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Oversikt

1-1.NAVIGASJON

Bilutstyr
Dette kapittelet beskriver alt standardutstyr, landsspesifikt utstyr og
spesialutstyr som er tilgjengelig for
modellen. Det kan derfor beskrive
utstyr som ikke er montert på bilen
din, for eksempel på grunn av ekstrautstyr som er valgt eller landsspesifikasjonen. Dette gjelder også
sikkerhetsrelevante funksjoner og
systemer. Følg relevante lover og
forskrifter når du bruker de aktuelle
funksjonene og systemene.

Generelt
Navigasjonssystemet kan avgjøre
den nøyaktige posisjonen til bilen
ved hjelp av satelitter og veilede
deg trygt til hvilken som helst oppgitt destinasjon.
Navigasjonsdata lagres i bilen og
kan oppdateres med et USB-datalagringsmedium.

Hente frem
navigasjonssystemet
1

Trykk på knappen på kontrolleren.

2 ”Navigation”

Sikkerhetsmerknader
ADVARSEL
l Å bruke integrerte informasjonssystemer og kommunikasjonsenheter
under kjøring, kan distrahere deg
fra trafikken. Du kan miste kontroll
over bilen. Det er en fare for ulykker. Bruk kun systemene eller
enhetene hvis trafikksituasjonen tillater det. Stopp om nødvendig og
bruk systemene eller enhetene når
bilen står stille.

l Gjeldende vei- og trafikksituasjon

kan variere fra instruksjonene som
gis av navigasjonssystemet, for
eksempel på grunn av endringer i
veiruten eller veiarbeid. Det er en
fare for ulykker. Følg alltid trafikkreglene og trafikkskiltene.
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Legge inn destinasjon

Dette kapittelet beskriver alt standardutstyr, landsspesifikt utstyr og
spesialutstyr som er tilgjengelig for
modellen. Det kan derfor beskrive
utstyr som ikke er montert på bilen
din, for eksempel på grunn av ekstrautstyr som er valgt eller landsspesifikasjonen. Dette gjelder også
sikkerhetsrelevante funksjoner og
systemer. Følg relevante lover og
forskrifter når du bruker de aktuelle
funksjonene og systemene.

Angi destinasjonen ved
hjelp av en adresse
Generelt
Hvis kun byen har blitt angitt, startes ruteveiledning til sentrum av byen.
Velge et land
1 ”Navigation”
2

”Address input”

3 ”Country?”
4 Velg landet fra listen.
Angi en adresse
1 ”City/town or postcode?”
2 Skriv inn bokstaver eller sifre.

4 ”Street?”
5 Skriv inn gaten på samme måte
som for by.
6 ”House number/road junction?”
7 Skift til listen over husnumre og
veikryss.
8 Velg husnummeret eller veikrysset.
Alternativ: skriv inn en gate
og veikryss
1 ”Street?”
2 Skriv inn gaten på samme måte
som for by.
3 ”House number/road junction?”
4 Skift til listen over veikryss.
5 Om tilgjengelig, ”Road junctions”
6 Velg ønsket veikryss.
I navigasjonssystemet
Professional: søke etter
en gate
Generelt
Den ønskede veien/gaten er ikke i
byen som du har oppgitt, fordi den
er en del av et annet byområde.

1
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3 Vipp kontrolleren til høyre for å
velge by eller postnummer fra
listen.
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Velge en gate
1 ”Navigation”
2

5 ”Delete destination” eller ”Delete all recent destinations”

Hurtigsøk

”Address input”

3 Velg ”Street?” eller den viste
gaten.
4 Velg bokstaver hvis aktuelt.
5 Gå til listen over gatenavn.
6 Velg gaten.
Starte ruteveiledning
”Start route guidance” eller legg til
et stoppested, se side 11.

Prinsipp
Avhengig av utstyrsversjonen, kan
interessepunkter og adresser søkes opp på nettet eller i navigasjonsdataene lagret i bilen ved å
skrive inn en serie med bokstaver.
Alle oppføringer som inneholder
denne serien med bokstaver, vises.
Generelt

Siste destinasjoner
Generelt
De siste destinasjonene det er kjørt
til, lagres automatisk.
Hente frem en destinasjon fra
siste destinasjoner

Du kan søke etter en by og gate
samtidig. For å gjøre dette skriver
du inn en serie bokstaver for bynavnet, deretter et mellomrom, så en
serie bokstaver for gatenavnet.
Hente frem hurtigsøk
1 ”Navigation”

1 ”Navigation”

2 ”Enter new destination”

2

3

”Recent destinations”

3 Velg en destinasjon.
Slette de siste
destinasjonene
1 ”Navigation”
2

”Recent destinations”

3 Merke av en destinasjon.
4

Trykk på knappen.

”Quick search”

4 Skriv inn minst tre bokstaver eller tegn.
5

Velg symbol etter behov.

Resultatene vises som en liste.

6 Vipp kontrolleren mot høyre.
7 Trykk på ønsket destinasjon.

7
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Legge inn destinasjon med
talekontroll

 Se brukerhåndboken for bilen for
håndboken for talekontrollsystemet.
 Når du angir destinasjoner ved
hjelp av talekommandoer, er det
mulig å bytte mellom talekontroll
og Toyota Supra Command.
 Slik leses mulige talekommandoer høyt: ›Voice commands‹ eller
›Help‹.

1 Trykk på

- eller

1

-

knappen på rattet.
2 ›Enter destination‹
3 Vent på meldingen fra talekontrollsystemet.
4 Si adressen høyt i den foreslåtte
sekvensen.
5 Fortsett å snakke som spesifisert av talekontrollsystemet.
Om nødvendig kan du si hver del av
adressen separat, for eksempel by.

Talekommandoer

Hjemmeadresse

 Komplette adresser kan sies i en
enkelt kommando eller land, byer, veier og veikryss kan sies
som hele ord. For å gjøre det må
språket til systemet settes til
språket i destinasjonslandet.

Hjemmeadressen må opprettes.

 Adresser kan staves selv om
systemet er satt til et annet
språk.

1 ”Navigation”

Uttal bokstaver flytende og unngå overdreven intonasjon og pauser.

 Du kan søke på nettet etter interessepunkter for navigasjon ved
hjelp av naturlig språk, for eksempel ved å spørre etter bestemte restauranter i nærheten.
 Alternativene avhenger av de
spesifikke navigasjonsdataene
og land- og språkinnstillinger.

Generelt

Akseptere hjemmeadressen
som en destinasjon

2 ”Enter new destination”
3

”Home address”
Definere hjemmeadressen

1 ”Navigation”
2 ”Enter new destination”
3

”Set home address”

4 Skriv inn adressen og eventuelt
navnet og andre detaljer.

NAVIGASJON

Generelt

Angi en adresse i en
kommando
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Endre hjemmeadressen
Hjemmeadressen lagres i kontakter
og kan endres der. Redigere kontakter, se side 61.

Interessepunkter
Generelt
Interessepunkter er spesielle steder som kan være nyttige på en reise. Interessepunkter, for eksempel
restauranter, hoteller, bensinstasjoner, kan aksepteres som en destinasjon. Selv med de mest oppdaterte navigasjonsdata, kan informasjon om individuelle interessepunkter ha blitt endret, for eksempel at
bensinstasjoner ikke er i drift.
Søke etter interessepunkter
Hente frem interessepunktsøk
1 ”Navigation”
2 ”Enter new destination”
3

”Points of interest”

4 Velg ønsket innstilling:
 ”Online search”: søke etter interessepunkter på Internett.
 ”Keyword search” eller ”Category search”: søke etter interessepunkter i navigasjonsdata lagret i bilen.
 Søk ved hjelp av foretrukne interessepunkt-kategorier.

Søk på Internett
1 ”Online search”
2 Skriv inn stikkord.
3 ”Search”
Forslag vises.

4 Velg forslag.
Listen over interessepunkter vises.

5 ”Search location”
Søkestedet kan tilpasses om nødvendig.

6 Velg et interessepunkt.
Detaljene vises.

7 Velg en adresse.
8 Om nødvendig, ”Start route
guidance”
Stikkordsøk
1 ”Keyword search”
2 Skriv inn en søketerm.
3

Trykk på symbolet.

Interessepunktene søkes for den gjeldende plasseringen.
Listen over interessepunkter vises.
Interessepunktene sorteres etter avstand.

4 ”Change location and sorting”: søket kan tilpasses om
nødvendig.
 ”Location”: endre søkested.
 ”Sort by”: endre sortering.
5 Velg et interessepunkt.
Detaljene vises.

6 Velg en adresse.
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7 Om nødvendig, ”Start route
guidance”

1 ”Category search”
2 Velg ”All categories” eller den
interessepunkt-kategorien du
ønsker.
Interessepunktene søkes for den gjeldende plasseringen.

3 Listen over interessepunkter vises.
Interessepunktene sorteres etter avstand.

Viser interessepunkter
i kartet
Prinsipp
Kategoriene til interessepunktene
kan vises som symboler på kartet.
Velge kategorier
1 ”Navigation”

4 ”Change location and filter
criteria”: tilpasse søkekriteriene
om nødvendig:

2 ”Settings”

 ”Location”: endre søkested.

4 ”Points of interest”

 ”Sort by”: endre sortering.

5 Velg ønsket innstilling.

 Velg kategoridetaljer om nødvendig.
 ”Keyword”: begrense listen med
et stikkordsøk.

3 ”Map elements”

Visningen kan slås på og av i funksjonslinjen til kartvisningen, se side
20.

5 ”Show results”

Velge en destinasjon fra
kontakter

6 Velg et interessepunkt.
Detaljene vises.

7 Velg en adresse.
8 Om nødvendig, ”Start route
guidance”
Foretrukne
interessepunkt-kategorier
De interessepunkt-kategoriene som
har blitt søkt på oftest, vises.

1 ”Navigation”
2 ”Enter new destination”
3

”Contacts”

Kontakter med adresser vises hvis disse adressene har blitt merket som destinasjoner. Merke en adresse som en
destinasjon, se side 61.

4 Velg en kontakt.
5 Velg en adresse.
6 ”Start route guidance”

1
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Kategorisøk

Velg en foretrukken interessepunktkategori for å søke på stedet etter
interessepunkter i den ønskede kategorien.
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Angi en destinasjon med
GPS-koordinater

Legge inn destinasjon ved
hjelp av Concierge Service

Prinsipp
Destinasjoner kan angis direkte ved
hjelp av GPS-koordinater.
Generelt
Koordinatene kan angis i grader,
minutter og sekunder eller som en
desimalverdi.
Hente frem

Generelt
Concierge Service gir informasjon
om for eksempel hoteller og restauranter. Adresser kan også sendes
direkte til navigasjonssystemet.
Hente frem Concierge
Service
1 ”Navigation”
2 ”Enter new destination”

1 ”Navigation”

3

2 ”Enter new destination”

En taletilkobling til Concierge Service er
opprettet.

3

”GPS coordinates”

4 ”Format”
 ”Degrees Minutes Seconds”
 ”Decimal”
5 ”Longitude” eller ”Latitude”
6 Drei kontrolleren til de ønskede
koordinatene og kompassretningen vises.
7 Trykk på kontrolleren.
8 Om nødvendig angir du verdier
for minutter og sekunder, og
kompassretning.
9 ”Accept destination”

”Concierge Services”

1-1. NAVIGASJON

Tur

Stoppesteder

Dette kapittelet beskriver alt standardutstyr, landsspesifikt utstyr og
spesialutstyr som er tilgjengelig for
modellen. Det kan derfor beskrive
utstyr som ikke er montert på bilen
din, for eksempel på grunn av ekstrautstyr som er valgt eller landsspesifikasjonen. Dette gjelder også
sikkerhetsrelevante funksjoner og
systemer. Følg relevante lover og
forskrifter når du bruker de aktuelle
funksjonene og systemene.

Generelt
Når du planlegger en tur, er det mulig å legge inn flere stoppesteder.

Ny tur
1 ”Navigation”
2 ”Map”
3 Vipp kontrolleren mot venstre
om nødvendig.
4

”Route guidance”

5 ”Enter new destination”
6 Velg den individuelle destinasjonen.

Generelt
En individuell destinasjon må angis
før du legger inn et stoppested.
Maksimalt 30 stoppesteder kan legges inn for én tur.
Legg inn et stoppested
1 ”Navigation”
2 ”Add intermediate destination”
3 Velg modusen for destinasjonsoppføring.
4 Legg inn et stoppested.
Alternativt kan stoppestedet legges
inn via kartet:
1 ”Navigation”
2 ”Map”
3

4 ”Add intermediate destination”
5 Velg modusen for destinasjonsoppføring.
6 Legg inn et stoppested.
Stoppestedet legges til destinasjonslisten og er merket av.

7 Legg inn et stoppested.
8

”Start route guidance”

”Route guidance”

Redigere stoppesteder
1 ”Navigation”
2 ”Map”
3

”Route guidance”

1
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Bilutstyr
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4 Velg stoppestedet.
5 Velg ønsket innstilling:

5 ”Edit journey” eller ”Start route
guidance”

 ”Skip destination”: hoppe over
gjeldende stoppested.
 ”Start route guidance”: start ruteveiledning til stoppestedet.
 ”Change order”: flytte stoppestedet i listen.
 ”Delete destination”: slette
stoppestedet.

Slette
1 ”Navigation”
2 ”Journeys”
3

4 Merk av den ønskede turen om
nødvendig.
5

I navigasjonssystemet
Professional: lagrede turer
Generelt
Opptil 30 turer kan lagres i turlisten.
Slett om nødvendig eksisterende
turer slik at nye turer kan lagres.
Lagre
1 ”Navigation”
2 ”Map”
3

”Route guidance”

4 ”Save journey”
5 Oppgi navn.
6

Trykk på symbolet.
Velge

1 ”Navigation”
2 ”Journeys”
3

”My journeys”

4 Velg tur.

”My journeys”

Trykk på knappen.

6 ”Delete all journeys” eller ”Delete journey”

I navigasjonssystemet
Professional: siste tur
Generelt
Den siste reisen som er kjørt, lagres automatisk og kan hentes frem
igjen.
Hente frem
1 ”Navigation”
2 ”Journeys”
3 ”Last journey created”
4 Velg et annet stoppested om
nødvendig.
5 ”Edit journey” eller ”Start route
guidance”
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Generelt
Turer kan importeres via et USBmedium. Det maksimale antallet turer som kan lagres på USB-datalagringsmediet og i navigasjonssystemet til sammen, er 30. Ellers er
ikke import mulig.
Turer kan også importeres ved
hjelp av Toyota Supra Connect.
Importere turer via et USBdatalagringsmedium
1 Koble USB-datalagringsmediet
til et USB-grensesnitt foran.
2 ”Navigation”
3 ”Journeys”
4 ”Import journey (USB)”

Kart

1

Bilutstyr
Dette kapittelet beskriver alt standardutstyr, landsspesifikt utstyr og
spesialutstyr som er tilgjengelig for
modellen. Det kan derfor beskrive
utstyr som ikke er montert på bilen
din, for eksempel på grunn av ekstrautstyr som er valgt eller landsspesifikasjonen. Dette gjelder også
sikkerhetsrelevante funksjoner og
systemer. Følg relevante lover og
forskrifter når du bruker de aktuelle
funksjonene og systemene.

