUNIKATION

Stemmestyring
En tilsluttet smartphone kan betjenes via stemmekommandoer.
Det gøres ved at aktivere stemmestyringen på smartphonen.
Knap på
rattet

Funktion
Tryk på knappen i mindst 3
sekunder. Stemmestyringen
i smartphonen er aktiveret.
Dette symbol på betjeningsskærmen viser, at
stemmestyringen er aktiv.

SMS-beskeder
Visning af alle SMS-beskeder
1 "Kommunikation"
2 "Meddelelser"
For oplysninger om meddelelser, se
side 74.
Status
Et symbol angiver status for en
SMS-besked.
Symbol

Læs SMS-besked.

Yderligere funktioner
Generelt

Betydning

Ulæst SMS-besked.

Filtrering af en meddelelsesliste

Afhængig af mobiltelefonen overføres følgende indhold fra mobiltelefonen til bilen:

1

 Kontakter, se side 59.

3 Vælg den ønskede indstilling.

Tryk på knappen.

2 "Filtrer meddelelser"

 SMS-beskeder, se side 62.
 E-mails, se side 64.
 Kalenderposter, aftaler, se
side 65.
 Opgaver, se side 66.
 Noter, se side 67.

Valg af kilder
Du kan vælge, om SMS-beskederne skal overføres fra mobiltelefonen, og i så fald hvilken
mobiltelefon.

Dataoverførslen kan tage nogle
minutter.

1

Det kan være nødvendigt at få aktiveret bestemte funktioner hos
mobiltelefonudbyderen eller netværksudbyderen.

3 Vælg den ønskede mobiltelefon.

Tryk på knappen.

2 "Vælg kilder til meddelelser"
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Sletning af en samtale

Ny SMS-besked.

Slet en hel samtale med en kontakt.

1 "Kommunikation"

1 Markér den ønskede SMSbesked.

2 "Meddelelser"

2

4 "Til:" Indtast nummer eller kontakt. Vip om nødvendigt betjeningsenheden til højre for at
vælge kontakten på resultatlisten.

Tryk på knappen.

3 "Slet SMS-tråd"

Visning af en SMS-besked
Vælg den ønskede SMS-besked
eller samtale. Samtalen med kontakten vises.
Besvarelse eller videresendelse af
en SMS-besked
1 Vælg den ønskede SMSbesked.
2

"Besvar"

Modtageren af SMS-beskeden indlæses automatisk.
"Videresend"
"Til:" Indtast nummer eller kontakt. Vip
om nødvendigt betjeningsenheden til
højre for at vælge kontakten på resultatlisten.

3

"Skriv tekstmeddelelse"

5 "Fra:" Vælg om nødvendigt den
mobiltelefon, SMS-beskeden er
sendt fra.
6 "Tekst:" Tekstgenkendelse, se
side 67.
7 "Send"
Annullering: "Slet alt indhold"
Yderligere funktioner
Følgende funktioner kan vælges for
en valgt SMS-besked eller samtale.


"Ring til afsender"



"Føj til kontakter" eller "Vis
afsender"



3 "Fra:"

"Videresend", se side 63.



"Besvar", se side 63.

Vælg om nødvendigt den mobiltelefon,
SMS-beskeden er sendt fra.



"Slet"

4 "Tekst:"



Læs indhold højt, se side 68.

Tekstgenkendelse, se side 67.

 "Brug data", se side 69.

5 "Send"

3
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4 "Ja"
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3 "Slet e-mail"

E-mail

4 "OK"
Visning af alle e-mails
1 "Kommunikation"
2 "E-mail"
Valg af konto

Hvis en e-mail har flere modtagere,
kan de vises, og deres data kan
bruges til andre funktioner.
1 Vælg den ønskede e-mail.

Du kan vælge, om e-mails skal
overføres fra mobiltelefonen, og
i så fald hvilken mobiltelefon og
eventuelt fra hvilke brugerkonti.
1

Visning af alle modtagere

Tryk på knappen.

2

Tryk på knappen.

3 "Vis alle modtagere"
Ny e-mail

2 "Vælg konto"

1 "Kommunikation"

3 Vælg de ønskede konti.

2 "E-mail"
3

Status

4 "Til:"

Et symbol angiver status for en email.
Symbol

"Skriv e-mail"

Betydning
Læst e-mail.
Ulæst e-mail.

Angiv en e-mailadresse eller en kontakt. Vip om nødvendigt betjeningsenheden til højre for at vælge kontakten
på kontaktlisten.

5 "Fra:"
Vælg en konto, som e-mailen skal sendes fra, hvis det er nødvendigt.

