
Supra_Navi_en-gb

GR TOYOTA SUPRA_NAVI_Europe_OM99X62SE.book  Page 1  Tuesday, June 16, 2020  9:55 AM



2

Navigationssystemets instruktionsbok

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1-1. NAVIGERING

Översikt................................... 4
Ange resmål............................ 5
Resa .....................................11
Karta .....................................13
Inställningar ..........................22
Delad skärm..........................25
Trafikinformation ...................26
Navigeringsdata....................29
Vanliga frågor........................30

2-1. UNDERHÅLLNING

Allmänt..................................34
Ljud .......................................35
Radio ....................................37
Ljudsystem............................42
Video.....................................50

3-1. KOMMUNIKATION

Telefon ..................................54
Tjänster och appar................70

Allt från A till Ö ......................78

1 NAVIGERING

2 UNDERHÅLLNING

3 KOMMUNIKATION

REFERENS

OM99X62SE
OM99X62SE-FI

GR TOYOTA SUPRA_NAVI_Europe_OM99X62SE.book  Page 2  Tuesday, June 16, 2020  9:55 AM



1

3

Navigationssystemets instruktionsbok

1

N
A

V
IG

E
R

IN
G

NAVIGERING

.

1-1. NAVIGERING

Översikt ................................ 4
Ange resmål ......................... 5
Resa ...................................11
Karta ...................................13
Inställningar ........................22
Delad skärm .......................25
Trafikinformation .................26
Navigeringsdata..................29
Vanliga frågor......................30

GR TOYOTA SUPRA_NAVI_Europe_OM99X62SE.book  Page 3  Tuesday, June 16, 2020  9:55 AM



4

Navigationssystemets instruktionsbok

1-1. NAVIGERING

1-1.NAVIGERING

I detta kapitel beskrivs all tillgänglig 
standardmässig, landsspecifik och 
tillvalsutrustning för modellserien. 
Det kan därför finnas beskrivningar 
av utrustning och funktioner som in-
te är installerade i din bil, t.ex. på 
grund av vald specialutrustning el-
ler utförande för landet. Detta gäller 
även säkerhetsrelaterade funktio-
ner och system. Följ tillämpliga la-
gar och regelverk vid användning 
av respektive funktion och system.

Toyota strävar efter att tillhandahål-
la en svensk text som är så korrekt 
som möjligt, men vi friskriver oss 
från skadeståndsansvar när det 
gäller eventuella översättningsfel.

Navigationssystemet kan fastställa 
bilens exakta position genom satel-
liter och vägleda dig på säkert sätt 
till din angivna destination.

Navigationsdata lagras i bilen och 
kan uppdateras med en USB-en-
het.

1  Tryck på knappen på kon-

trollreglaget.

2 ”Navigation”

Översikt

Utrustning i bilen

Allmänt

Hämta fram 
navigationssystemet

Säkerhetsinformation

VARNING

lAtt använda integrerade informa-
tionssystem och kommunikations-
enheter under en resa kan distrahe-
ra dig från trafiken. Du kan förlora 
kontrollen över bilen. Olycksrisk! 
Använd bara systemen eller enhe-
terna om trafiken tillåter. Stanna om 
det behövs och använd systemen 
eller enheterna när bilen är stillastå-
ende.

lDen aktuella väg- och trafiksituatio-
nen kan skilja sig från anvisningar-
na som lämnas av navigationssys-
temet, t.ex. på grund av ändringar 
av vägsträckningen eller vägarbe-
ten. Olycksrisk! Följ alltid gällande 
trafikregler och vägskyltar.
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I detta kapitel beskrivs all tillgänglig 
standardmässig, landsspecifik och 
tillvalsutrustning för modellserien. 
Det kan därför finnas beskrivningar 
av utrustning och funktioner som in-
te är installerade i din bil, t.ex. på 
grund av vald specialutrustning el-
ler utförande för landet. Detta gäller 
även säkerhetsrelaterade funktio-
ner och system. Följ tillämpliga la-
gar och regelverk vid användning 
av respektive funktion och system.

Om bara staden/orten angavs: rutt-
vägledning till staden/orten startar.

1 ”Navigation”

2  ”Address input”

3 ”Country?”

4 Välj ett land ur listan.

1 ”City/town or postcode?”