Hente frem kartet
1 ”Navigation”
2 ”Map”
Kartet kan også hentes
direkte frem med knappen
på kontrolleren.

Oversikt
Generelt
Kartet kan brukes ved hjelp av
Toyota Supra Command.
Se brukerhåndboken til bilen for en
forklaring av prinsippet.

NAVIGASJON

I navigasjonssystemet
Professional: importere
turer
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Vipp kontrolleren mot venstre for å
skifte til verktøylinje.

Kartoversikt

Statusfelt
Følgende informasjon vises:
 Symbol for aktiv ruteveiledning.
 Ankomsttid og avstand til destinasjon.
1
2
3
4
5
6
7

Funksjonslinje
Rutetrinn med trafikkhindring
Trafikkskilt for trafikkhindring
Planlagt rute
Sted
Statusfelt
Med berøringsskjermutstyr: vis
sted
Funksjonslinje
Symbol

 Mulig tidsforsinkelse på grunn av
trafikkhindringer.
Linjer på kartet
Veier og gater vises i forskjellige
farger og linjer i tråd med klassifiseringen.
 Stiplede linjer: jernbane og fergeruter
 Tynne linjer: landegrenser

Funksjon
Start/stopp ruteveiledning.
Brukes til å endre gjeldende kjørerute.
Brukes til å slå taleinstruksjoner på/av.

Trafikkhindringer
Hvis trafikkinformasjon på en radiostasjon eller en trafikkvarslingstjeneste mottas, kan hindringer vises
på kartet.

Ruteveiledning

Trafikkinformasjon.
Status for trafikkinformasjon.
Omkjøring eksisterer.

Starte
1 ”Navigation”

Viser ekstra informasjon
på kartet.

2 Oppgi en destinasjon, se side 5.

Velge kartvisning.

3

Interaktivt kart.

”Start route guidance”

Når ruten er startet, vises en melding med de viktigste angitte rutekriteriene.
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Skifte rute

Avslutte
1 ”Navigation”

4

Trykk på symbolet.

5 ”Stop route guidance”
Lagre gjeldende destinasjon
som en kontakt
Prinsipp
Etter at en destinasjon har blitt lagt
inn, kan den lagres i kontaktene.
Lagre
1 ”Navigation”
2 ”Map”
3

”Route guidance”

4 Velg en destinasjon.
5

Trykk på knappen.

6 ”Save as contact” eller ”Add to
contact”

Generelt
Du kan påvirke den beregnede ruten ved å velge forskjellige kriterier.
Den foreslåtte ruten kan variere fra
din personlige erfaring.
Med Professional-navigasjonssystem: rutekriterier for ruter kan ikke
endres.
Standardinnstillinger for
rutekriterier
Rutekriteriene kan angis individuelt.
Innstillingene lagres som standard
og brukes automatisk for nye ruteveiledningsprosedyrer.
Standardinnstillinger for rute, se side 22.
Med aktiv ruteveiledning: endre
rutekriterier i kartvisningen
1 ”Navigation”

7 Velg en eksisterende kontakt
om nødvendig.

2 ”Map”

8 Skriv inn navnet og eventuelle
andre detaljer.

4

9 ”Save contact in the vehicle”

3 Vipp kontrolleren mot venstre.
”Route”

5 Velg ønsket innstilling.
6 Velg generelle rutekriterier om
nødvendig: ”General route settings”

NAVIGASJON

3 Vipp kontrolleren mot venstre.

1

Rutekriterier

2 ”Map”
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Alternative ruter

n Aktivere/deaktivere alternative

ruter på nettet

n Prinsipp

1 ”Navigation”

Når ruteveiledning er aktiv, foreslås
alternative ruter om mulig.

2 ”Settings”

n Vise alternative ruter

1 ”Navigation”
2 ”Map”
3 Vipp kontrolleren mot venstre.
4

”Route”

En oversikt over den gjeldende ruten
og de foreslåtte alternative rutene vises. I tillegg vises detaljer som reisetid
og rutelengde og, for de alternative rutene, alle data om forbruk sammenlignet med gjeldende rute.
Rutene er illustrert i farge i det delte
skjermbildet.

5 Velg en alternativ rute for å legge den til ruteveiledning.
I navigasjonssystemet
Professional: alternative ruter
på nettet
n Generelt

Alternative ruter på nettet overføres
til bilen via Internett.
Informasjon om trafikkhindringer og
trafikkvarsler kan tas hensyn til her.
Symbol identifiserer alternative
ruter på nettet.
Hvis dynamisk ruteveiledning er
aktivert sammen med alternative
ruter på nettet, settes tilgjengelige
alternative ruter på nettet automatisk inn i ruteveiledningen.

3 ”Route settings”
4 ”Online routes”
Retning på ruten
Prinsipp
Under ruteveiledning kan mer detaljert informasjon vises om den
gjeldende ruten og selve ruten kan
tilpasses.
Generelt
Avhengig av utstyrsversjonen, er
forskjellige visninger av retningen
på ruten tilgjengelig under ruteveiledning:
 Liste over rutedeler, se side 17.
 Kartvisning, se side 20.
 Ruteveiledningsinformasjon på
kartet, se side 20.
 Med navigasjonssystemet Professional: Pilvisning i det delte
skjermbildet, se side 26.
 Pilvisning i instrumentpanelet.
 Avhengig av utstyret, pilvisning i
frontrutedisplayet.
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Liste over rutedeler
n Prinsipp

n Generelt

8 Trykk på kontrolleren.
n Kansellere en omkjøring

1 ”Navigation”

Avstanden som skal reises vises for
hver rutedel. Om nødvendig vises
også anbefalinger for fylling av drivstoff.

2 ”Map”

n Skjermer

5

1 ”Navigation”
2 ”Map”
3 Vipp kontrolleren mot venstre.
4

”Route”

5 ”Route details”
6 Merk av en rutedel.
Delen av ruten vises også i det delte
skjermbildet.

Hoppe over en del av ruten
n Prinsipp

En ny rute kan beregnes for en rutedel.
n Angi en omkjøring

1 ”Navigation”
2 ”Map”
3 Vipp kontrolleren mot venstre.
4
5

”Route”
”Change route”

6 ”Diversion:”

3 Vipp kontrolleren mot venstre.
4

”Route”
”Change route”

6 ”Delete diversion”
Anbefaling for fylling
n Prinsipp

Den gjenværende rekkevidden er
beregnet, og bensinstasjoner langs
veien vises, etter behov.
n Generelt

Selv med de mest oppdaterte navigasjonsdata, kan informasjon om
individuelle bensinstasjoner ha blitt
endret, for eksempel at bensinstasjoner ikke er i drift.
Anbefalinger for fylling vises i rutelisten, se side 16.
n Hente frem

1 ”Navigation”
2 ”Map”
3 Vipp kontrolleren mot venstre.
4

”Route”

5 ”Route details”
6

”Refuel”

En liste over bensinstasjoner vises.

1
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Når ruteveiledning er aktiv, kan en
liste over rutedelene vises.

7 Drei kontrolleren til avstanden
hvor du vil gå tilbake til den opprinnelige ruten vises.

17
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7 Merk av bensinstasjonen.

9 ”Accept magnet”

Plasseringen til bensinstasjonen vises i
det delte skjermbildet.

n Endre rutemagnet

8 Velg bensinstasjonen.
9

Trykk på symbolet.

10”Start route guidance”

1 ”Navigation”
2 ”Map”
3 Vipp kontrolleren mot venstre.
4
5

Skifte rute

”Route”
”Change route”

6 Velg ønsket innstilling:

n Prinsipp

Hvis ruteveiledning er aktiv, kan ruten som vises på kartet justeres
manuelt. Til dette kan du bruke et
markeringspunkt på ruten, rutemagneten, til å dra ruten i ønsket
retning.
n Plassere rutemagneten

1 ”Navigation”

 ”Modify route magnet”: for å
endre den tilpassede ruten igjen.
 ”Remove route magnet”: den
opprinnelige ruten gjenopprettes.
Med Professionalnavigasjonssystem: simulere
ruteveiledning

2 ”Map”

n Prinsipp

3 Vipp kontrolleren mot venstre.

Reisen langs en rute kan simuleres
mens bilen står stille med ruteveiledning aktiv.

4
5

”Route”
”Change route”

n Hente frem

6 ”Add route magnet”

1 ”Navigation”

7 Som med det interaktive kartet,
kan du dra rutemagneten med
kontrolleren til ønsket plassering:

2 ”Map”

 Endre målestokken: drei kontrolleren.
 Flytte kartet: vipp kontrolleren i
tilsvarende retning.
 Flytte kartet diagonalt: vipp kontrolleren i tilsvarende retning og
drei kontrolleren.
8 Trykk på kontrolleren.

3 ”Route”
4 ”Aerial view”
Ruten vises på kartet.

n Funksjoner og innstillinger

Vipp kontrolleren mot venstre for å
hente frem flere funksjoner og innstillinger.
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Symbol

Volumkontroll

Funksjon
”Start aerial view”

”Speed:”
”Next route section”
”Previous route section”
”Jump to destination”
”Jump to position”

Knapp for å lagre til favoritter
Funksjonen for å aktivere/deaktivere taleinstruksjoner kan lagres på
en favorittknapp for rask tilgang.

”Points of Interest”

Taleinstruksjoner
Slå på/av
Innstillingen lagres for førerprofilen
som er i bruk nå.
1 ”Navigation”

Viser ekstra informasjon på
kartet
1 ”Navigation”
2 ”Map”
3

4 Velg ønsket innstilling:


”Points of interest”: symboler
for interessepunkter vises.



”Traffic flow”: linjer vises for
trafikkflyten.

2 ”Map”
3 Vipp kontrolleren mot venstre.
4

”Spoken instructions”
Gjenta

Informasjon om trafikkflyt i kartvisningen, se side 28.



1 ”Navigation”
2 ”Map”
3 Trykk på kontrolleren.
4 ”Repeat spoken instruction”
Bruke knappen:
Trykk på knappen to
ganger.

”Additional information”

”Traffic events”: symboler for
trafikkinformasjon vises.

 Med navigasjonssystemet Professional:
”Parking information”: fargede linjer indikerer sannsynligheten for gratis
parkeringsplasser langs en vei. Jo mer
synlig linjene er, jo større er sannsynligheten for å finne en parkeringsplass.
Listen over byer hvor parkeringsinformasjon er tilgjengelig, kan vises. Vise
liste over byer, se side 24.

1
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”Stop”

Vri på volumknotten under taleinstruksjonene til du har nådd det ønskede volumet.
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 Med navigasjonssystemet Professional:



”Auto zoom with info”: Hvis
ruteveiledning er aktiv, forstørres
kartet automatisk når en manøver nærmer seg. Ruteveiledningsinformasjon vises også på
kartet.



”Manual zoom”: manuelt forstørre eller redusere målestokken på kartet.



”Route overview”: vise ruten
mellom plasseringen og destinasjonen.

”Satellite images”: avhengig av tilgjengelighet og oppløsning, vises satellittbilder som bakgrunn i flere
målestokker.

Kartoversikt
Prinsipp
Kartvisningen kan vises i forskjellige perspektiver, for eksempel pekende mot nord eller pekende i kjøreretningen.
Generelt
Målestokken på kartet kan forstørres eller reduseres.
Flere kartinnstillinger, se side 24.
Velge kartvisning
1 ”Navigation”
2 ”Map”
3 Vipp kontrolleren mot venstre.
4

”Map views”

5 Velg ønsket innstilling:


”North-oriented”



”In direction of travel”



”Perspective”



”Auto zoom”: Hvis ruteveiledning er aktiv, forstørres kartet
automatisk når en manøver nærmer seg.

Ruteveiledningsinformasjon
Prinsipp
Når ruteveiledning er aktiv, kan ruteveiledningsinformasjonen vises i
kartvisningen ved de tilhørende
manøvreringspunktene på gjeldende rute.
Generelt
På veier med flere filer, viser filinformasjon de anbefalte filene om nødvendig.
Med navigasjonssystemet Professional:
Ruteveiledningsinformasjon kan
også vises ved hjelp av pilvisning i
delt skjermbilde, se side 26.
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Skjerm

Bruk ved hjelp av
kontrolleren

2 ”Map”
3 Vipp kontrolleren mot venstre.
4

”Interactive map”

5 Velg destinasjonen med trådkorsene.

Funksjoner i kartvisningen
Generelt

 Endre målestokken: drei kontrolleren.
 Flytte kartet: vipp kontrolleren
i tilsvarende retning.

Forskjellig informasjon kan hentes
frem og innstillinger gjøres for alle
punkter på kartet.

 Flytte kartet diagonalt: vipp kontrolleren i tilsvarende retning og
drei kontrolleren.

Kartet kan brukes ved hjelp av
Toyota Supra Command i dette tilfellet.

6 Trykk på kontrolleren.
7 Velg ønsket innstilling.
Funksjoner
Flere funksjoner er tilgjengelige, avhengig av det valgte punktet på kartet:


”Repeat spoken
instruction”

Med aktiv ruteveiledning.



”Start route guidance”:
starte ruteveiledning.



”Add as intermediate dest.”:
legge til en destinasjon.



”Show details”: detaljer om
destinasjonen kan vises.

1
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1 ”Navigation”
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”Show details”: Hvis trådkorsene blir værende over en posisjon med flere interessepunkter,
vises disse som en liste.
”Leave interactive map”:
ved bruk via kontrolleren: gå ut
av det interaktive kartet.

 Hvis bilen er utstyrt med en berøringsskjerm:
”Back to current location”: skift til
normal kartvisning.



”Show destination”: kartdelen rundt destinasjonen vises.



”Save position”: lagre gjeldende posisjon som en kontakt.



”Change map view”:
skifte kartvisning.

Innstillinger
Bilutstyr
Dette kapittelet beskriver alt standardutstyr, landsspesifikt utstyr og
spesialutstyr som er tilgjengelig for
modellen. Det kan derfor beskrive
utstyr som ikke er montert på bilen
din, for eksempel på grunn av ekstrautstyr som er valgt eller landsspesifikasjonen. Dette gjelder også
sikkerhetsrelevante funksjoner og
systemer. Følg relevante lover og
forskrifter når du bruker de aktuelle
funksjonene og systemene.

Generelt
Navigasjonsinnstillingene kan konfigureres individuelt. Innstillingene
lagres for førerprofilen som er i bruk
nå.