6 "Emne:"
Filtrering af e-mails
1

Tryk på knappen.

Tekstgenkendelse, se side 67.

7 "Tekst:"
Tekstgenkendelse, se side 67.

2 "Filtrer e-mail"

8 "Send"

3 Vælg den ønskede indstilling.

Annullering: "Slet alt indhold"

Sletning af e-mail
1 Vælg den ønskede e-mail.
2

Tryk på knappen.

Besvarelse eller videresendelse af
en e-mail
1 Vælg den ønskede e-mail.
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2

"Besvar"



"Besvar"

Modtageren af e-mailen indlæses automatisk.



"Svar til alle"

Alle modtagere af e-mailen indlæses
automatisk.

"Videresend"

Angiv en e-mailadresse eller en kontakt. Vip om nødvendigt betjeningsenheden til højre for at vælge kontakten
på kontaktlisten.

3 "Til:"
Angiv en e-mailadresse eller en kontakt. Vip om nødvendigt betjeningsenheden til højre for at vælge kontakten
på resultatlisten.

4 "Fra:"
Vælg en mobiltelefon eller en brugerkonto, som e-mailen skal sendes fra,
hvis det er nødvendigt.

Kalender
Visning af kalenderen
1 "Kommunikation"
2 "Kalender"
Datoerne i den indeværende uge vises.

Sådan vises andre dage i kalenderen:
 "Vis forrige uge"
 "Vis næste uge"
Visning af en kalendermåned
Vælg en kalenderdag.
Månedsoversigten vises. Kalenderdage med aftaler er markeret.
Skift til dags dato

5 "Emne:", hvis relevant

1

Tekstgenkendelse, se side 67.

2 "Skift til i dag"

6 "Tekst:"
Tekstgenkendelse, se side 67.

7 "Send"
Yderligere funktioner
Følgende funktioner kan vælges,
når en e-mail er valgt.


"Læs højt", se side 68.



"Besvar", se side 64.



"Føj til kontakter" eller "Vis
afsender"



"Markér som ulæst"



"Slet e-mail"

Tryk på knappen.

Valg af kilder
Du kan vælge, om aftalerne skal
overføres fra mobiltelefonen, og i
så fald hvilken mobiltelefon.
1

Tryk på knappen.

2 "Vælg kilde"
3 Vælg den ønskede mobiltelefon.

3
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Aktivering af påmindelser
1

Tryk på knappen.

Aktivering af påmindelser
1

Tryk på knappen.

2 "Aktivér påmindelser"

2 "Aktivér påmindelser"

Påmindelser vises i meddelelserne og i
statusfeltet, se bilens instruktionsbog.

Påmindelser vises i meddelelserne og i
statusfeltet, se bilens instruktionsbog.

Deaktivering af påmindelser
1 Vælg den ønskede kalenderpost.
2

"Deaktivér påmindelser"

Opdatering af kalenderen
Opdatering af data, se side 69.

Opdatering af opgaver
Opdatering af data, se side 69.
Valg af kilder
Du kan vælge, om opgaverne skal
overføres fra mobiltelefonen, og i
så fald hvilken mobiltelefon.
1

Yderligere funktioner
Afhængig af bilens udstyrsniveau
er følgende funktioner tilgængelige
for en valgt aftale:


Læs indhold højt, se side 68.

 Start af rutevejledning.
 "Brug oplysninger", se side 69.
Opgaver
Visning af opgaver
1 "Kommunikation"
2 "Opgaver"
Alle opgaver vises.

Sorteringsopgaver
1 "Sorteret efter"
2 Vælg den ønskede indstilling.

Tryk på knappen.

2 "Vælg kilde"
3 Vælg den ønskede mobiltelefon.
Yderligere funktioner
Følgende funktioner kan vælges for
en valgt opgave.


Læs indhold højt, se side 68.

 "Brug data", se side 69.
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Noter
Visning af alle noter
1 "Kommunikation"

Ny talenote
1
2

"Ny talenote"
"Start optagelse"/"Fortsæt
optagelse"

2 "Noter"

3

Alle talenoter og tekstnoter vises.

4 "Gem"

For at eksportere talenoter via
USB-porten skal en kompatibel
enhed sættes i USB-stikket.
Eksporten overskriver eksisterende talenoter på USB-nøglen.

"Pause i optagelse"

Talenoten vises på listen over talenoter.

Annullering: "Annullér"
Visning af en note
Vælg den ønskede note.
Yderligere funktioner

 Kompatible enheder: USB-masselagringsmedie, fx USB-nøgler
eller MP3-afspillere med USB-tilslutning.

Følgende funktioner kan vælges,
når en talenote er valgt.