2 Ange bokstäver eller siffror.

3 Luta kontrollreglaget åt höger 
för att välja stad/ort eller post-
nummer från listan.

4 ”Street?”

5 Ange gatan på samma sätt som 
för stad/ort.

6 ”House number/road junction?”

7 Byt till listan över gatunummer 
och korsningar.

8 Välj gatunummer eller korsning.

1 ”Street?”

2 Ange gatan på samma sätt som 
för stad/ort.

3 ”House number/road junction?”

4 Byt till listan över korsningar.

5 I förekommande fall, ”Road 
junctions”

6 Välj önskad korsning.

Den önskade vägen/gatan finns in-
te i staden/orten som du har angivit 
eftersom den utgör en del av ett an-
nat stadsdistrikt.

Ange resmål

Utrustning i bilen

Ange resmålet med en 
adress

Allmänt

Välja land

Ange adress

Alternativ: ange en gata eller 
korsning

I navigationssystemet 
Professional: söka efter gata

Allmänt
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1 ”Navigation”

2  ”Address input”

3 Välj ”Street?” eller den visade 
gatan.

4 Välj bokstäver, i förekommande 
fall.

5 Flytta till listan över gatunamn.

6 Välj gatan.

”Start route guidance” eller lägg till 
ett delmål, se sidan 11.

De senaste destinationerna som du 
kört till lagras automatiskt.

1 ”Navigation”

2  ”Recent destinations”

3 Välj en destination.

1 ”Navigation”

2  ”Recent destinations”

3 Markera en destination.

4  Tryck på knappen.

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

Beroende på utrustningens version 
kan sevärdheter (POI:er) och 
adresser sökas online eller bland 
navigationsdata som lagrats i bilen 
genom att ange en följd bokstäver.

Alla poster som innehåller denna 
bokstavsföljd visas.

Du kan söka efter en stad/ort och 
gata samtidigt. Detta görs genom 
att ange bokstäver i följd för namnet 
på staden/orten, därefter ett mel-
lanslag, och sedan bokstäver i följd 
för gatunamnet.

1 ”Navigation”

2 ”Enter new destination”

3  ”Quick search”

4 Ange minst tre bokstäver eller 
tecken.

5  Välj lämplig symbol.

Resultaten visas i listform.

6 Luta kontrollreglaget åt höger.

7 Välj önskat resmål.

Välja gata

Börja ruttvägledning

Senaste destinationer

Allmänt

Hämta fram en destination 
från de senaste 
destinationerna

Radera de senaste 
destinationerna

Snabbsökning

Princip

Allmänt

Hämta fram snabbsökning
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 Se bilens instruktionsbok beträf-
fande handbok för röststyrnings-
systemet.

 När du anger destinationer med 
talade kommandon går det att 
växla mellan röststyrning och 
Toyota Supra Command.

 För att få möjliga röstkomman-
don upplästa: ”Voice commands” 
eller ”Help”.

 Fullständiga adresser kan sägas 
som ett enda kommando, eller 
länder, städer/orter, vägar och 
korsningar kan sägas som hela 
ord. För att kunna göra det mås-
te språket ställas in i systemet 
som språket i destinationslandet.

 Adresser kan stavas även om 
systemet är inställt på ett annat 
språk.

Uttala bokstäverna flytande och undvik 
utpräglad betoning och pauser.

 Du kan söka online efter sevärd-
heter (POI:er) för navigering med 
naturligt språk, t.ex. genom att 
fråga efter en viss restaurang i 
närheten.

 Alternativen för inmatning beror 
på specifika navigationsdata och 
landet och språkinställning.

1 Tryck på knappen  eller 

 på ratten.

2 ”Enter destination”

3 Vänta på uppmaning från röst-
styrningssystemet.

4 Säg adressen högt i den följd 
som föreslagits.

5 Fortsätt ange uppgifterna enligt 
uppmaning från röststyrnings-
systemet.

Säg varje del av adressen separat, 
om det behövs, t.ex. stad/ort.

Hemadressen måste skapas.