Rute
Prinsipp
Rutekriteriene kan angis individuelt.
Innstillingene lagres som standard
og brukes automatisk for nye ruteveiledningsprosedyrer.
Standardkriterium
1 ”Navigation”
2 ”Settings”
3 ”Route settings”
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4 ”Default criterion”
5 Velg ønsket innstilling:

 Med navigasjonssystemet Professional: ”Learn route”: hvis føreren avviker fra den foreslåtte
ruten flere ganger på lik måte, vil
dette avviket tas hensyn til i
fremtidig ruteplanlegging.

 ”ECO”: eller ”Efficient”: forbruksoptimalisert rute som er et
resultat av en kombinasjon av en
rute som krever lavest mulig forbruk og raske veier.

 ”Avoid motorways”: motorveier
unngås så mye som mulig.

Ankomsttid og forbruk er basert på kjøring i miljøvennlig kjøremodus og å benytte en konservativ kjørestil.

 ”Avoid toll roads”: ruter med
bomveier unngås så mye som
mulig.

 ”Short”: avstandsoptimalisert rute som er et resultat av en kombinasjon av en så kort som mulig
rute og raske veier.

 ”Avoid tax vignette roads”: ruter med langvarige bomveier
unngås så mye som mulig.

Flere kriterier
Justere
1 ”Navigation”
2 ”Settings”
3 ”Route settings”
4 Velg ønsket innstilling:
 Innstillinger for dynamisk ruteveiledning:
• ”Automatic”: trafikkinformasjon tas
hensyn til i ruteveiledningen. Gjeldende rute endres automatisk om
nødvendig.
Avhengig av utstyr, aksepteres også alternative ruter på nettet automatisk.
• ”With confirmation”: en melding vises først hvis passende omkjøringsruter er tilgjengelige.

 ”Avoid ferries/motorail trains”:
ferger unngås så mye som mulig.
I navigasjonssystemet
Professional: områder å unngå
n Prinsipp

Områder som bør hoppes over, kan
defineres som områder å unngå.
n Definere et område å unngå

1 ”Navigation”
2 ”Settings”
3 ”Route settings”
4 ”Areas to avoid”
5 ”Set new area to avoid”
6 Følg instruksjonene i kontrolldisplayet.
7 ”Accept area”

1
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 ”Fast”: tidsoptimalisert rute som
er et resultat av en kombinasjon
av en så kort som mulig rute og
raske veier.

 Med navigasjonssystemet Professional: ”Online routes”: aksepter alternative ruter på nettet.
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n Slette et område som skal

unngås
1 ”Navigation”
2 ”Settings”
3 ”Route settings”
4 ”Areas to avoid”
5 Merk av ønsket område som
skal unngås om nødvendig.
6

Trykk på knappen.

7 Slett de ønskede eller alle områdene som skal unngås.

I navigasjonssystemet
Professional:
parkeringsinformasjon
Prinsipp
I kartvisningen indikerer fargede linjer sannsynligheten for gratis parkeringsplasser langs en vei. Listen
over byer hvor parkeringsinformasjon er tilgjengelig, kan vises.
Vis liste over byer
1 ”Navigation”
2 ”Settings”
3 ”Available On-Street Parking
Info”
En liste over byer vises.

Kart
Prinsipp
Kartvisningen kan justeres individuelt, for eksempel kan kartfargen og
kartmodusen stilles inn. I tillegg er
det mulig å definere hvilke interessepunkter som vises på kartet.
Innstilling av kartet
1 ”Navigation”
2 ”Settings”
3 Velg ønsket innstilling.

Hjemmeadresse
Prinsipp
Hjemmeadressen kan defineres eller endres.
Angi hjemmeadressen
1 ”Navigation”
2 ”Settings”
3 ”Set home address” eller
”Change home address”

Navigasjonsdata
Prinsipp
Det er mulig å fastslå bilens posisjon og finne ut den gjeldende versjonen av navigasjonsdataene.
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Justere
1 ”Navigation”
3 ”Position and version”
4 Velg ønsket innstilling:
 ”Enter position”: i situasjoner
uten GPS-mottak eller, for eksempel, rett etter du har reist på
en ferge, kan bilens posisjon legges inn manuelt på kartet.
 ”Version information”: informasjon om den gjeldende kartversjonen.
 Med navigasjonssystemet Professional:
”Help to improve the navigation
map”: data som hastighet eller posisjon
lagres anonymisert i bilen og overføres
til produsenten for å forbedre det digitale kartet.

Tilbakestille innstillingene
1 ”Navigation”
2 ”Settings”
3

Trykk på knappen.

4 ”Reset all settings”

Bilutstyr
Dette kapittelet beskriver alt standardutstyr, landsspesifikt utstyr og
spesialutstyr som er tilgjengelig for
modellen. Det kan derfor beskrive
utstyr som ikke er montert på bilen
din, for eksempel på grunn av ekstrautstyr som er valgt eller landsspesifikasjonen. Dette gjelder også
sikkerhetsrelevante funksjoner og
systemer. Følg relevante lover og
forskrifter når du bruker de aktuelle
funksjonene og systemene.

Prinsipp
For det delte skjermbildet kan forskjellige visninger innstilles uavhengig av hovedskjermbildet.

Justere
1 Vipp kontrolleren mot høyre til
det delte skjermbildet velges.
2 Trykk på kontrolleren.
3 Velg ønsket innstilling:
 ”Map”: angi kartvisningen.
• ”Map view:”: velge kartvisningen.
• ”Traffic flow”: vise trafikkflyten.
• ”Traffic events”: vise trafikkhendelser.
• ”Route overview”: vise ruteoversikten.

1
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2 ”Settings”

Delt skjermbilde
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 ”Arrow view”: en pilvisning vises
under aktiv ruteveiledning. Et
kompass vises hvis ingen ruteveiledning er aktiv.
 ”Position”: vise nåværende posisjon.
 ”3D exit roads”: valgte deler av
rute, for eksempel motorveikryss, vises i perspektiv.

 ”Additional information”: vise
ekstra informasjon, for eksempel
tunneler.
Skjerm
Følgende informasjon vises under
ruteveiledning:

Pilvisning
Prinsipp
Når ruteveiledning er aktiv, kan ruteveiledningsinformasjon vises som
en liste i det delte skjermbildet.
Generelt
Det er mulig å spesifisere hvilken
ekstra informasjon som vises i pilvisningen.
På veier med flere filer, viser filinformasjon de anbefalte filene om nødvendig.
Justere
1 Vipp kontrolleren mot høyre til
det delte skjermbildet velges.
2 Trykk på kontrolleren.
3 ”Arrow view”
4 Velg ønsket innstilling:
 ”Traffic information”: vise trafikkflyt og trafikkhendelser.

1
2
3
4
5
6

Varsel om å svinge av
Trafikkflyt og trafikkhendelser
Kommende veier
Avstand til manøver
Filinformasjon
Gjeldende vei

Avhengig av den nasjonale spesifikasjon, kan displayet avvike fra det
som er illustrert.
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Trafikkinformasjon

Dette kapittelet beskriver alt standardutstyr, landsspesifikt utstyr og
spesialutstyr som er tilgjengelig for
modellen. Det kan derfor beskrive
utstyr som ikke er montert på bilen
din, for eksempel på grunn av ekstrautstyr som er valgt eller landsspesifikasjonen. Dette gjelder også
sikkerhetsrelevante funksjoner og
systemer. Følg relevante lover og
forskrifter når du bruker de aktuelle
funksjonene og systemene.

Generelt
Trafikkinformasjon fra radiostasjoner som sender Traffic Message
Channel TMC, en trafikkvarslingstjeneste, vises i kartvisningen
og tas hensyn til når ruten beregnes. Informasjon om trafikkhindringer og -farer oppdateres kontinuerlig.
Trafikkinformasjon vises på kartet
med symboler.
For spesielle farer, for eksempel
gjenstander i veien, vises det en
melding.
Noen faremeldinger vises også
som en bilmelding i instrumentpanelet.

Symbol

Funksjon
Gult symbol: Trafikkinformasjonen gjelder den beregnede
ruten og den forventede forsinkelsen er mindre enn 20 minutter.
Rødt symbol: Den forventede
forsinkelsen er mer enn 20 minutter eller ruten er stengt eller
det er en faremelding for ruten.
Grått symbol: Ingen trafikkinformasjon er tilgjengelig eller
den forventede forsinkelsen er
mindre enn 5 minutter.
En passende omkjøring er tilgjengelig med trafikkinformasjonen.

Trafikkinformasjon i sanntid
RTTI
I noen land sendes RTTI via ekstra
tjenester som kan bestilles.
RTTI brukes deretter og vises i stedet for trafikkinformasjonen fra radiostasjonene.
RTTI gjør at trafikkforsinkelser kan
plasseres mer nøyaktig og i større
detalj. I tillegg registreres trafikksituasjonen utenfor motorveiene, for
eksempel på sideveier og byveier,
i stor utstrekning og vises. Omkjøringsanbefalinger kan beregnes
mer nøyaktig på grunnlag av denne
informasjonen.

1
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Bilutstyr

Display i funksjonslinjen
i kartvisningen
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Dette reduserer faren for å komme
over andre trafikkhindringer i
omkjøringer. Flere anbefalte omkjøringer eller ytterligere informasjon
kan gis.
For reiser i land der trafikkinformasjon i sanntid ikke er tilgjengelig,
fortsetter systemet å bruke trafikkinformasjon fra radiostasjoner.
Funksjonlinjen i kartvisningen, se
side 14, viser om enten trafikkinformasjon fra Traffic Message Channel TMC eller RTTI brukes.

Slå på/av
1 ”Navigation”

 ”Next message”: bla til den neste trafikkinformasjonen.

Viser den anbefalte
omkjøringen
1 ”Navigation”
2 ”Map”
3

”Traffic information”

4 ”Diversion”: en anbefalt omkjøring vises.
Følgende funksjoner er tilgjengelige:

 ”Current route”: beholde gjeldende rute.
 ”New route in”: akseptere omkjøringen.

2 ”Settings”

Trafikkinformasjon i kartet

3 ”Receive traffic information”

Viser listen over
trafikkinformasjon

Stille inn kartvisningen
1 ”Navigation”

1 ”Navigation”

2 ”Map”

2 ”Map”

3

3

”Traffic information”

Når ruteveiledning er aktiv, vises trafikkinformasjon som påvirker den beregnede ruten først, med røde symboler. Deretter vises trafikkinformasjon
som ikke påvirker ruten med grå symboler. De forskjellige elementene av trafikkinformasjon sorteres etter avstand
fra bilens gjeldende posisjon.

4 Velg elementet med trafikkinformasjon.
 ”Previous message”: bla til den
forrige trafikkinformasjonen.

”Additional information”



”Traffic events”: symboler for
trafikkhendelser vises.



”Traffic flow”: linjer vises for
trafikkflyten.
Symboler i kartvisningen

Symboler for trafikkhendelser vises
avhengig av kartets målestokk og
plassering av trafikkhindringen.
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Informasjon om trafikkflyt
i kartvisningen

 Svart: stengning.
 Rød: trafikkork.
 Oransje: trafikkø.
 Gul: tett trafikk.
 Grønn: trafikk som flyter.
 Grå: generell trafikkinformasjon,
for eksempel veiarbeid.
Informasjonen som vises avhenger
av den spesifikke trafikkinformasjonstjenesten.

Dynamisk ruteveiledning
Prinsipp
Med dynamisk ruteveiledning, tas
trafikkinformasjonen hensyn til i beregningen av ruten.
Justere
1 ”Navigation”
2 ”Settings”
3 ”Route settings”
4 ”Dynamic guidance”
5 Velg ønsket innstilling:
 ”With confirmation”: en melding
vises først som spør om ruten
skal gå rundt trafikkhindringen.

1
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Lengden på og effekten av en trafikkhindring indikeres på kartet med
fargede linjer, avhengig av målestokken.

 ”Automatic”: ruten endres automatisk hvis du støter på en trafikkhindring.
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Navigasjonsdata

 Med navigasjonssystemet Professional:

Bilutstyr

”Help to improve the navigation
map”: data som hastighet eller posisjon
lagres anonymisert i bilen og overføres
til produsenten for å forbedre det digitale kartet.

Dette kapittelet beskriver alt standardutstyr, landsspesifikt utstyr og
spesialutstyr som er tilgjengelig for
modellen. Det kan derfor beskrive
utstyr som ikke er montert på bilen
din, for eksempel på grunn av ekstrautstyr som er valgt eller landsspesifikasjonen. Dette gjelder også
sikkerhetsrelevante funksjoner og
systemer. Følg relevante lover og
forskrifter når du bruker de aktuelle
funksjonene og systemene.

Prinsipp
Det er mulig å fastslå bilens posisjon og finne ut den gjeldende versjonen av navigasjonsdataene.

Justere
1 ”Navigation”
2 ”Settings”
3 ”Position and version”
4 Velg ønsket innstilling:
 ”Enter position”: i situasjoner
uten GPS-mottak eller, for eksempel, rett etter du har reist på
en ferge, kan bilens posisjon legges inn manuelt på kartet.
 ”Version information”: informasjon om den gjeldende kartversjonen.

Kartoppdatering
Generelt
Navigasjonsdata lagres i bilen og
kan oppdateres med et USB-medium.
Gjeldende navigasjonsdata er tilgjengelig fra en autorisert Toyotaforhandler, et verksted autorisert av
Toyota eller et annet pålitelig verksted eller fra brukernettstedet.
Avhengig av datavolumet, kan oppdatering av navigasjonsdata ta flere
timer. Du kan kontrollere statusen
til oppdateringsprosessen.
For å spare bilbatteriet oppdateres
navigasjonsdataene under en reise.
Oppdatere
1 Koble til et USB-medium med
nye navigasjonsdata til et USBgrensesnitt foran.
2 Følg instruksjonene i kontrolldisplayet.
3 Etter oppdateringen fjerner du
USB-mediet.
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Kontrollere statusen
Trykk på knappen.

2 ”Saving navigation data in the
vehicle… (USB )”

Automatisk kartoppdatering
Generelt
Avhengig av utstyret og landsspesifikasjonene, overføres navigasjonsdata for hjemmeregionen til bilen
via Internett fire ganger i året, hvor
det installeres og oppdateres automatisk.

Bilutstyr
Dette kapittelet beskriver alt standardutstyr, landsspesifikt utstyr og
spesialutstyr som er tilgjengelig for
modellen. Det kan derfor beskrive
utstyr som ikke er montert på bilen
din, for eksempel på grunn av ekstrautstyr som er valgt eller landsspesifikasjonen. Dette gjelder også
sikkerhetsrelevante funksjoner og
systemer. Følg relevante lover og
forskrifter når du bruker de aktuelle
funksjonene og systemene.

Vanlige spørsmål
Hvorfor kan ikke den gjeldende posisjonen vises?
 Posisjonen er i et område som
ikke dekkes av dataene, er i et
område med dårlig dekning eller
systemet beregner posisjonen
for øyeblikket. Mottak vil normalt
være mulig i det frie.
Hvor overføres ikke en destinasjon
uten gatedetaljer til ruteveiledningssystemet?
 Kan ikke fastslå et bysentrum for
byen som er lagt inn. Legg inn en
gate i byen som er valgt, og start
ruteveiledning.