 Kompatible enheder: USB-harddiske, USB-hubs, USB-hukommelseskortlæsere med flere
indgange, Apple iPod/iPhone.

"E-mail med talenote", se
side 64.



"Eksportér (USB)", se side
67.

 Filsystemer: aktuelle filsystemer
til USB-lagringsmedier understøttes. FAT32-format anbefales.
1

Tryk på knappen.

2 "Eksportér alle noter (USB)"
Sletning af alle talenoter
1

Tryk på knappen.

2 "Slet alle talenoter"
3 "OK"




"Slet"
"Afspil", se side 69.

Opdatering af noter
Opdatering af data, se side 69.
Tekstgenkendelse/
diktafonfunktion
Generelt
Valgmulighederne afhænger af
bilens udstyrsniveau og specifikationerne for dit land.
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Eksport af alle talenoter
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Princip
Tale registreres via stemmegenkendelse og konverteres til tekst.
Du kan redigere teksten og tilføje
mere tekst. Teksten kan bruges
som emne for eller indhold i e-mail
og SMS-beskeder. For at den kan
bruges, skal dataene sendes via en
krypteret forbindelse til en tjenesteudbyder, hvor den lagres lokalt.
Driftsbetingelser
Mobiltelefonen skal understøtte
funktionen.
Følgende funktion aktiveres:
"Stemmegenkendelse via server"
Optagelse af tekst

Forbedring af
stemmegenkendelsen for navne
på kontakter
n Princip

Navnene på kontakterne på en tilsluttet mobiltelefon overføres til
stemmegenkendelsessystemet.
Dette forbedrer genkendelsen af
kontaktnavne, når de konverteres til
tekst. For at den kan bruges, skal
dataene sendes via en krypteret
forbindelse til en tjenesteudbyder,
hvor den lagres lokalt.
n Aktivering/deaktivering af

funktionen
Denne funktion kan aktiveres eller
deaktiveres for hver enkelt mobiltelefon.
1 "Bil"

1

Vælg det ønskede sprog.

2

Tryk på symbolet for at
starte optagelsen.

3 "Mobilenheder"

3

Tryk på symbolet for at
stoppe optagelsen.

5 "Upload kontaktnavne til diktafonfunktion"

2 "Systemindstillinger"
4 Vælg den ønskede enhed.

4

"Bekræft tekst"



"Slet seneste diktat



"Slet alt"



"Læs hele teksten højt"

SMS-beskeder, e-mail, opgaver,
tekstnoter og kalenderposter kan
læses højt.



"Læs det seneste diktat højt"



"Afspil"



"Pause"

Højtlæsning



"Næste afsnit"/"Næste element"



"Forrige afsnit"/"Forrige element"
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 Vip betjeningsenheden til venstre for at afslutte.
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5 Vip betjeningsenheden til højre.
Alle tilgængelige valgmuligheder vises.

 "Skriv e-mail"
Afspilning
Talenoter kan afspilles.

 "Skriv tekstmeddelelse"
 "Føj til kontakt"

"Afspil"

 "Gem som kontakt"



"Pause"

 "Ring til nummer"



"Spol frem"

6 Vælg den ønskede indstilling.



"Spol tilbage"

Elementet kan vælges individuelt,
når bilen holder stille. De tilgængelige valgmuligheder vises.

Opdatering af data
Noter, opgaver og aftaler i kalenderen kan opdateres.
1 "Kommunikation"
2 Vælg den ønskede indstilling:
 "Kalender"
 "Opgaver"
 "Noter"
3

Tryk på knappen.

4 "Opdater data"
Brug af data
Telefonnumre, e-mailadresser i
kalenderen, SMS-beskeder osv.
kan bruges til flere formål.
Mens bilen kører:
1 Vælg det ønskede element, fx
en SMS-besked.
2 "Brug data"
3 Alle data, der kan bruges, vises.
4 Vælg det ønskede element, fx et
telefonnummer.

Tilpasning af menuen
Menuen kan tilpasses, fx ved at
fjerne funktioner, der ikke bruges,
fra menuen.
1 "Kommunikation"
2 "Tilpas menu"
3 Vælg den ønskede indstilling.
4 Vip betjeningsenheden til venstre.

Trådløs ladestation
Princip
Den trådlåse ladestation gør det
muligt at anvende følgende trådløse funktioner:
 Opladning af batteriet i en mobiltelefon med Qi-funktion og andre
mobile enheder, der understøtter Qi-standarden.
 Tilslutning af mobiltelefonen til
den eksterne antenne.

3
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Dette sikrer en bedre modtagelse af
nettet og en ensartet signalkvalitet
afhængig af land.