1 ”Navigation”

2 ”Enter new destination”

3  ”Home address”

1 ”Navigation”

2 ”Enter new destination”

3  ”Set home address”

4 Ange adressen och eventuellt 
namn och andra uppgifter.

Ange destination med 
röststyrning

Allmänt

Röstkommandon

Ange adress i ett kommando

Hemadress

Allmänt

Godkänn din hemadress som 
en destination.

Precisera din hemadress
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Hemadressen lagras i kontakterna 
och kan ändras där. Redigera kon-
takter, se sidan 59.

Platser av intresse är speciella plat-
ser som kan användas under en re-
sa. Platser av intresse, t.ex. restau-
ranger, hotell, bensinstationer, kan 
godkännas som destinationer. 
Även med de mest uppdaterade 
navigationsdata kan information om 
enskilda platser av intresse ha änd-
rats, t.ex. bensinstationer som inte 
längre är verksamma.

1 ”Navigation”

2 ”Enter new destination”

3  ”Points of interest”

4 Välj önskad inställning:

 ”Online search”: för att söka plat-
ser av intresse på internet

 ”Keyword search” eller ”Category 
search”: för att söka efter platser 
av intresse i navigationsdata 
som lagrats i bilen.

 Sökning med prioriterade kate-
gorier för platser av intresse

1 ”Sökning online”

2 Ange sökord.

3 ”Search”

Förslag visas.

4 Välj förslag.

Listan över platser av intresse visas.

5 ”Search location”

Den sökta platsen kan anpassas vid 
behov.

6 Välj en plats av intresse.

Uppgifterna visas.

7 Välj en adress.

8 ”Start route guidance”, i före-
kommande fall

1 ”Keyword search”

2 Ange ett sökord.

3  Välj symbolen.

Platser av intresse söks för den aktuella 
platsen.

Listan över platser av intresse visas.

Platserna av intresse sorteras efter av-
stånd.

4 ”Change location and sorting”: 
sökningen kan anpassas vid be-
hov.

 ”Location”: för att ändra sökplats.

 ”Sort by”: för att ändra sortering.

5 Välj en plats av intresse.

Uppgifterna visas.

6 Välj en adress.

Ändra hemadressen

Platser av intresse

Allmänt

Söka efter platser av intresse

Hämta fram sökning av platser av 
intresse

Online-sökning

Sökning med sökord
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7 ”Start route guidance”, i före-
kommande fall

1 ”Category search”

2 Välj ”All categories” eller en öns-
kad kategori för plats av intres-
se.

Platser av intresse söks för den aktuella 
platsen.

3 Listan över platser av intresse 
visas.

Platserna av intresse sorteras efter av-
stånd.

4 ”Change location and filter crite-
ria”: för att anpassa sökkriterier, 
vid behov.

 ”Location”: för att ändra sökplats.

 ”Sort by”: för att ändra sortering.

 Välj uppgifter för kategori, vid be-
hov.

 ”Keyword”: för att begränsa listan 
genom sökning med sökord.

5 ”Show results”

6 Välj en plats av intresse.

Uppgifterna visas.

7 Välj en adress.

8 ”Start route guidance”, i före-
kommande fall

Kategorier för platser av intresse 
som har sökts oftast visas.

Välj en prioriterad kategori för plat-

ser av intresse att sökas vid platsen 
för platsen av intresse i den önska-
de kategorin.

Kategorierna för ''platser av intres-
se kan visas som symboler på kar-
tan.

1 ”Navigation”

2 ”Settings”

3 ”Map elements”

4 ”Points of interest”

5 Välj önskad inställning.

Displayen kan sättas på och stäng-
as av i funktionsfältet i kartvyn, se 
sidan 20.

1 ”Navigation”

2 ”Enter new destination”

3  ”Contacts”

Kontakter visas med adresser om 
adresserna har kontrollerats som desti-
nationer. Kontrollera en adress som de-
stination, se sidan 59.

4 Välj en kontakt.

5 Välj en adress.

6 ”Start route guidance”

Sökning enligt kategori

Prioriterade kategorier för platser 
av intresse

Visa platser av intresse på 
kartan

Princip

Välja kategorier

Välja destination från 
kontakter
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Destinationer kan anges direkt med 
GPS-koordinater.

Koordinaterna kan anges i grader, 
minuter och sekunder, eller som 
decimalvärde.