1
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1

Vanlige spørsmål

31

32

1-1. NAVIGASJON

Hvorfor overføres ikke en destinasjon til ruteveiledningssystemet?
 Dataene for destinasjonen er ikke tilgjengelige i navigasjonsdataene. Velg en destinasjon så
nært den opprinnelige som mulig.
Hvorfor kan ikke bokstaver velges
for angivelse av destinasjon?
 Dataene for destinasjonen er ikke tilgjengelige i navigasjonsdataene. Velg en destinasjon så
nært den opprinnelige som mulig.
Hvorfor gis ikke taleinstruksjoner
umiddelbart før veikryss under ruteveiledning?
 Du har forlatt den anbefalte ruten, og systemet trenger noen
sekunder på å beregne en ny
foreslått rute.
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Generelt
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Lydeffekt

Bilutstyr

Sikkerhetsmerknad

Dette kapittelet beskriver alt standardutstyr, landsspesifikt utstyr og
spesialutstyr som er tilgjengelig for
modellen. Det kan derfor beskrive
utstyr som ikke er montert på bilen
din, for eksempel på grunn av ekstrautstyr som er valgt eller landsspesifikasjonen. Dette gjelder også
sikkerhetsrelevante funksjoner og
systemer. Følg relevante lover og
forskrifter når du bruker de aktuelle
funksjonene og systemene.

Kontroller

l Å ha volumet på lyden på en høy

innstilling, kan skade hørselen din.
Det er en fare for skade. Ikke bruk
en høy innstilling for volumet.

Volum og lydeffekt
 Vri på knotten for å angi
volumet.
 Trykk på knotten for å slå
av lyden. Trykk igjen for å
hente tilbake det forrige
volumet.

Avspilling av lydopptak stoppes når
demping er aktiv.

Knapper og funksjoner
Knapp

ADVARSEL

Underholdningskilder

Funksjon
Trykk: slå lyden på/av.
Drei: justere volumet.
Brukes til å endre underholdningskilde.
Trykk én gang: skifte stasjon/spor.
Trykk og hold inne: spole
sporet fremover/bakover.
Favorittknapper.
Aktivere/deaktivere trafikkinformasjon.
For Australia/New Zealand: Skifte bølgebånd.

Generelt
Mulige underholdningskilder:
 Radio, se side 38.
 Harddisk for musikk, se side 44.
 USB-audio, se side 47.
 USB-video, se side 52.
 Bluetooth-audio, se side 48.
 Skjermspeiling, se side 53.
 Apple CarPlay, se side 77.
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Skifte underholdningskilde
På radioen:
1

Trykk på knappen.

2

Trykk på knappen igjen
for å velge en underholdningskilde.

Via Toyota Supra Command:
1 ”Media/Radio”
En liste over alle mulige underholdningskilder vises.

2 Velg ønsket underholdningskilde.
Via knappen på kontrolleren:
1

Trykk på knappen.

Den sist valgte underholdningskilden
spilles.

2

Trykk på knappen igjen.

En liste over tilgjengelige underholdningskilder i øyeblikket, vises.

3 Velg ønsket underholdningskilde.

Tilpasse valglisten for
underholdningskildene
Det er mulig å velge hvilke underholdningskilder som vises i valglisten. Underholdningskilden som for
øyeblikket spilles, kan ikke fjernes
fra valglisten.
1 ”Media/Radio”
En liste over alle mulige underholdningskilder vises.

2 ”Personalise menu”
3 Velg ønsket innstilling.

2
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En liste over tilgjengelige underholdningskilder i øyeblikket, vises.
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Lyd

Multikanals reproduksjon av
surroundlyd

Bilutstyr
Dette kapittelet beskriver alt standardutstyr, landsspesifikt utstyr og
spesialutstyr som er tilgjengelig for
modellen. Det kan derfor beskrive
utstyr som ikke er montert på bilen
din, for eksempel på grunn av ekstrautstyr som er valgt eller landsspesifikasjonen. Dette gjelder også
sikkerhetsrelevante funksjoner og
systemer. Følg relevante lover og
forskrifter når du bruker de aktuelle
funksjonene og systemene.

Generelt
Innstillinger lagres i førerprofilen
som er i bruk nå.

Diskant, bass, balanse,
fader
1 ”Media/Radio”
2 ”Sound”
3 Velg ønsket innstilling:
 ”Treble”: diskantjustering.
 ”Bass”: bassjustering.
 ”Balance”: fordeling av volum
venstre/høyre.
 ”Fader”: fordeling av volum foran/bak.
4 Justere: drei kontrolleren.
5 Lagre: trykk på kontrolleren.

Prinsipp
Når surroundlyd er aktivert, simuleres multikanals reproduksjon når du
spiller et lydspor i stereo.
Slå på/av
1 ”Media/Radio”
2 ”Sound”
3 ”Surround”

Equalizer
Denne funksjonen er muligens ikke
tilgjengelig, avhengig av utstyret.
Innstillinger for individuelle lydfrekvensområder
1 ”Media/Radio”
2 ”Sound”
3 ”Equaliser”
Gjeldende bass- og diskantinnstillinger,
se side 36, vises i venstre og høyre
kant i equalizer-skjermbildet. Disse verdiene kan også angis i equalizeren. Lydinnstillingene for diskant og bass påvirker innstillingene til audiofrekvensområdene til equalizeren.

Velge og justere diskant- og bassinnstillinger eller et audiofrekvensområde:
1 Drei kontrolleren for å velge audiofrekvensområdet som skal
angis.
2 Trykk på kontrolleren.
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3 Drei på kontrolleren for å angi
audiofrekvensen.
4 Trykk på kontrolleren for å lagre
innstillingen.

Prinsipp
For å kompensere for den økende
kjørestøyen ved høyere hastigheter, er det mulig å stille inn en automatisk volumøkning.
Voluminnstillingen for trafikkprogrammet, se side 42, gjøres under
en melding.
Stille inn en volumøkning

Grunninnstillingen sikrer at lydsignalet
høres ved ethvert volum.

 ”Microphone”: følsomheten til
mikrofonen under en telefonsamtale.
Justeringen gjøres under telefonsamtalen og lagres for mobiltelefonen som
brukes.

 ”Loudspeakers”: høyttalervolum
under en telefonsamtale.
Avspilling av lydopptak stoppes når
demping er aktiv.
Justeringen gjøres under telefonsamtalen og lagres for mobiltelefonen som
brukes.

1 ”Media/Radio”

5 Justere: drei kontrolleren.

2 ”Sound”

6 Lagre: trykk på kontrolleren.

3 ”Volume settings”
4 Velg ønsket innstilling.
 ”Navigation”: forhold mellom volumet på taleinstruksjoner og volumet på underholdningskilden.
 ”Speed volume”: forhold mellom
volumet på underholdningskilden.
 ”Parking Sens.”: forhold mellom
volumet på parkeringsfølernes
lydsignal og volumet på underholdningskilden.
Grunninnstillingen sikrer at lydsignalet
høres ved ethvert volum.

Tilbakestille
lydinnstillingene
Lydinnstillingene tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.
1 ”Media/Radio”
2 ”Sound”
3 ”Reset”

2

UNDERHOLDNING

Volumkompensasjon

 ”Gong”: forhold mellom volumet
på lydsignalet, for eksempel varsellyd for sikkerhetsbelte, og volumet på underholdningskilden.
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Radio
Bilutstyr
Dette kapittelet beskriver alt standardutstyr, landsspesifikt utstyr og
spesialutstyr som er tilgjengelig for
modellen. Det kan derfor beskrive
utstyr som ikke er montert på bilen
din, for eksempel på grunn av ekstrautstyr som er valgt eller landsspesifikasjonen. Dette gjelder også
sikkerhetsrelevante funksjoner og
systemer. Følg relevante lover og
forskrifter når du bruker de aktuelle
funksjonene og systemene.

Hvis en stasjon har flere frekvenser, skiftes det automatisk til frekvensen med best kvalitet når det
er nødvendig.
Det anbefales at du slår på RDS.
Slå på/av
1 ”Media/Radio”
2 ”FM”
3

Trykk på knappen.

4 ”RDS”
Velge en stasjon
1 ”Media/Radio”

Generelt
Innstillinger lagres i førerprofilen
som er i bruk nå.

AM/FM-stasjoner
Generelt
Avhengig av utstyret og landsspesifikasjonene, kan det være umulig å
motta AM-stasjoner.
Radio Data System RDS
Prinsipp
RDS kringkaster ekstra informasjon
på FM-bølgebåndet, for eksempel
stasjonsnavnet.

2 ”FM” eller ”AM”
Den siste spilte stasjonen spilles og
stasjonslisten vises.

3 Velg ønsket stasjon.
Skifte stasjon
På radioen:
Trykk på venstre eller
høyre knapp.

Den forrige eller neste stasjonen fra
stasjonslisten spilles.
Lagre stasjoner
Generelt
Et symbol ved siden av den avmerkede stasjonen indikerer om stasjonen allerede har blitt lagret.
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Symbol

Betydning
Stasjon har ikke blitt lagret.

6 Lagre frekvensen: trykk på kontrolleren.

Stasjon har allerede blitt lagret.

1 ”Media/Radio”
2 ”FM” eller ”AM”
3 Vipp kontrolleren mot venstre.
4

”Save station”

Gi en stasjon nytt navn
Når du lagrer en stasjon med et
RDS-signal, brukes RDS-informasjonen som overføres under lagring, som stasjonsnavnet. Stasjonsnavnet kan endres.
1 ”Media/Radio”
2 ”FM”

Minnelisten vises.

3 Velg ønsket stasjon.

5 Trykk på ønsket minnested.

4

Lagre en stasjon som ikke spilles

Trykk på knappen.

5 ”Rename as:”

1 ”Media/Radio”

Om nødvendig kan du vente til navnet
på den ønskede stasjonen vises.

2 ”FM” eller ”AM”

6 Trykk på kontrolleren for å lagre
dette navnet.

3 Merk av ønsket stasjon.
4 Trykk og hold inne kontrolleren
til minnelisten vises.
5 Trykk på ønsket minnested.
Stasjonene kan også lagres med
favorittknappene, se brukerhåndboken for bilen.
Manuelt stasjonsvalg
Stasjonsvalg via frekvens.
1 ”Media/Radio”
2 ”FM” eller ”AM”
3 Vipp kontrolleren mot venstre.
4

”Manual search”

5 Velge frekvensen: drei kontrolleren.

Ekstra stasjonsinformasjon
Prinsipp
Hvis en radiostasjon kringkaster
Radio Text- eller Radio Text Plusdata, kan denne informasjonen, for
eksempel musikksporet eller artisten, vises. Tilgjengeligheten, innholdet og sekvensen avhenger av
radiostasjonen.
Vise ekstra stasjonsinformasjon
1 ”Media/Radio”
2 ”FM”
3 Velg ønsket stasjon.

2
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Lagre stasjonen som spilles
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Skifte stasjon

Trykk på knappen.

5 ”Station information”

På radioen:
Trykk på venstre eller
høyre knapp.

Digital radio DAB/DMB
Prinsipp
Digitale stasjoner kan kringkaste
flere show samtidig på én frekvens.
Samlingen av stasjoner for en spesiell frekvens kalles et ensemble.
Noen stasjoner har ekstra programmer. Sportsstasjoner for eksempel,
kan kringkaste forskjellige sportsarrangementer samtidig.
Avhengig av hva stasjonen leverer,
kan ekstra informasjon eller til og
med bilder overført av stasjonen,
vises.
Velge en stasjon

Den forrige eller neste stasjonen fra
stasjonslisten spilles.
Lagre stasjoner
Generelt
Et symbol ved siden av den avmerkede stasjonen indikerer om stasjonen allerede har blitt lagret.
Symbol

Betydning
Stasjon har ikke blitt lagret.
Stasjon har allerede blitt lagret.

Lagre stasjonen som spilles

1 ”Media/Radio”

1 ”Media/Radio”

2 ”DAB” eller ”DAB/DMB”

2 ”DAB” eller ”DAB/DMB”

 DAB: den siste spilte stasjonen
spilles og stasjonslisten vises.

3 Vipp kontrolleren mot venstre.

 DMB: gjeldende video vises.
3 Velg stasjon.
DAB: Informasjon om stasjonen og
programmet som spiller, vises. Tilgjengeligheten, innholdet og sekvensen avhenger av radiostasjonen.

4

”Save station”

Minnelisten vises.

5 Trykk på ønsket minnested.
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Lagre en stasjon som ikke spilles
1 ”Media/Radio”
2 ”DAB” eller ”DAB/DMB”
3 Merk av ønsket stasjon.

5 Trykk på ønsket minnested.
Stasjonene kan også lagres med
favorittknappene, se brukerhåndboken for bilen.
Ekstra informasjon
Prinsipp
Hvis en radiostasjon kringkaster
Radio Text eller Radio Text Plus,
kan denne informasjonen vises.
Slik informasjon kan være for eksempel et musikkspor eller artist,
eller telefonnumre eller e-postadressen til radiostasjon. Tilgjengeligheten, innholdet og sekvensen avhenger av radiostasjonen.

Automatisk stasjonsfølging
Generelt
Hvis mottaket er dårlig, kjøres et
søk etter den samme stasjonen i et
annet ensemble. Hvis stasjonen
kan mottas bedre i et annet ensemble, gjøres et automatisk skifte.
Hvis stasjonssporing er aktivert, søkes det også etter stasjonen i det
analoge frekvensbåndet. Hvis den
ikke er tilgjengelig i et annet ensemble, skiftes det i stedet til stasjonens analoge frekvens. Dette
skiftet er kun mulig hvis signalkvaliteten til den tilsvarende stasjonen
er tilstrekkelig og ID-ene til stasjonene matcher.
Slå på automatisk stasjonsfølging
1 ”Media/Radio”
2 ”DAB” eller ”DAB/DMB”
3

Trykk på knappen.

4 ”DAB station following”
Vise ekstra informasjon
1 ”Media/Radio”
2 ”DAB” eller ”DAB/DMB”
3 Velg ønsket stasjon.
4

Trykk på knappen.

5 ”Station information”

Elektronisk programguide
Prinsipp
Flere stasjoner kringkaster en elektronisk programguide for programmet sitt.

2
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4 Trykk og hold inne kontrolleren
til minnelisten vises.
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Vise programguide

Slette en stasjon

1 ”Media/Radio”

1 ”Media/Radio”

2 ”DAB” eller ”DAB/DMB”

2 ”Saved stations”

3 Vipp kontrolleren mot venstre.

3 Merk av stasjonen du vil slette.

4

4

”DAB programme”

Alle tilgjengelige programguider vises.
For hvert program vises programmet som kringkastes for øyeblikket
og det neste programmet.
Velg ønsket oppføring for å vise detaljene til et program.