Generelt
Når mobiltelefonen placeres skal
du kontrollere, at der ikke er genstande mellem telefonen og den
trådløse ladestation.
Under opladningen kan ladestationens overflade og mobiltelefonen
blive varme. Ved højere temperaturer kan ladestrømmen gennem
mobiltelefonen være reduceret, og i
sjældne tilfælde kan ladeprocessen
afbrydes midlertidigt. Læs de relevante oplysninger i brugsanvisningen til mobiltelefonen.
Hvis bilen er udstyret med ladeindikator, kan du se på betjeningsskærmen, når en Qi-kompatibel
mobiltelefon oplades.
Sikkerhedsnoter
BEMÆRK
l Ladestationen kan bruges til mobil-

telefoner op til en vis størrelse.
Undgå at trykke for hårdt, når
mobiltelefonen isættes, da dette
kan medføre skader på ladestationen eller mobiltelefonen. Der er
risiko for tingsskade. Bemærk maksimummålene for mobiltelefonen.
Mobiltelefonen må ikke tvinges ned
i ladestationen.

ADVARSEL
l Når en Qi-kompatibel enhed opla-

des i den trådløse ladestation, kan
eventuelle metalgenstande, der
befinder sig mellem enheden og
ladestationen blive meget varme.
Hvis der placeres smartcards,
hukommelseskort eller kort med
magnetstribe mellem enheden og
ladestationen, kan kortets funktion
blive påvirket. Der er risiko for personskade og tingsskade. Når
mobile enheder oplades, skal du
kontrollere, at der ikke er genstande mellem enheden og ladestationen.

Driftsbetingelser
 Mobiltelefonen skal understøtte
og være kompatibel med den
krævede Qi-standard.
Hvis mobiltelefonen ikke understøtter
Qi-standarden, kan den oplades ved
hjælp af en særlig, Qi-kompatibel ladeplade.

 Tændingen eller standby-tilstanden skal være slået til.
 Bemærk maksimummålene for
mobiltelefonen.
 Brug kun etuier og covers med
en tykkelse på maks. 2 mm. I
modsat fald kan ladefunktionen
være nedsat.
 Ladeplade: Den mobiltelefon,
der skal oplades, lægges midt på
ladestationen.
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Ladeplade
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Advarsel om glemt enhed

Generelt

Generelt

Den trådløse ladestation er placeret
i midterkonsollen foran.
Mobiltelefonen må ikke være større
end ca. 154,5 x 80 x 18 mm.

Advarslen for glemt enhed vises i
instrumentgruppen.

2
1

Aktivering
Via Toyota Supra Command:
1 "Bil"
2 "Systemindstillinger"

1 LED-indikator
2 Opbevaringsrum
Placering af mobiltelefonen
1 Placér mobiltelefonen midt på
bakken med skærmen opad.
Fjernelse af mobiltelefonen
1 Fjern mobiltelefonen.

3 "Trådløs ladeplade"
4 "Alarm for glemt mobilenhed"

3
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Oversigt

Hvis bilen er udstyret med advarselsfunktionen for glemt enhed, kan
der vises en advarsel, hvis en
mobiltelefon med Qi-funktion er
efterladt i den trådløse ladestation,
når du forlader bilen.
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LED-indikatorer
Farve

Betydning
Mobiltelefonen oplades.
Afhængig af model og bil holder den blå LED-indikator op
med at lyse, når den Qi-kompatible mobiltelefon er fuldt opladet.

Blå

Mobiltelefonen oplades ikke.
Mobiltelefonen udsættes muOrange ligvis for meget høje temperaturer, eller der kan være fremmedlegemer i ladestationen.
Mobiltelefonen oplades ikke.
Rød

Kontakt en autoriseret Toyotaforhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Tjenester og apps
Bilens udstyr
Dette kapitel indeholder en beskrivelse af alt landespecifikt udstyr og
specialudstyr, der findes til modelserien. Der kan derfor forekomme
beskrivelser af udstyr, der ikke er
monteret i din bil, afhængig af det
valgte ekstraudstyr eller landespecifikationer. Dette gælder også sikkerhedsrelaterede funktioner og
systemer. Vi henstiller til, at du
overholder gældende love og regler, når du bruger de relevante funktioner og systemer.

Generelt
Systemets begrænsninger
Hvis mobiltelefonen eller bilens
interiør udsættes for meget høje
temperaturer, kan mobiltelefonens
opladningsfunktioner begrænses,
og de fungerer muligvis ikke.