Trykk på knappen.

5 ”Delete entry”

Trafikkinformasjon
Aktivere/deaktivere
På radioen:
Trykk på knappen.

Forstørre et bilde
Hvis en radiostasjon overfører bilder, vises disse. Bildevisningen kan
vises forstørret.

Avbryte

1 ”Media/Radio”

Trykk på én av følgende knapper
på radioen under trafikkmeldingen:

2 ”DAB” eller ”DAB/DMB”



3 Vipp kontrolleren mot venstre.
4

”Enlarge image”

Lagrede stasjoner
Generelt
40 stasjoner kan lagres.
Velge en stasjon
1 ”Media/Radio”
2 ”Saved stations”
3 Velg ønsket stasjon.


 ”Cancel traffic information”
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Justere volumet
Drei på knotten under en
trafikkmelding til ønsket
volum er oppnådd.

 Det innstilte volumet lagres ikke.
 Ved starten på hver reise, tilpasses volumet på trafikkmeldingene til volumet på avspillingen fra
underholdningskilden.
 Volumet kan ikke redusere ytterligere forbi det punktet der trafikkmeldingen fortsatt er tydelig
hørbar.

Audio
Bilutstyr
Dette kapittelet beskriver alt standardutstyr, landsspesifikt utstyr og
spesialutstyr som er tilgjengelig for
modellen. Det kan derfor beskrive
utstyr som ikke er montert på bilen
din, for eksempel på grunn av ekstrautstyr som er valgt eller landsspesifikasjonen. Dette gjelder også
sikkerhetsrelevante funksjoner og
systemer. Følg relevante lover og
forskrifter når du bruker de aktuelle
funksjonene og systemene.

Generelt
Musikkspor, lydbøker og podcaster
kan spilles av. Lyden sendes ut via
høyttalerne i bilen.
Innstillingene lagres for førerprofilen som er i bruk nå.
Avhengig av utstyret, kan følgende
lydkilder brukes:
Symbol

Betydning
Harddisk for musikk.
USB-enhet.
Musikkgrensesnitt for
smarttelefoner.
Bluetooth-audio.

2
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Legg merke til følgende angående
voluminnstilling:
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Harddisk for musikk
Generelt
Spor fra USB-medier kan lagres på
harddisken for musikk i bilen og
spilles av derfra.
 USB-enhet med komprimerte
lydfiler: alle spillbare lydfiler på
USB-mediet lagres i en katalog
med navnet til USB-enheten.
Spor og kataloger kan gis nye
navn og slettes etterpå. Administrere harddisken for musikk, se
side 45.
Spor med DRM Digital Rights Management beskyttelse av opphavsrett lagres, men kan ikke spilles av.
Ta sikkerhetskopi av harddisken for
musikk jevnlig, se side 47, ellers
kan den lagrede musikken gå tapt
hvis det oppstår en feil på harddisken.
Lagre fra en USB-enhet
1 Koble USB-enheten til USBgrensesnittet, se side 48.
2 ”Media/Radio”
3 ”USB”
Eller: Velg navnet på USB-enheten.

4 Vipp kontrolleren mot venstre.
5

”Import music”

Lyddataene lagres på harddisken for
musikk.

Under lagring må du være oppmerksom på følgende:

 Ikke fjern USB-enheten under
lagring. Dette kan forstyrre lagringsprosessen.
 Sporene på USB-enheten kan
fortsatt spilles av.
 Det er mulig å skifte til andre lydkilder.
Kansellere lagring fra en
USB-enhet
1 ”Media/Radio”
2 ”USB”
Eller: Velg navnet på USB-enheten.

3 Vipp kontrolleren mot venstre.
4

”Cancel saving”

Lagringsprosessen er avbrutt.
Gjenoppta lagring fra en
USB-enhet
1 ”Media/Radio”
2 ”USB”
Eller: Velg navnet på USB-enheten.

3 Vipp kontrolleren mot venstre.
4

”Import music”
Velge harddisken for musikk

1 ”Media/Radio”
2 ”Music collection”
Videre beskrivelser for avspilling,
se side 49.
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Administrere harddisken for
musikk
Gi mapper og spor nye navn

Hvis et spor får nytt navn, endres
filnavnet, men ikke spornavnet som
lagres i sporinformasjonen.
1 ”Media/Radio”
2 ”Music collection”
3 Vipp kontrolleren mot venstre.
4

”Media search”

Et spor kan ikke slettes hvis det blir
spilt av for øyeblikket.
1 ”Media/Radio”
2 ”Music collection”
3 Vipp kontrolleren mot venstre.
4

”Media search”

5 ”Browse folder”
Mapper og spor i det høyeste katalognivået vises.

6 Merk den ønskede mappen eller
det ønskede sporet, søk i undermapper om nødvendig.
7

Trykk på knappen.

8 ”Delete folder” eller ”Delete
track”

5 ”Browse folder”
Mapper og spor i det høyeste katalognivået vises.

6 Merk den ønskede mappen eller
det ønskede sporet, søk i undermapper om nødvendig.
7

Trykk på knappen.

8 ”Rename folder” eller ”Rename
track”
Det gjeldende navnet vises.

9 Endre navnet som ønsket.
10

Trykk på symbolet.

Slette mapper eller spor
En mappe kan ikke slettes hvis et
spor i mappen blir spilt av for øyeblikket.

2

Vise albuminformasjon
En database med albuminformasjon lagres i bilen. Avhengig av informasjonen som er lagt inn i denne
databasen for det valgte albumet,
vises albumnavnet, artisten, spornavnet og albumcoveret.
Oppdatere albuminformasjon
Kontakt en autorisert Toyota-forhandler, et verksted autorisert av
Toyota eller et annet pålitelig verksted for å få oppdatert denne databasen.
Gracenote-teknologi
Musikkgjenkjenningsteknologi og tilknyttede data leveres av
Gracenote.
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Hvis en mappe med navnet til et album får nytt navn, endres ikke albumnavnet i sporinformasjonen for
de individuelle sporene.
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Gracenote er bransjestandarden i
musikkgjenkjenningsteknologi og
leveranse av tilknyttet innhold. Se
www.gracenote.com for mer informasjon. CD- og musikkrelatert data
fra Gracenote, Inc., opphavsrett
© 2000 til nå Gracenote.
Gracenote-programvare, opphavsrett © 2000 til nå Gracenote. Produktet og tjenesten kan praktisere
ett eller flere av de følgende amerikanske 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 som
er utstedt eller patentanmeldt. Noen
tjenester leveres også på lisens fra
Open Globe, Inc. for amerikanske
patenter: #6 304 523.
 Oppdateringen skjer for hvert individuelle album.
 Albuminformasjon kan også oppdateres hvis albumet har blitt importert fra en annen bil.
1 ”Media/Radio”
2 ”Music collection”
3 Vipp kontrolleren mot venstre.
4

”Media search”

8 ”Album information”
Informasjonen lagret for albumet, vises.
Hvis et album ikke gjenkjennes tydelig,
vises alle oppføringer som matcher.

9 Velg riktig oppføring om nødvendig:
 Hvis informasjon vises som ikke
matcher med det avspilte albumet, kan informasjonen være
skjult. I dette tilfellet kan det også
være en løsning å oppdatere databasen.
”Reset album information”
Albuminformasjonen vises ikke lenger.

Vise ledig kapasitet
1 ”Media/Radio”
2 ”Music collection”
3

Trykk på knappen.

4 ”Manage music collection”
5 ”Available memory”
Slette valgte spor
1 ”Media/Radio”
2 ”Music collection”
3

Trykk på knappen.

5 ”Browse folder”

4 ”Manage music collection”

Mapper og spor i det høyeste katalognivået vises.

5 ”Delete selected tracks”

6 Merk ønsket mappe, søk i undermapper om nødvendig.
7

Trykk på knappen.

Musikksøket vises. Fortsett i henhold til
beskrivelsen for søkekriteriene, se side
49.
En liste over spor som skal slettes, opprettes i henhold til søkekriteriene.

6 Velg et spor.
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Slette alle spor

5 ”Manage music collection”

1 ”Media/Radio”

6 ”Save music collection to
USB”

2 ”Music collection”
Trykk på knappen.

4 ”Manage music collection”
5 ”Delete all music tracks”
6 ”OK”
Sikkerhetskopiere harddisken for
musikk
Ta sikkerhetskopi av harddisken for
musikk på en USB-enhet jevnlig, ellers kan den lagrede musikken gå
tapt hvis det oppstår en feil på harddisken.
Når du sikkerhetskopierer, må du
sørge for at USB-enheten har tilstrekkelig ledig kapasitet.
Avhengig av filstørrelsen og antall
spor, kan det ta lang tid å sikkerhetskopiere harddisken for musikk.
Dette er grunnen til at det er best å
ta en sikkerhetskopi under en lengre reise. Hvis det ikke er tid til å
fullføre sikkerhetskopieringen, må
du ikke koble fra USB-enheten. Sikkerhetskopieringen vil fortsette på
den neste reisen din.
1 Koble USB-enheten til USBgrensesnittet, se side 47.
2 ”Media/Radio”
3 ”Music collection”
4

Trykk på knappen.

2

Gjenopprette harddisken for
musikk
Når du gjenoppretter harddisken for
musikk fra en USB-enhet, overskrives harddisken for musikk som er
tilgjengelig i bilen. Det er best å ta
en sikkerhetskopi under en lengre
reise. Hvis lagringsprosedyren kanselleres, må du ikke koble fra USBenheten. Lagring vil fortsette på
den neste reisen din.
1 Koble USB-enheten til USBgrensesnittet, se side 47.
2 ”Media/Radio”
3 ”Music collection”
4

Trykk på knappen.

5 ”Manage music collection”
6 ”Restore music collection
from USB device”

USB-enhet
Formater som kan spilles av
MP3, MP4, M4A, M4B, AAC, WMA.
Apple iPod/iPhone
Musikksøk- og musikkavspillingsfunksjonene for Apple iPod/iPhone
støttes.
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3

47

48

2-1. UNDERHOLDNING

Audiospillere og
lagringsmedia med USB-port
Informasjon om alle spor, for eksempel artist, sjanger eller spor
samt spillelistene, overføres til bilen. Dette kan ta litt tid, avhengig av
USB-enheten, filstørrelsen og antallet spor.
Under overføring kan sporene hentes frem via filkatalogen.
Informasjonen for ca. 40 000 spor
kan lagres i bilen, men ikke mer
enn 16 000 spor per USB-enhet.
Musikkspor med integrert Digital
Rights Management DRM kan ikke
spilles.
Velge USB-enheten
Se brukerhåndboken til bilen for informasjon om USB-grensesnittet.
1 Koble USB-enheten til USBgrensesnittet.
Det er best å bruke adapterkabelen
som følger med USB-enheten.

2 ”Media/Radio”
3 ”USB”
Eller: Velg navnet på USB-enheten.

Videre beskrivelser for avspilling,
se side 49.

Bluetooth-audio
Generelt
 Avspilling av musikkfiler via Bluetooth fra eksterne enheter, for
eksempel audioenheter eller mobiltelefoner.
 Volumet på lyden avhenger av
enheten. Endre voluminnstillinger på enheten om aktuelt.
 Opptil fire eksterne enheter kan
kobles til bilen.
Brukskrav
 Bluetooth-enheten er koblet til bilen. Bluetooth-tilkoblinger, se
brukerhåndboken for bilen.
 Avspilling av Bluetooth-audio har
blitt aktivert.
Velge en Bluetooth-enhet
1 ”Media/Radio”
2 Velg ønsket Bluetooth-enhet fra
listen.
Videre beskrivelser for avspilling,
se side 49.
Hvis Bluetooth-enheten ikke er
oppført i enhetslisten, kan det være
at avspilling av Bluetooth-audio ikke har blitt aktivert. Fortsett som
følger for å aktivere avspilling av
Bluetooth-audio:
1 ”Media/Radio”
2 ”Manage mobile devices”
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3 Velg ønsket Bluetooth-enhet.
4 ”Bluetooth audio”

49

Alle sporene i spillelisten spilles, og
starter fra det valgte sporet.
Skifte spor

Avspilling

2

På radioen:

Når en lydkilde har blitt valgt, vises
informasjon om avspilling i kontrolldisplayet.
Kontrolldisplayet viser den tilgjengelige informasjonen om det gjeldende sporet og spillelisten. Innholdet og omfanget til spillelisten avhenger av den valgte lydkilden og
søkekriteriene som brukes.
 Med USB og Bluetooth-enheter
og harddisken for musikk, vises
den valgte spillelisten. Dette kan
være resultatet av et søk eller en
tidligere lagret spilleliste.
Vipp kontrolleren mot venstre for å
vise flere funksjoner. Mengden tilgjengelige funksjoner avhenger av
den valgte lydkilden.
Med Bluetooth-enheter kan mengden funksjoner som kan brukes ved
hjelp av Toyota Supra Command
være begrenset, avhengig av den
støttede Bluetooth-versjonen. Om
nødvendig kan de manglende funksjonene brukes direkte på enheten.
Velge et spor
Velg det ønskede sporet fra spillelisten.

Trykk på venstre eller
høyre knapp.

Det forrige eller neste sporet fra
spillelisten spilles.
Spole forover/bakover
På radioen:
Trykk og hold inne venstre
eller høyre knapp.

Søkekriterier
Generelt
De mulige søkekriteriene avhenger
av valgt lydkilde.
Søke etter sporinformasjon
Følgende søkekriterier er knyttet til
dataene lagret i sporinformasjonen.
1 Vipp kontrolleren mot venstre.
2

”Media search”

3 Velg ønsket innstilling:
 ”Search”
Alle spor som har sporinformasjon som
inneholder den oppgitte søketermen,
vises. Jo flere tegn som skrives inn, jo
mer begrenset vil resultatene være.
Vipp kontrolleren mot høyre for å vise
listen med resultater.
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 ”Genres”
En liste over alle tilgjengelige sjangere
vises.

En liste over alle tilgjengelige spillelister
vises.

4 Velg spillelisten.

Når en sjanger har blitt valgt, vises alle
matchende artister.

5 Velg sporet som du vil starte avspillingen med.

 ”Artists”

Informasjon om avspilling vises i kontrolldisplayet. Spillelisten tilsvarer sporlisten som kom fra søket.

En liste over alle tilgjengelige artister vises.
Når en artist har blitt valgt, vises alle
matchende album og spor.

 ”Albums”
En liste over alle tilgjengelige album vises.
Når et album har blitt valgt, vises alle
matchende spor.

 ”Tracks”
En liste over alle tilgjengelige spor vises.

4 Velg et album om nødvendig.
5 Velg sporet som du vil starte avspillingen med.
Søket etter artister og spor kan også velges direkte.
1 Vipp kontrolleren mot venstre.
2

”Artists” eller

”Tracks”

Spor som ikke inneholder det valgte
søkekriteriet er gruppert som
”unknown”. Spor uten sporinformasjon kan kun finnes via katalogstrukturen.
Søke etter spillelister
1 Vipp kontrolleren mot venstre.
2

”Media search”

3 ”Playlists”

Søke etter lydbøker og podcaster
Avhengig av USB-enheten og utstyret, kan lydbøker og podcaster
søkes etter separat.
1 Vipp kontrolleren mot venstre.
2

”Media search”

3 Velg ønsket innstilling:
 ”Podcasts”
En liste over alle tilgjengelige podcaster
vises.

 ”Audio books”
En liste over alle tilgjengelige lydbøker
vises.

4 Velg sporet som du vil starte avspillingen med.
Informasjon om avspilling vises i kontrolldisplayet. Spillelisten tilsvarer sporlisten som kom fra søket.

Søke i katalogstrukturen
Det er mulig å søke på harddisken
for musikk og USB-enheter via katalogstrukturen.
Navnene på mappene og sporene
tilsvarer mappe- og filnavnene.
Mappe- og filnavnene kan variere
fra navnene i sporinformasjonen.
1 Vipp kontrolleren mot venstre.
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”Media search”
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Tilfeldig rekkefølge

3 ”Browse folder”
4 Endre til en undermappe om
nødvendig.

Bla gjennom album
1 Vipp kontrolleren mot venstre.
2

Den gjeldende spillelisten eller alle
sporene på den valgte lydkilden
spilles i tilfeldig rekkefølge.
Velge tilfeldig rekkefølge
1 Vipp kontrolleren mot venstre.
2

”Browse albums”

Liste over favoritter

De tilgjengelige albumene vises grafisk.

3 Drei kontrolleren for å bla gjennom albumene.
4 Velg ønsket album.
Alle spor på det valgte albumet vises.

5 Velg sporet som du vil starte avspillingen med.
6 Vipp kontrolleren mot venstre.
Kontrolldisplayet viser informasjon om avspilling. Spillelisten
tilsvarer sporlisten til albumet.
Søke etter lignende spor
1 Vipp kontrolleren mot venstre.
2

”More like this (local)”

En liste over lignende spor vises.

3 Velg sporet som du vil starte avspillingen med.
Informasjon om avspilling vises i kontrolldisplayet. Spillelisten tilsvarer sporlisten som kom fra søket.

”Shuffle”

Prinsipp
Det gjeldende sporet kan plasseres
i en spesiell spilleliste, listen over
favoritter. Hvis det gjeldende sporet
allerede er i listen over favoritter,
kan det slettes fra den. Listen over
favoritter vises først når en søker
etter spillelister, se side 50.
Opprette en liste over favoritter
1 Vipp kontrolleren mot venstre.
2

”Add to favourites” eller
”Delete from favourites”

2
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Velg sporet som du vil starte avspillingen med.
Informasjon om avspilling vises i kontrolldisplayet. Spillelisten tilsvarer sporlisten som kom fra søket.

Prinsipp

52

2-1. UNDERHOLDNING

Video

USB-enheter

Bilutstyr

Generelt

Dette kapittelet beskriver alt standardutstyr, landsspesifikt utstyr og
spesialutstyr som er tilgjengelig for
modellen. Det kan derfor beskrive
utstyr som ikke er montert på bilen
din, for eksempel på grunn av ekstrautstyr som er valgt eller landsspesifikasjonen. Dette gjelder også
sikkerhetsrelevante funksjoner og
systemer. Følg relevante lover og
forskrifter når du bruker de aktuelle
funksjonene og systemene.

Generelt
Videofiler kan spilles. Lyden sendes
ut via høyttalerne i bilen.
Innstillingene lagres for førerprofilen som er i bruk nå.
Videoskjermbildet i kontrolldisplayet slås av når bilen når en viss hastighet (varierer fra land til land).
Avhengig av utstyret, er følgende
videokilder mulige.
Symbol

Betydning
USB-enhet.
Skjermspeiling.

Avhengig av USB-enheten kan det
være at videoavspilling via USB-tilkoblingen ikke er mulig.
Formater som kan spilles av
MP4, M4V, AVI, WMV, XVID,
H.264.
Velge USB-enheten
Koble USB-enheten til USB-grensesnittet med en passende adapterkabel.
Se brukerhåndboken til bilen for informasjon om USB-grensesnittet.
1 ”Media/Radio”
2 ”USB”
Eller: Velg navnet på den tilkoblede
USB-enheten.

Søke etter videofilmer
1 Vipp kontrolleren mot venstre.
2

”Media search”

3 ”Videos”
En liste over alle tilgjengelige videofilmer vises.

4 Velg sporet som du vil starte avspillingen med.
Informasjon om avspilling vises i kontrolldisplayet. Spillelisten tilsvarer filmlisten som kom fra søket.
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Skjermspeiling

Denne funksjonen må støttes av
smarttelefonen.
Smarttelefonen brukes for drift.
Se brukerhåndboken til bilen for tilkobling av smarttelefonen med bilen.

2
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Smarttelefonskjermen vises i kontrolldisplayet over en WiFi-tilkobling. Lyd spilles av via bilens høyttalere.
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Sikkerhetsmerknad
ADVARSEL

Bilutstyr
Dette kapittelet beskriver alt standardutstyr, landsspesifikt utstyr og
spesialutstyr som er tilgjengelig for
modellen. Det kan derfor beskrive
utstyr som ikke er montert på bilen
din, for eksempel på grunn av ekstrautstyr som er valgt eller landsspesifikasjonen. Dette gjelder også
sikkerhetsrelevante funksjoner og
systemer. Følg relevante lover og
forskrifter når du bruker de aktuelle
funksjonene og systemene.

Telefonfunksjoner
Generelt
Mobiltelefoner kan kobles til bilen
ved hjelp av Bluetooth. Se brukerhåndboken for bilen.
Ved høye temperaturer kan ladefunksjonen til mobiltelefonen være
begrenset og funksjoner utføres
kanskje ikke.
For å unngå feilfunksjoner skal en
mobiltelefon som er koblet til bilen,
ikke brukes med telefonens tastatur.
Når du bruker mobiltelefonen gjennom bilen, må du følge bruksanvisningen til mobiltelefonen.

l Å bruke integrerte informasjonssys-

temer og kommunikasjonsenheter
under kjøring, kan distrahere deg fra
trafikken. Du kan miste kontroll over
bilen. Det er en fare for ulykker. Bruk
kun systemene eller enhetene hvis
trafikksituasjonen tillater det. Stopp
om nødvendig og bruk systemene
eller enhetene når bilen står stille.

Innkommende anrop
Hvis nummeret til den som ringer er
lagret i telefonboken og overføres av
nettverket, vises navnet til kontakten. Ellers vises kun telefonnummeret.
Svare på et anrop
Innkommende samtaler kan besvares på forskjellige måter.
 Via Toyota Supra Command:
”Accept”
Trykk på knappen på rat-


tet.

 Via valglisten i instrumentpanelet: Velg ved å bruke fingerskruen på rattet: ”Accept”
Avvise et anrop
 Via Toyota Supra Command:
”Reject”
 Via valglisten i instrumentpanelet: Velg ved å bruke fingerskruen på rattet: ”Reject”
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Avslutte en samtale
 Via Toyota Supra Command:
”End call”
Trykk på knappen på rat-


tet.

Lagre som en kontakt eller legge
til en kontakt
1 Merk av telefonnummer.
2

Trykk på knappen.

3 ”Save as new contact” eller
”Add to contact”

Skjermer

Aktive samtaler
Justere volumet
Under en samtale kan du dreie på
volumknotten på radioen til det ønskede volumet er nådd. Innstillingen lagres for førerprofilen som er i
bruk nå.

1 ”Communication”
2 ”Recent calls”
3 De siste 20 samtalene vises.

Automatisk volumkompensasjon
1 ”My Vehicle”
2 ”System settings”

Filtrere samtalelisten

3 ”Sound”

1 ”Calls:”

4 ”Volume settings”

2 Velg ønsket innstilling.

5 ”Microphone” eller ”Loudspeakers”

Ringe opp et nummer fra listen

6 Justere: drei kontrolleren.

Velg fra listen. Samtalen opprettes
ved hjelp av mobiltelefonen som
oppføringen kom fra.

7 Lagre: trykk på kontrolleren.

Bruksalternativer: start samtalen
ved hjelp av den andre mobiltelefonen.

1 ”Communication”

Avbryte: ”End call”

Ringe et nummer

2 ”Dial number”
3 Legg inn numrene.
4

Trykk på symbolet.

3
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Siste samtaler
Den siste oppringningen, det siste
tapte anropet og den siste innkommende samtalen overføres til bilen.
Avhengig av utstyrsversjonen, er
overføringen fra hoved- og ekstratelefonen.
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Samtalen gjøres med mobiltelefonen
som er tildelt telefonfunksjonen.

Opprette tilkoblingen via den ekstra
telefonen:
1

Trykk på knappen.

2 ”Call via”
Hold, gjenoppta
En aktiv samtale kan settes på vent
og gjenopptas senere.


”Hold/Resume”

Samtalen settes på vent.



”Hold/Resume”

Samtalen fortsettes.

Samtaler med flere deltakere
Generelt
Det er mulig å skifte mellom samtaler eller slå sammen to samtaler for
å lage en konferanse. Funksjonene
må støttes av mobiltelefonen og tjenesteleverandøren.
Ta imot en samtale under en
annen samtale
Hvis det kommer inn en ny samtale
under en pågående samtale, hører
du et signal for samtale venter, hvis
relevant.
”Accept”

Demping av mikrofon
Mikrofonen kan dempes under aktive samtaler.
”Microphone”

En dempet mikrofon aktiveres automatisk:
 Når en ny samtale startes.
 Når du skifter mellom samtalepartnere.
DTMF overlappet ringing
DTMF overlappet ringing brukes for
å få tilgang til nettverkstjenester eller kontrollenheter, for eksempel for
å få tilgang til en telefonsvarer eksternt. Dette krever DTMF-koden.
1

”Digit input”

2 Skriv inn DTMF-kode.

Samtalen aksepteres og den eksisterende samtalen settes på vent.
Starte opp en andre samtale
En annen samtale kan startes opp
under en samtale.
1

”Contacts”

2 Velg et nytt samtalenummer.
Samtalen startes og den første samtalen settes på vent.

Bytte mellom to samtaler, skifte
Du kan skifte mellom to samtaler.
1 Start to samtaler.
2 ”Resume”
Telefonen skifter til samtalen som er i
gang.
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Starte en konferanse
To samtaler kan slås sammen for å
starte en telefonkonferanse. Samtalene må startes med den samme
mobiltelefonen.
1 Start to samtaler.
2

”Place conference call”

Fra handsfree-systemet til mobiltelefonen
Samtaler som tas imot via handsfree-systemet, kan også fortsettes
via mobiltelefonen, avhengig av
mobiltelefonen.
Følg instruksjonene i displayet på
mobiltelefonen. Se også i brukerhåndboken til mobiltelefonen.
Kontakter

Generelt
Samtaler som tas imot via handsfree-systemet, kan fortsettes via
mobiltelefonen og motsatt.
Fra mobiltelefonen til handsfreesystemet
Samtaler som ble startet utenfor
Bluetooth-rekkevidden til bilen, kan
fortsettes via handsfree-systemet
med standby-tilstand eller tenningen slått på. Fjernkontrollen må
være i bilen for at dette skal virke.
Avhengig av mobiltelefonen, er det
et automatisk bytte til handsfreemodusen.
Hvis bytte ikke skjer automatisk,
følger du instruksjonene på displayet til mobiltelefonen. Se også i brukerhåndboken til mobiltelefonen.

Generelt
Kontakter kan opprettes og redigeres. I tillegg overføres kontaktene
fra mobiltelefonen og vises. Kontaktenes bilder kan vises hvis mobiltelefonen støtter denne funksjonen.
Vise alle kontakter
1 ”Communication”
2 ”Contacts”
Kontaktene står i alfabetisk rekkefølge.
Kontaktsøkefunksjonen og hurtigsøk tilbys, avhengig av antallet kontakter.

Kontaktsøk
Hvis det er mer enn 30 kontakter, er
kontaktsøkefunksjonen tilgjengelig.
1

”Search”

2 Skriv inn bokstaver.
Treffene vises på høyre side.

3 Vipp kontrolleren mot høyre.

3
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Handsfree-system
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4 Trykk på kontakten for å vise
den.
Hurtigsøk i lister
Hvis det er mer enn 30 kontakter, er
en hurtigsøkfunksjon tilgjengelig.
Bokstaver som en oppføring er tilgjengelig for, vises i alfabetisk rekkefølge langs venstre side av kontrolldisplayet.
1 Drei kontrollere raskt mot venstre eller høyre.
Alle bokstavene som en kontakt er tilgjengelig for, vises på venstre side.

Ekstrafunksjoner
Avhengig av utstyret, er følgende
funksjoner tilgjengelig for den valgte kontakten:


Start ruteveiledning.



Ring kontakt.



Ny e-post.

Slette en kontakt
En kontakt lagret i bilen kan slettes.
Det er ikke mulig å slette kontakter
overført fra mobiltelefonen.

2 Velg den første bokstaven til
den ønskede kontakten.

1 Merk av den ønskede kontakten.

Den første oppføringen til den valgte
bokstaven vises.

2

Trykk på knappen.

3 ”Delete contact”
Lagre en hjemmekontakt
Hjemmekontakten kan lagres. Dette er det første elementet i kontaktlisten.

Slette alle kontakter i bilen

1 ”Home contact (empty)”

Alle kontakter lagret i bilen slettes.
Kontaktene overført fra mobiltelefonen slettes ikke.

2 Fyll inn de nødvendige feltene.

1

3 ”Save contact in the vehicle”
Lagre en kontakt i bilen
1

Trykk på knappen.

2 ”Delete all contacts in the vehicle”
3 ”OK”

Trykk på knappen.

2 ”Save contact in the vehicle”
En kopi av kontakten fra mobiltelefonen
lagres i bilen.

Ny kontakt
Hvis relevant, ”Clear fields”
1

Trykk på knappen.

2 ”New contact”
3 Fyll inn de nødvendige feltene.
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4 ”Save contact in the vehicle”
Velge kilder

4 Rett opp oppføringer om nødvendig.
5 ”Start route guidance”
Adressen kan aksepteres i ruteveiledningen.

1

Hvis en kontakt som har blitt overført fra mobiltelefonen endres, opprettes en kopi av oppføringen i bilen
når du lagrer.

2 ”Select sources for contacts”
3 Velg ønsket mobiltelefon.
Sortere kontakter
Kontaktnavnene kan vises i en annen rekkefølge. Sorteringsrekkefølgen for kontakter er kanskje ikke
den samme som den valgte sorteringsrekkefølgen, avhengig av
hvordan kontakter er lagret på mobiltelefonen.
1

Trykk på knappen.