Fjerntjenester eller tjenesterne
Automatic Emergency Call eller
Toyota Supra Connect kræver de
apps, der er beskrevet her.
Indholdet og omfanget af de tilgængelige tjenester kan variere fra land
til land. Det kan derfor forekomme,
at nogle af de tjenester og apps,
der er beskrevet i denne instruktionsbog, ikke findes eller endnu ikke
findes i det land, hvor bilen er indregistreret.
Tjenester og apps kan leveres på
følgende måder:
 Omfattet af bilkøbet, fx som ekstraudstyr.
 Via brugerwebstedet på internettet.
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Oplysninger om indhold og omfang
af Toyota Supra Connect findes på
brugerwebstedet eller hos en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Sikkerhedsnote

l Betjening af indbyggede informati-

onssystemer og kommunikationsenheder kan aflede din
opmærksomhed fra trafikken. Du
risikerer at miste kontrollen over
bilen. Der er risiko for ulykker. Du
må kun betjene systemerne eller
enhederne, når trafikforholdene tillader det. Hvis det er nødvendigt,
skal du standse op og betjene
systemerne eller enhederne, mens
bilen holder stille.

Fjerntjeneste
Princip
Fjerntjenester er tjenester, der
bidrager til at holde bilen kørende.
Generelt
Valgmulighederne afhænger af
bilens udstyrsniveau og specifikationerne for dit land.
Du kan få flere oplysninger om tilgængelige tjenester hos en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør
eller andre kvalificerede fagfolk
eller hos Toyotas kundeservice.
Fjerntjenesterne kan omfatte følgende:

 Batteribeskyttelse, se side 73.
 Vejhjælp, se bilens instruktionsbog.
Krav
 Aktiveret Toyota Supra Connectaftale.
 Mobilmodtagelse.
 Tændingen eller standby-tilstanden skal være slået til.
Batteribeskyttelse
Princip
Hvis batteriets ladestatus falder til
under et vist niveau, informerer
Toyota dig med det samme, eller, i
særligt definerede tilfælde, næste
gang bilen startes.
Generelt
Batteribeskyttelsen er tilgængelig i
visse lande og er omfattet af følgende betingelser:
 Visse tekniske krav skal være
overholdt.
 Aktiv Toyota Supra Connectaftale.
 Udstyret med tjenesterne Automatic Emergency Call eller
Toyota Supra Connect.
 For at du kan modtage informationer fra batteribeskyttelsen, skal
dine kontaktoplysninger være
gemt på brugerwebstedet.
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ADVARSEL

73

74

3-1. KOMMUNIKATION

Opdatering af Toyota
Supra-tjenester
Princip
Starter manuel opdatering af alle
tjenester, der er tilgængelige i bilen.
Opdatering af tjenester

 For visse tjenester, fx oplysninger om aktuel placering, skal
bilen kunne bestemme din aktuelle placering.
 Den korrekte dato indstilles på
betjeningsskærmen, se bilens
instruktionsbog.
Toyota Supra Connect Store

1 "Tilsluttet serv."
2

Tryk på knappen.

3 "Opdatér Toyota Supra-tjenester"
Kundesupport
Princip
Kontakt kundesupport for at få
oplysninger om alt vedrørende
bilen.

Toyota Supra Connect
Driftsbetingelser
 Toyota Supra Connect-tjenesterne kan købes hos en autoriseret
Toyota-forhandler/-reparatør eller
andre kvalificerede fagfolk eller
via brugerwebstedet.
 Der skal være gode modtageforhold for mobilsignaler.

Princip
Nogle tjenester kan bestilles retrospektivt for biler, der opfylder visse
tekniske krav.
Generelt
Udvalget varierer fra land til land
Meddelelser
Generelt
Meddelelser fra Concierge-tjenesten og fra Mine oplysninger vises.
Oplysninger om SMS-beskeder fra
mobiltelefonen, se side 62.
Visning af meddelelser
1 "Tilsluttet serv." eller "Kommunikation"
2 "Meddelelser"
De seneste meddelelser vises.
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Status
Et symbol angiver status for meddelelsen.
Symbol

75

Vælg en by for at starte rutevejledningen.

 Vælg et telefonnummer for at
ringe til det.

Betydning
Læst meddelelse.

Mine oplysninger/
oplysninger om tjenester

3

Ulæst meddelelse.

1

Tryk på knappen.

2 "Filtrer meddelelser"

Meddelelser fra Mine oplysninger/oplysninger om tjenester kan
komme fra brugerwebstedet eller
udsendes af udvalgte samarbejdspartnere.