2 ”Sort contacts”
3 ”Surname” eller ”First name”
Registrere en adresse som en
destinasjon
Hvis bilen er utstyrt med et navigasjonssystem, kan en kontakt tilpasses til en destinasjon.
1 Trykk på ønsket kontakt.
2 Velg en adresse.
3 ”Check address” eller ”Search
for address online”

Redigere kontakter

Kontaktoppføringer med identiske
navn slås sammen til én kontakt.
1 Trykk på ønsket kontakt.
2 ”Edit contact”
3 Endre den ønskede oppføringen
eller legg til oppføringer.
4 ”Save contact in the vehicle”
Vise bilder av kontakter
Bilder som er lagret for kontakter,
lagres i bilen når mobiltelefonen kobles til bilen.
1 ”My Vehicle”
2 ”System settings”
3 ”Mobile devices”
4 ”Settings”
5 ”Contact pictures”
6 Trykk på kontrolleren.

3
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Det er mulig å velge om kontaktene
overføres fra mobiltelefonen eller
ikke, og hvis de gjør det, fra hvilken
mobiltelefon.
Trykk på knappen.
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Talekontroll

SMS-meldinger

En tilkoblet smarttelefon kan styres
av talekommandoer.
For å gjøre dette må du aktivere talekontroll på smarttelefonen.
Knapp
på rattet

Funksjon
Trykk på knappen i minst 3
sekunder. Talekontroll i
smarttelefonen aktiveres.
Dette symbolet i
kontrolldisplayet viser at
talekontroll er aktiv.

Viser alle SMS-meldinger
1 ”Communication”
2 ”Messaging”
Se side 74 for informasjon om meldinger.
Status
Et symbol indikerer statusen til
SMS-meldingen.
Symbol

Lest SMS-melding.

Ekstrafunksjoner
Generelt

Betydning

Ulest SMS-melding.

Filtrere en meldingsliste

Avhengig av mobiltelefonen, overføres følgende innhold fra mobiltelefonen til bilen:

1

 Kontakter, se side 59.

3 Velg ønsket innstilling.

Trykk på knappen.

2 ”Filter messages”

 SMS-meldinger, se side 62.
 E-poster, se side 63.
 Kalenderoppføringer, avtaler, se
side 65.
 Oppgaver, se side 66.
 Notater, se side 66.
Dataoverføringen kan ta noen minutter.
Det kan være at du må få enkelte
funksjoner aktivert av mobiltelefonleverandøren eller tjenesteleverandøren.

Velge kilder
Det er mulig å velge om SMS-meldingene overføres fra mobiltelefonen eller ikke, og hvis de gjør det,
fra hvilken mobiltelefon.
1

Trykk på knappen.

2 ”Select sources for messages”
3 Velg ønsket mobiltelefon.
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Slette en samtale
Slette en samtale med en kontakt
helt.
1 Merk av ønsket SMS-melding.
2

Trykk på knappen.

3 ”Delete text message thread”

Vise en SMS-melding
Velg ønsket SMS eller samtale.
Samtalen med denne kontakten vises.
Svare på eller videresende en
SMS-melding
1 Velg ønsket SMS-melding.
2

”Reply”

Mottakeren av SMS-meldingen legges
inn automatisk.
”Forward”
”To:” Skriv inn nummeret eller kontakten. Vipp kontrolleren mot høyre, om
nødvendig, for å velge kontakten fra listen over resultater.

3 ”From:”
Om nødvendig velger du mobiltelefonen som SMS-meldingen sendes fra.

4 ”Text:”
Tekstgjenkjenning, se side 67.

5 ”Send”
Ny SMS-melding
1 ”Communication”
2 ”Messaging”

”Compose text message”

4 ”To:” Skriv inn nummeret eller
kontakten. Vipp kontrolleren mot
høyre, om nødvendig, for å velge kontakten fra listen over resultater.
5 ”From:” Om nødvendig velger
du mobiltelefonen som SMSmeldingen sendes fra.
6 ”Text:” Tekstgjenkjenning, se side 67.
7 ”Send”
Avbryte: ”Delete all contents”
Ekstrafunksjoner
Følgende funksjoner er tilgjengelige for en valgt SMS-melding eller
en samtale.


”Call sender”



”Add to contacts” eller
”Show sender”



”Forward”, se side 63.



”Reply”, se side 63.



”Delete”



Les opp innhold, se side 68.

 ”Use data”, se side 69.
E-post
Viser alle e-poster
1 ”Communication”
2 ”Email”

3
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4 ”Yes”

3
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Vise alle mottakere

Velge en konto
Det er mulig å velge om e-postene
overføres fra mobiltelefonen eller
ikke, og hvis de gjør det, fra hvilken
mobiltelefon og om nødvendig fra
hvilken brukerkonto.
1

Trykk på knappen.

2 ”Select account”
3 Velg ønskede kontoer.

Hvis en e-post har flere mottakere,
kan de vises og dataene deres brukes for flere funksjoner.
1 Trykk på ønsket e-post.
2

Trykk på knappen.

3 ”Show all recipients”
Ny e-post
1 ”Communication”

Status
Et symbol identifiserer statusen til
e-posten.
Symbol

Betydning
Lest e-post.
Ulest e-post.

2 ”Email”
3

”Compose email”

4 ”To:”
Skriv inn en e-postadresse eller kontakt. Vipp kontrolleren mot høyre, om
nødvendig, for å velge kontakten fra listen over kontakter.

5 ”From:”
Filtrere e-poster
1

Trykk på knappen.

2 ”Filter emails”
3 Velg ønsket innstilling.
Slette en e-post
1 Velg ønsket e-post.
2

Trykk på knappen.

3 ”Delete email”
4 ”OK”

Om nødvendig velger du en konto som
e-posten skal sendes fra.

6 ”Subject:”
Tekstgjenkjenning, se side 67.

7 ”Text:”
Tekstgjenkjenning, se side 67.

8 ”Send”
Avbryte: ”Delete all contents”
Svare på eller videresende en epost
1 Trykk på ønsket e-post.
2

”Reply”
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”Reply”

Mottakeren av e-posten legges inn automatisk.



”Reply to all”

Alle mottakere av e-posten legges inn
automatisk.



”Forward”

3 ”To:”
Skriv inn en e-postadresse eller kontakt. Vipp kontrolleren mot høyre, om
nødvendig, for å velge kontakten fra listen over resultater.

4 ”From:”
Om nødvendig velger du en mobiltelefon eller brukerkonto som e-posten skal
sendes fra.

Kalender
Vise kalenderen
1 ”Communication”
2 ”Calendar”
Datoene for den gjeldende uken vises.

Vise andre dager i kalenderen:
 ”Show previous week”
 ”Show next week”
Vise en kalendermåned
Velg kalenderdag.
Månedsoversikten vises. Kalenderdager med avtaler er markert.
Endre til gjeldende dag

5 Om tilgjengelig, ”Subject:”

1

Tekstgjenkjenning, se side 67.

2 ”Change to today”

6 ”Text:”
Tekstgjenkjenning, se side 67.

7 ”Send”
Ekstrafunksjoner
Følgende funksjoner er tilgjengelige med en valgt e-post.


”Read out”, se side 68.



”Reply”, se side 64.



”Add to contacts” eller
”Show sender”



”Mark as unread”



”Delete email”

3

Trykk på knappen.

Velge kilder
Det er mulig å velge om avtalene
overføres fra mobiltelefonen eller
ikke, og hvis de gjør det, fra hvilken
mobiltelefon.
1

Trykk på knappen.

2 ”Select source”
3 Velg ønsket mobiltelefon.

KOMMUNIKASJON

Skriv inn en e-postadresse eller kontakt. Vipp kontrolleren mot høyre, om
nødvendig, for å velge kontakten fra listen over kontakter.
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Aktivere påminnere
1

Trykk på knappen.

Aktivere påminnere
1

Trykk på knappen.

2 ”Activate reminders”

2 ”Activate reminders”

Påminnere vises i meldingene og i statusfeltet, se brukerhåndboken for bilen.

Påminnere vises i meldingene og i statusfeltet, se brukerhåndboken for bilen.

Deaktivere påminnere
1 Velg den ønskede kalenderoppføringen.
2

”Deactivate reminders”

Oppdatere kalenderen
Oppdatere data, se side 69.
Ekstrafunksjoner
Avhengig av utstyret, er følgende
funksjoner tilgjengelige i den valgte
avtalen:


Les opp innhold, se side 68.

 Starte ruteveiledning.
 ”Use details”, se side 69.
Oppgaver
Vise oppgaver

Oppdatere oppgaver
Oppdatere data, se side 69.
Velge kilder
Det er mulig å velge om oppgavene
overføres fra mobiltelefonen eller
ikke, og hvis de gjør det, fra hvilken
mobiltelefon.
1

Trykk på knappen.

2 ”Select source”
3 Velg ønsket mobiltelefon.
Ekstrafunksjoner
Følgende funksjoner er tilgjengelige i en valgt oppgave.


Les opp innhold, se side 68.

 ”Use data”, se side 69.
Notater

1 ”Communication”
2 ”Tasks”
Alle oppgaver vises.

Sortere oppgaver
1 ”Sorted by”
2 Velg ønsket innstilling.

Viser alle notater
1 ”Communication”
2 ”Memos”
Alle talenotater og tekstnotater vises.
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Eksportere alle talenotater
For å eksportere talenotater via
USB-porten må en kompatibel enhet kobles til USB-grensesnittet.
Eksporten overskriver talenotater
som allerede befinner seg på USBenheten.

Talenotatet vises i listen over talenotater.

Avbryte: ”Cancel”
Vise et notat
Velg ønsket notat.
3

Ekstrafunksjoner
Følgende funksjoner er tilgjengelige med et valgt talenotat.


 Ikke kompatible enheter: USBharddisker, USB-huber, USBminnekortlesere med flere spor,
Apple iPod/iPhone.

”Email with voice memo”,
se side 63.



”Export (USB)”, se side 67.



”Delete”

1

Trykk på knappen.

2 ”Export all memos (USB)”



”Play”, se side 69.

Oppdatere notater
Oppdatere data, se side 69.
Tekstgjenkjenning/
dikteringsfunksjon

Slette alle talenotater
1

Trykk på knappen.

2 ”Delete all voice memos”
3 ”OK”
Nytt talenotat
1
2
3

”New voice memo”
”Start recording”/”Resume
recording”
”Pause recording”

4 ”Save”

Generelt
Tilbudet avhenger av bilens utstyr
og landsvarianten.
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 Kompatible enheter: USB-lagringsmedier, for eksempel USBminnepinner eller MP3-spillere
med USB-grensesnitt.

 Filsystemer: gjeldende filsystemer for USB-lagringsmedia støttes. FAT32-format anbefales.
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Prinsipp
Talte ord registreres av talegjenkjenning og konverteres til tekst.
Teksten kan rettes og føyes til etter
behov. Teksten kan brukes som et
emne eller innhold i e-poster eller
SMS-meldinger. For å bruke det
sendes data over en kryptert tilkobling til en tjenesteleverandør og
lagres lokalt der.
Brukskrav
Mobiltelefonen må støtte funksjonen.
Følgende funksjon er aktivert: ”Server speech recognition”
Ta opp tekster
1

Trykk på ønsket språk.

2

Trykk på symbolet for å
starte opptaket.

3

Trykk på symbolet for å stoppe opptaket.

4

”Confirm text”



”Delete last dictation”



”Delete all”



”Read out full text”



”Read out last dictation”

Forbedre talegjenkjenning for
kontaktnavn
n Prinsipp

Kontaktnavnene på en tilkoblet mobiltelefon overføres til talegjenkjenningssystemet. Dette forbedrer
gjenkjenning av kontaktnavn når de
konverteres til tekst. For å bruke
det sendes data over en kryptert tilkobling til en tjenesteleverandør og
lagres lokalt der.
n Aktivere/deaktivere

funksjonen
Denne funksjonen kan aktiveres eller deaktiveres for hver mobiltelefon.
1 ”My Vehicle”
2 ”System settings”
3 ”Mobile devices”
4 Velg ønsket enhet.
5 ”Upload of contact names for
dictation function”
Lese høyt
SMS, e-poster, oppgaver, tekstnotater og kalenderoppføringer kan
leses høyt.


”Play”



”Pause”



”Next section”/”Next element”



”Previous section”/”Previous element”
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 Vipp kontrolleren mot venstre for
å avslutte.
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5 Vipp kontrolleren mot høyre.
Alle tilgjengelige alternativer vises.

 ”Compose email”
Avspilling
Talenotater kan spilles av.

 ”Compose text message”
 ”Add to contact”

”Play”

 ”Save as contact”



”Pause”

 ”Call number”



”Fast forward”

6 Velg ønsket innstilling.



”Fast reverse”

Elementene kan velges individuelt
når bilen står stille. De tilgjengelige
alternativene vises.

Oppdatere data
Notatene, oppgavene og avtalene i
kalenderen kan oppdateres.
1 ”Communication”
2 Velg ønsket innstilling:
 ”Calendar”
 ”Tasks”
 ”Memos”
3

Trykk på knappen.

Tilpasse menyen
Menyen kan tilpasses, for eksempel fjerne oppføringene for ubrukte
funksjoner fra menyen.
1 ”Communication”
2 ”Personalise menu”
3 Velg ønsket innstilling.
4 Vipp kontrolleren mot venstre.

4 ”Update data”

Trådløs ladedokk
Bruke data
Telefonnumre, e-postadresser i kalendere, SMS-meldinger osv. kan
brukes videre.
Når bilen er i bevegelse:
1 Velg ønsket element, for eksempel en SMS-melding.
2 ”Use data”
3 Alle data som kan brukes, vises.
4 Velg ønsket element, for eksempel et telefonnummer.

Prinsipp
Den trådløse ladedokken gjør det
mulig å utføre følgende funksjoner
trådløst:
 Lade batteriet på en mobiltelefon
med Qi-kapabilitet og andre mobile enheter som støtter Qi-standarden.
 Koble mobiltelefonen til den eksterne antennen.
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Dette sikrer bedre nettverksmottak og
en konsekvent reproduksjonskvalitet,
avhengig av landet.

Generelt
Når du setter inn mobiltelefonen,
må du sørge for at det ikke er noen
gjenstander mellom den og den
trådløse ladedokken.
Under lading kan overflaten på dokken og mobiltelefonen bli varme.
Ved høyere temperaturer kan ladestrømmen gjennom mobiltelefonen
reduseres. I uvanlige tilfeller kan ladeprosessen avbrytes midlertidig.
Les den relevante informasjonen i
bruksanvisningen for mobiltelefonen.
Hvis bilen er utstyrt med en
ladeindikator, viser kontrolldisplayet
om en Qi-kompatibel mobiltelefon
lades.
Sikkerhetsmerknader
OBS
l Dokken er tilgjengelige for mobilte-

lefoner opp til en viss størrelse.
Hvis du bruker for mye kraft når du
setter inn mobiltelefonen, kan det
skade dokken eller mobiltelefonen.
Det er fare for å påføre skade på
eiendom. Legg merke til de maksimale målene for mobiltelefonen.
Ikke press mobiltelefonen inn i dokken.