3 Vælg den ønskede indstilling.
Bilens apps
Filtrering af meddelelsesliste efter
meddelelsestype
1 "Filtrer"
2 Vælg den ønskede indstilling.
Sletning af en meddelelse
1

Princip
Toyota Supra Connect-tjenesterne
tilbyder dig apps og andre funktioner, du kan bruge til at få vist informationer, fx vejr og nyheder, på
betjeningsskærmen.

Tryk på knappen.

2 Slet valgt meddelelse: "Slet
meddelelse"
Sletning af alle meddelelser: "Slet alle
meddelelser"

Yderligere funktioner
Afhængig af bilens udstyrsniveau
er følgende funktioner til rådighed i
en valgt meddelelse fra Conciergetjenesten eller Mine oplysninger.

Visning af apps fra Toyota Supra
Connect-tjenesten
1 "Tilsluttet serv."
2 Vælg den ønskede app.
Meddelelser
 Meddelelser fra Mine oplysninger, se side 74.
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Generelt
Filtrering af meddelelsesliste efter
status
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Navigation
Afhængig af udstyrsversion:
 Import at ture, se side 13.
 Oplysninger om POI'er, se side
8.
Log på
Du skal logge på for at få vist personlige data som fx e-mail.
Denne funktion varierer fra land til
land.
1 "Tilsluttet serv."
2

Tryk på knappen.

Concierge-tjeneste
Princip
Concierge-tjenesten indeholder
oplysninger om hoteller, restauranter osv. og kan sende en SMS med
de ønskede oplysninger til bilen.
Adresser kan også sendes direkte
til navigationssystemet. Der oprettes en stemmeforbindelse til Concierge-tjenesten til dette formål.
Start af Concierge-tjenesten
1 "Tilsluttet serv."

3 "Log på"

2 "Concierge-tjeneste"

4 "Bruger:"

Der oprettes en stemmeforbindelse til Concierge-tjenesten.

Indtast dit brugernavn til Toyota Supra
Connect.

5 "Adgangskode:"
Indtast din adgangskode til Toyota
Supra Connect.

6 "OK"
Tilpasning af menuen
Menuen kan tilpasses, fx ved at
fjerne funktioner, der ikke bruges,
fra menuen.
1 "Tilsluttet serv."

Fjerntjenester
Princip
Fjerntjenesterne kan bruges til at
fjernstyre nogle af bilens funktioner
via appen Toyota Supra Connect.
Appen kan fx bruges til at låse og
oplåse bilen.
Der findes andre funktioner afhængig af bilen.

2 "Tilpas menu"
3 Vælg den ønskede indstilling.
4 Vip betjeningsenheden til venstre.

Generelt
Bilen styres via appen Toyota
Supra Connect, som kan downloades til iOS fra Apple App Store.
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For at fjerntjenesterne kan bruges,
skal de aktiveres én gang på brugerwebstedet eller i appen Toyota
Supra Connect. Der kræves en
aktiv Toyota Supra Connect-aftale.

Klargøring af Apple CarPlay

 Emnerne i telefonbogen overføres ikke til bilen.
 Der kan tilsluttes én telefon mere
til bilen.
 Brug af CarPlay kan medføre
mobiltelefonomkostninger. Disse
omkostninger er ikke omfattet af
bilens ekstraudstyr.
Driftsbetingelser
iPhonen sluttes til bilen, se bilens
instruktionsbog.
Valg af CarPlay

Generelt
Afhængig af specifikationerne for
dit land er CarPlay muligvis ikke til
rådighed. Du kan få flere oplysninger hos en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre
kvalificerede fagfolk.

CarPlay kan vælges via følgende
menuer:
 "Apple CarPlay"
Menuen for CarPlay vises.

 "Medier/radio"
"Apple CarPlay afspiller nu"

CarPlay og de tilhørende apps
leveres af iPhone. Omfanget og
indholdet afhænger af producenten
af enheden og kan variere afhængig af specifikationerne for dit land.

iPhonens musik-app åbnes.

Følgende begrænsninger gælder
for en iPhone, der er tilsluttet via
CarPlay:

"Telefon i Apple CarPlay"

 Det er ikke alle apps, der er
installeret på din iPhone, der kan
betjenes via CarPlay.
 Telefonopkald er kun muligt via
CarPlay.
 En iPhone kan ikke registreres
som en ekstra telefon.

 "Navigation"
"Kort i Apple CarPlay"
iPhonens navigations-app åbnes.

 "Kommunikation"
iPhonens telefon-app åbnes.

Betjening af CarPlay
CarPlay kan betjenes via Toyota
Supra Command og med stemmekommandoer.

3
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Princip
CarPlay gør det muligt at betjene
visse funktioner i en kompatibel
Apple iPhone via Siri-stemmestyring og Toyota Supra Command.
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Med stemmen:
1

Toyota Supra Connect Apps

Tryk på knappen på rattet, indtil Siri-stemmestyringen
er aktiveret på din iPhone.

2 Udtal de kommandoer, iPhonen
genkender.
1

Tryk på knappen på rattet, indtil Siri-stemmestyringen
er aktiveret på din iPhone.

2 Udtal de kommandoer, iPhonen
genkender.
Slå CarPlay fra/til
1 "Bil"
2 "Systemindstillinger"
3 "Mobilenheder"
4 Vælg iPhonen med CarPlayfunktionen.
5 "Toyota Supra Command"
Vælg emnet for at slå CarPlay fra.
iPhonen er fortsat tilsluttet som en
smartphone.
"Apple CarPlay"
Vælg emnet for at slå CarPlay til.

Navigation med CarPlay
Destinationen i den aktive CarPlaynavigation kan overføres til navigationssystemet. Rutevejledningen
overtages af navigationssystemet,
og CarPlay-navigationen lukkes.
Den kan ikke overføres tilbage til
CarPlay.

Princip
Toyota Supra Connect Apps indeholder mobilitetsbaserede tjenester og apps.
Generelt
Du kan finde oplysninger om installation af Toyota Supra Connect
Apps og indholdet i denne samt
oplysninger om brugerwebstedet.
Toyota Supra Connect Apps skal
være installeret på den smartphone,
du ønsker at bruge. Installationsprocessen varierer afhængig af
smartphonen.
For at bruge alle funktionerne
i Toyota Supra Connect Apps skal
du tilmelde dig, når du åbner den.
Det er kun nødvendigt at gøre dette
én gang. Registreringsproceduren
opretter en personlig Toyota Supra
Connect-konto til dig. Hvis du allerede har en Toyota Supra Connectkonto, kan du bruge login-oplysningerne til denne i Toyota Supra
Connect Apps.
Nogle funktioner gør det muligt at
kommunikere med bilen, uden at
du behøver at befinde dig inde
i den eller ved siden af den. Disse
funktioner kan udføres via Toyota
Supra Connect Apps eller brugerwebstedet Toyota Supra
Connect.
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Bilen skal knyttes til din Toyota
Supra Connect-konto for at du kan
bruge disse funktioner. Det er kun
nødvendigt at gøre dette én gang.
Du kan tilknytte bilen via brugerwebstedet eller via appen. Du
skal desuden bekræfte tilknytningen i bilen via Toyota Supra Command.

79

80

3-1. KOMMUNIKATION

81

REFERENCE

.

Alfabetisk indeks................. 82

82

Alfabetisk indeks

Alfabetisk indeks
A

F

Afspilning af lyd ............................. 34
Afspilning af video ......................... 52
Aftaler, se Kalender ........................ 65
Alternative ruter.............................. 16
Alternative ruter online .................. 16
AM/FM-stationer ............................. 38
Anbefalinger for tankning.............. 17
App, fjerntjenester.......................... 76
Audio ............................................... 43
Audioafspilning, Bluetooth............ 48
Audioafspilning, pause .................. 34

Fader, lydindstillinger.....................36
Fjerntjeneste ...................................73
Fjerntjenester, app..........................76
FM/AM-stationer..............................38

B
Balance, lydindstillinger ................ 36
Bas, lydindstillinger ....................... 36
Batteribeskyttelse .......................... 73
Bilens apps ..................................... 75
Bluetooth-audio .............................. 48
Brokering, se Opkald med flere
deltagere ....................................... 58

C
CarPlay, betjening .......................... 77
Concierge-tjeneste ......................... 76

G
Gemte stationer ..............................42
Gong, lydstyrkekompensation ......37
GPS-koordinater, indtastning
af destination ................................10
GPS-navigation,
se Navigationssystem....................4

H
Hastighedsafhængig lydstyrke,
lydstyrkekompensation ...............37
Hjemadresse, navigation .................7
Hjælp til navigation,
se Spørgsmål og svar ..................31
Hurtig søgning ..................................6
Højtlæsning .....................................68
Håndfri enhed..................................59
Håndfrit system...............................59

I
D
DAB digital radio ............................ 40
Delt skærm, navigation .................. 25
Digital radio DAB/DMB................... 40
Diktafonfunktion ............................. 67
Diskant, lydindstillinger ................. 36
DMB digital radio ............................ 40
Dynamisk rutevejledning ............... 29

E
E-mail............................................... 64
Equalizer ......................................... 36