ADVARSEL
l Når du lader en Qi-kompatibel

enhet i den trådløse ladedokken,
kan metallgjenstander mellom
enheten og dokken bli svært varme.
Hvis smartkort, minnekort eller kort
med magnetstriper plasseres mellom enheten og dokken, kan dette
skade kortets funksjon. Det er fare
for personskade og å påføre skade
på eiendom. Når du lader mobilenheter, må du sørge for at det ikke er
noen gjenstander mellom enheten
og dokken.

Brukskrav
 Mobiltelefonen må støtte og være kompatibel med den påkrevde
Qi-standarden.
Hvis mobiltelefonen ikke støtter Qistandarden, kan mobiltelefonen lades
ved hjelp av en spesiell Qi-kompatibel
ladeplate.

 Tenningen eller standby-tilstanden er slått på.
 Legg merke til de maksimale målene for mobiltelefonen.
 Bruk kun beskyttelsesdeksler
med en maksimal tykkelse på
2 mm. Ellers kan det påvirke ladefunksjonen.
 Ladebrett: mobiltelefonen som
skal lades, ligger midt i dokken.
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Ladebrett
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Glemt-varsel

Generelt

Generelt

Den trådløse ladedokken er i midtkonsollen foran.

Glemt-varselet vises i instrumentpanelet.

Oversikt

Aktivere
2
1

Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”System settings”
3 ”Wireless charging tray”

1 LED-lampe
2 Oppbevaringsområde

4 ”Forgotten mobile device
alert”
LED-displayer

Sette inn mobiltelefonen
1 Legg mobiltelefonen i midten av
brettet med skjermen vendt opp.
Fjerne mobiltelefonen
1 Fjern mobiltelefonen.

Farge

Betydning
Mobiltelefonen lader.

Blå

Avhengig av modellen og bilen, så lyser ikke den blå
LED-lampen lenger når den
innsatte, Qi-kompatible mobiltelefonen er helt oppladet.

3

KOMMUNIKASJON

Mobiltelefonen kan ikke være større enn ca. 154,5 x 80 x 18 mm
(6,06 x 3,1 x 0,7 tommer).

Hvis bilen er utstyrt med funksjonen
for glemt-varsel, kan et varsel avgis
hvis en mobiltelefon med Qi-kapabilitet har blitt liggende i den trådløse ladedokken når du går ut av bilen.
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Farge

Betydning
Mobiltelefonen lader ikke.

Mobiltelefonen er kanskje utOransje satt for svært høye temperaturer, eller det kan være fremmedlegemer i ladedokken.
Mobiltelefonen lader ikke.
Rød

Kontakt en autorisert Toyotaforhandler, et verksted autorisert av Toyota eller et annet
pålitelig verksted.

Systemgrenser
Hvis mobiltelefonen eller kupeen
utsettes for svært høye temperaturer, kan det være at ladefunksjonene til mobiltelefonen er begrenset
og funksjoner ikke lenger fungerer.

Tjenester og
applikasjoner
Bilutstyr
Dette kapittelet beskriver alt standardutstyr, landsspesifikt utstyr og
spesialutstyr som er tilgjengelig for
modellen. Det kan derfor beskrive
utstyr som ikke er montert på bilen
din, for eksempel på grunn av ekstrautstyr som er valgt eller landsspesifikasjonen. Dette gjelder også
sikkerhetsrelevante funksjoner og
systemer. Følg relevante lover og
forskrifter når du bruker de aktuelle
funksjonene og systemene.

Generelt
Funksjonene for eksternt vedlikehold, Automatic Emergency Call eller Toyota Supra Connect-tjenester
er påkrevd for å bruke tjenestene
og applikasjonene som beskrives
her.
Innholdet og omfanget til tjenestene
som er tilgjengelige, kan variere fra
land til land. Derfor er det mulig at
noen av tjenestene og applikasjonene som er beskrevet i denne brukerhåndboken ikke tilbys, eller kanskje ikke er tilgjengelige enda i bilens registreringsland.
Tjenester og applikasjoner kan fås
på følgende måter:
 I omfanget til bilbestillingen. For
eksempel som spesialutstyr.
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 Via brukernettstedet på Internett.
Detaljer om innholdet og omfanget
til Toyota Supra Connect kan skaffes fra brukernettstedet eller hos en
autorisert Toyota-forhandler, et
verksted autorisert av Toyota eller
et annet pålitelig verksted.

ADVARSEL
l Å bruke integrerte informasjonssystemer og kommunikasjonsenheter
under kjøring, kan distrahere deg
fra trafikken. Du kan miste kontroll
over bilen. Det er en fare for ulykker. Bruk kun systemene eller
enhetene hvis trafikksituasjonen tillater det. Stopp om nødvendig og
bruk systemene eller enhetene når
bilen står stille.

Eksternt vedlikehold
Prinsipp
Eksternt vedlikehold er tjenester
som bidrar til å holde bilen mobil.
Generelt
Tilbudet avhenger av bilens utstyr
og landsvarianten.
For mer informasjon om tilgjengelige tjenester, anbefaler produsenten
av bilen at du tar kontakt med en
autorisert Toyota-forhandler, et
verksted autorisert av Toyota eller
et annet pålitelig verksted eller kundesupport.

Eksternt vedlikehold kan bestå av
følgende tjenester:
 Batterivern, se side 73.
 Bilbergingstjeneste, se brukerhåndboken for bilen.
Krav
 Aktivert Toyota Supra Connectkontrakt.
 Mobilmottak.
 Tenningen eller standby-tilstanden er slått på.
Batterivern
Prinsipp
Hvis ladestatusen til batteriet faller
under bestemte nivåer, informerer
Toyota deg direkte eller når bilen
startes neste gang i definerte tilfeller.
Generelt
Batteriverne er tilgjengelige i spesifikke land og under følgende betingelser:
 Bestemte tekniske krav er møtt.
 Aktiv Toyota Supra Connect-kontrakt.
 Utstyr med Automatic Emergency Call eller med Toyota Supra
Connect-tjenester.
 For å motta informasjon fra batteriverne må kontaktdataene dine lagres på brukernettstedet.
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Sikkerhetsmerknad
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Oppdatere Toyota
Supra-tjenester
Prinsipp
Starter den manuelle oppdateringen av alle tilgjengelige tjenester i
bilen.
Oppdatere tjenester

 For enkelte tjenester, for eksempel informasjon om gjeldende
plassering, må bilen kunne fastslå den gjeldende plasseringen
din.
 Riktig dato angis i kontrolldisplayet, se brukerhåndboken for
bilen.
Toyota Supra Connect Store

1 ”Connected Serv.”
2

Trykk på knappen.

3 ”Update Toyota Supra Services”
Kundestøtte
Prinsipp
Kontakt kundestøtte for informasjon
om alle aspekter ved bilen din.

Toyota Supra Connect
Brukskrav
 Toyota Supra Connect-tjenester
kan fås hos en autorisert Toyotaforhandler, et verksted autorisert
av Toyota eller et annet pålitelig
verksted eller kjøpes via brukernettstedet.
 Mobiltelefondekning må garanteres.

Prinsipp
Forskjellige tjenester kan bestilles
senere for biler som oppfyller bestemte tekniske krav.
Generelt
Rekkevidden varierer fra land til
land
Meldinger
Generelt
Meldinger fra Concierge Service og
fra My Info vises.
Informasjon om SMS-meldinger fra
mobiltelefonen, se side 62.
Vise meldinger
1 ”Connected Serv.” eller ”Communication”
2 ”Messages”
De siste meldingene vises.

3-1. KOMMUNIKASJON

 Velg et telefonnummer for å ringe det.

Status
Et symbol indikerer statusen til meldingen.
Symbol

My Info / Service Info

Betydning
Lest melding.
Ulest melding.

Trykk på knappen.

2 ”Filter messages”
3 Velg ønsket innstilling.
Filtrere meldingslisten etter meldingstype
1 ”Filter”

Generelt
Meldinger fra My Info / Service Info
kan komme fra brukernettstedet eller sendes av utvalgte partnere.
Bil-apper
Prinsipp
Toyota Supra Connect-tjenester tilbyr apper og andre funksjoner som
gjør det mulig å vise informasjon,
for eksempel været og nyheter,
i kontrolldisplayet.

2 Velg ønsket innstilling.
Slette en melding
1

Trykk på knappen.

2 Slett valgt melding: ”Delete
message”
Slette alle meldinger: ”Delete all messages”

Ekstrafunksjoner
Avhengig av utstyret er følgende
funksjoner tilgjengelige i en valgt
melding, fra Concierge Service eller
fra My Info.


Velg en by for å starte ruteveiledning.

Vise apper for Displaying Toyota
Supra Connect-tjeneste
1 ”Connected Serv.”
2 Velg ønsket app.
Meldinger
 My Info-meldinger, se side 74.
Navigasjon
Avhengig av utstyrsversjonen:
 Importere turer, se side 13.
 Informasjon om interessepunkter, se side 8.
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Filtrere meldingslisten etter status
1
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Pålogging
En pålogging er påkrevd for å vise
personlige data, for eksempel eposter.
Funksjonen er avhengig av land.
1 ”Connected Serv.”
2

Trykk på knappen.

3 ”Login”
4 ”User:”
Skriv inn brukernavnet for Toyota Supra
Connect.

5 ”Password:”
Skriv inn passordet for Toyota Supra
Connect.

6 ”OK”
Tilpasse menyen
Menyen kan tilpasses, for eksempel fjerne oppføringene for ubrukte
funksjoner fra menyen.
1 ”Connected Serv.”
2 ”Personalise menu”
3 Velg ønsket innstilling.
4 Vipp kontrolleren mot venstre.

Concierge Service
Prinsipp
Concierge Service gir informasjon
om hoteller, restauranter osv., og
kan sende en SMS med nødvendig
informasjon til bilen. Adresser kan
også sendes direkte til navigasjonssystemet. En taletilkobling til Concierge Service er opprettet for dette
formålet.
Starte Concierge Service
1 ”Connected Serv.”
2 ”Concierge Services”
En taletilkobling til Concierge Service er opprettet.

Remote Services
Prinsipp
Remote Services gjør det mulig å
styre noen bilfunksjoner eksternt
via Toyota Supra Connect-appen.
Appen kan for eksempel brukes til å
låse og låse opp bilen.
Andre funksjoner er tilgjengelige
avhengig av bilen.
Generelt
Bilen kontrolleres via Toyota Supra
Connect-appen, som kan lastes
ned for iOS fra Apple App Store.
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For at Remote Services skal kunne
brukes, må de aktiveres på brukernettstedet eller i Toyota Supra Connect-appen én gang. En aktiv
Toyota Supra Connect-kontrakt er
påkrevd.

 Oppføringene i telefonboken
overføres ikke til bilen.
 Kun én annen telefon kan kobles
til bilen.
 Bruk av CarPlay kan føre til mobiltelefonkostnader. Disse kostnadene utgjør ikke en del av bilens tilleggsutstyr.
Brukskrav

Prinsipp
CarPlay gjør det mulig å bruke bestemte funksjoner på en kompatibel
Apple iPhone med Siri-talebruk og
bruk av Toyota Supra Command.
Generelt
Avhengig av landsvarianten, er
kanskje ikke CarPlay tilgjengelig.
Kontakt en autorisert Toyota-forhandler, et verksted autorisert av
Toyota eller et annet pålitelig verksted for mer detaljert informasjon.
CarPlay og de tilknyttede appene
leveres av iPhone. Omfanget og
innholdet avhenger av enhetsprodusenten og kan variere avhengig
av landsvarianten.
Følgende begrensninger gjelder for
en iPhone tilkoblet via CarPlay:
 Ikke alle apper installert på iPhone kan brukes via CarPlay.
 Telefonering er kun mulig via
CarPlay.
 iPhone kan ikke registreres som
en ekstra telefon.

iPhone er tilkoblet bilen, se brukerhåndboken for bilen.
Velge CarPlay
CarPlay kan velges ved hjelp av
følgende menyer:
 ”Apple CarPlay”
CarPlay-menyen vises.

 ”Media/Radio”
”Now playing in Apple CarPlay”
iPhone-musikkappen åpnes.

 ”Navigation”
”Maps in Apple CarPlay”
iPhone-navigasjonsappen åpnes.

 ”Communication”
”Phone in Apple CarPlay”
iPhone-telefonappen åpnes.

Bruke CarPlay
CarPlay kan brukes ved hjelp av
Toyota Supra Command og talekommandoer.
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Klargjøring av Apple
CarPlay
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Med tale:
1

Toyota Supra Connect-apper
Trykk på knappen på rat-

tet til Siri-talekontroll er aktivert
på iPhone.
2 Si kommandoene gjenkjent av
iPhone.
1

Trykk på knappen på rattet til Siri-talekontroll er aktivert
på iPhone.

2 Si kommandoene gjenkjent av
iPhone.
Slå CarPlay av/på
1 ”My Vehicle”
2 ”System settings”
3 ”Mobile devices”
4 Velg iPhone med CarPlay-funksjon.
5 ”Toyota Supra Command”
Velg oppføringen for å slå av CarPlay.
iPhone forblir tilkoblet som en smarttelefon.
”Apple CarPlay”
Velg oppføringen for å slå på CarPlay.

CarPlay-navigasjon
Destinasjonen til den aktive CarPlay-navigasjonen kan overføres til
navigasjonen. Ruteveiledning tas
over av navigasjonen og CarPlaynavigasjonen lukkes.
Overføring tilbake til CarPlay er ikke mulig.

Prinsipp
Toyota Supra Connect-appene gir
mobilitetsbaserte tjenester og applikasjoner.
Generelt
Du kan finne informasjon om installasjon av Toyota Supra Connectapper og om innholdet, samt informasjon om brukernettstedet.
Toyota Supra Connect-appene må
installeres på smarttelefonen som
du ønsker å bruke. Installasjonsprosessen varierer avhengig av
smarttelefonen.
For å bruke alle funksjonene til
Toyota Supra Connect-apper må du
registrere deg når du starter opp. Du
trenger bare å gjøre dette én gang.
Registreringsprosessen lager en
personlig Toyota Supra Connectkonto for deg. Hvis du allerede har
en Toyota Supra Connect-konto,
kan du bruke innloggingsdetaljene
i Toyota Supra Connect-appene.
Noen funksjoner aktiverer kommunikasjon med bilen uten at du må
være inni eller ved siden av bilen.
Disse funksjonene kan utføres via
Toyota Supra Connect-appene eller
Toyota Supra Connect-brukernettstedet.
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Bilen må være koblet til Toyota
Supra Connect-kontoen for å bruke
funksjonene. Du trenger bare å gjøre dette én gang. Du kan koble bilen via brukernettstedet eller via appen. Bekreftelse i bilen via Toyota
Supra Command er også påkrevd.
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