Indlæsning af kortet, navigation ...13
Indstillinger, navigation..................22
Indtastning af adresse,
navigation .......................................5
Indtastning af destination ............5, 7
Indtastning af destination via
stemmestyring................................7
Indtastning af en destination
med GPS-koordinater ..................10
Induktionsopladning til
smartphones, se Trådløs
ladestation ....................................69
Informationer om
gadeparkering...............................19

Alfabetisk indeks

Interaktivt kort, se Funktioner
i kortvisningen.............................. 21
iPod/iPhone..................................... 48

Møde, opkald med flere
deltagere .......................................58

N
K
Kalender .......................................... 65
Klargøring af Apple CarPlay,
betjening ....................................... 77
Kontakter......................................... 59
Kortopdatering................................ 30
Kortvisning, funktioner .................. 21
Kundesupport ................................. 74
Kør uden om et ruteafsnit.............. 17

L
Ladestation til smartphones,
se Trådløs ladestation ................. 69
Lagring af en destination som
en kontakt ..................................... 15
Lagring af stationer ........................ 38
Liste over
rutevejledningsoplysninger,
delt skærm .................................... 26
Lyd ................................................... 36
Lyd via flere kanaler, surround ..... 36
Lydstyrkekompensation ................ 37

Navigation, delt skærm ..................25
Navigationsmeddelelse,
se Taleinstruktioner......................19
Navigationssystem ...........................4
Noter ................................................67

O
Opdatering, navigationskort..........30
Opgaver ...........................................66
Ophold, navigation ......................... 11
Oplysninger i rutevejledning,
rute.................................................20
Oplysninger om manøvre, se
Oplysninger i rutevejledning .......20

P
Parkeringsinformation ...................19
Pause, audioafspilning...................34
Pilvisning, delt skærm....................26
POI, navigation..................................8

R
M
Meddelelser..................................... 74
Meddelelser fra Conciergetjenesten, se Meddelelser............ 74
Meddelelser fra Mine
oplysninger, se Meddelelser ....... 74
Meddelelser fra tjenester,
se Meddelelser ............................. 74
Meddelelsesliste,
trafikinformation........................... 27
Mellemdestination, navigation ...... 11
Mobiltelefon .................................... 56
Mobiltelefon, betjening .................. 56
Musikharddisk ................................ 44

Radio................................................38
Radio, betjeningselementer...........34
Radio, indstilling af lydstyrke........34
Radio, lydindstillinger ....................36
Radio, se Skift af
underholdningskilder...................34
Radio, slå lyd fra .............................34
Radiodatasystem RDS ...................38
RDS-radiodatasystem ....................38
RTTI, trafikinformation i realtid .....27
Rute, ændring .................................15
Rutekriterier, rute............................15
Rutemagnet, se Ændring af
ruten ..............................................18
Rutens forløb, se Navigation .........16

83

84

Alfabetisk indeks

Rutevejledning................................ 14
Rutevejledning med ophold,
se Tur............................................. 11

S
Seneste destinationer ...................... 6
Skift af underholdningskilde ......... 34
Skærmspejling, video .................... 53
Smartphone, betjening................... 56
SMS-beskeder, SMS,
se SMS-beskeder ......................... 62
Software, CarPlay ........................... 77
Standardindstillinger,
navigation ..................................... 22
Stationer AM/FM ............................. 38
Stemmegenkendelse via server .... 68
Stemmestyring ............................... 62
Store, se Toyota Supra Connect
Store .............................................. 74
Surround, lyd via flere kanaler ...... 36

T
Taleinstruktioner, navigation......... 19
Talenoter.......................................... 67
Tekstgenkendelse........................... 67
Telefon ............................................. 56
Telefon, betjening ........................... 56
Telefonmøde, se Opkald med
flere deltagere............................... 58
Tjenester, fjern ................................ 76
Toyota Supra Connect ................... 74
Toyota Supra Connect Store ......... 74
TP, trafikinformation....................... 42
Trafikinformation i realtid, RTTI .... 27
Trafikinformation, navigation ........ 27
Trafikinformation, radio ................. 42
Trådløs ladestation til
smartphones................................. 69
Trådløs opladning af en
smartphone, se Trådløs
ladestation .................................... 69
Tur, rutevejledning med ophold .... 11
Ture, import..................................... 13

U
Underholdning,
betjeningselementer ....................34
Undgå områder ...............................23
USB-audiostik .................................47

V
Valg af en destination fra
kontakter, navigation ...................10
Valg af land, navigation....................5
Vej, indtastning til navigation ..........5
Vejkryds, indtastning til
navigation .......................................5
Video, skærmspejling.....................53

Æ
Ændring af stationens navn ..........39