1 ”Navigation”

2 ”Enter new destination”

3  ”GPS coordinates”

4 ”Format”

 ”Degrees Minutes Seconds”

 ”Decimal”

5 ”Longitude” eller ”Latitude”

6 Vrid kontrollreglaget tills önska-
de koordinater och kompassrikt-
ning visas.

7 Tryck på kontrollreglaget.

8 Ange värden för minuter och se-
kunder, samt kompassriktning, 
vid behov.

9 ”Accept destination”

Concierge Service tillhandahåller 
information om exempelvis hotell 
och restauranger. Adresser kan 
även skickas direkt till navigations-
systemet.

1 ”Navigation”

2 ”Enter new destination”

3  ”Concierge Services”

En röstanslutning till Concierge Service 
upprättas.

Ange en destination med 
GPS-koordinater

Princip

Allmänt

Hämta fram

Ange destination med 
Concierge Service

Allmänt

Hämta fram Concierge 
Service
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I detta kapitel beskrivs all tillgänglig 
standardmässig, landsspecifik och 
tillvalsutrustning för modellserien. 
Det kan därför finnas beskrivningar 
av utrustning och funktioner som in-
te är installerade i din bil, t.ex. på 
grund av vald specialutrustning el-
ler utförande för landet. Detta gäller 
även säkerhetsrelaterade funktio-
ner och system. Följ tillämpliga la-
gar och regelverk vid användning 
av respektive funktion och system.

När du planerar en resa går det att 
ange flera delmål.

1 ”Navigation”

2 ”Map”

3 Luta kontrollreglaget åt vänster, 
vid behov.

4  ”Route guidance”

5 ”Enter new destination”

6 Välj den enskilda destinationen.

7 Ange delmål.

8  ”Start route guidance”

En enskild destination måste ställas 
in innan ett delmål anges.

Högst 30 delmål kan anges för en 
resa.

1 ”Navigation”

2 ”Add intermediate destination”

3 Välj hur destinationen anges.

4 Ange delmål.

Alternativt kan delmålet anges med 
kartan:

1 ”Navigation”

2 ”Map”

3  ”Route guidance”

4 ”Add intermediate destination”

5 Välj hur destinationen anges.

6 Ange delmål.

Delmålet läggs till på destinations-
listan och markeras.

1 ”Navigation”

2 ”Map”

3  ”Route guidance”

4 Välj delmål.

5 Välj önskad inställning:

 ”Skip destination”: för att hoppa 
över det aktuella delmålet.

Resa

Utrustning i bilen

Allmänt

Ny resa

Delmål

Allmänt

Ange delmål

Redigera delmål
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 ”Start route guidance”: för att 
starta ruttvägledningen till del-
målet.

 ”Change order”: för att flytta del-
målet på listan.

 ”Delete destination”: för att rade-
ra delmålet.

Upp till 30 resor kan registreras på 
listan över resor. Radera aktuella 
resor så att nya resor kan lageras, 
vid behov.

1 ”Navigation”

2 ”Map”

3  ”Route guidance”

4 ”Save journey”

5 Ange namn.

6  Välj symbolen.

1 ”Navigation”

2 ”Journeys”

3  ”My journeys”

4 Välj resa.

5 ”Edit journey” eller ”Start route 
guidance”

1 ”Navigation”

2 ”Journeys”

3  ”My journeys”

4 Markera önskad resa, vid behov.

5  Tryck på knappen.

6 ”Delete all journeys” eller ”Dele-
te journey”

Den senaste resan som gjorts lag-
ras automatiskt och kan hämtas 
fram igen.

1 ”Navigation”

2 ”Journeys”

3 ”Last journey created”

4 Välj ett annat delmål vid behov.

5 ”Edit journey” eller ”Start route 
guidance”

I navigationssystemet 
Professional: lagrade resor

Allmänt

Lagra

Välja

Radera

I navigationssystemet 
Professional: senast resan

Allmänt

Hämta fram
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Resor kan importeras med en 
USB-enhet. Det högsta antalet re-
sor som kan sparas på en USB-en-
het och i navigationssystemet till-
sammans är 30, annars går impor-
ten inte att genomföra.

Resor kan också importeras med 
Toyota Supra Connect.

1 Anslut USB-enheten till en 
USB-port i fram. 

2 ”Navigation”

3 ”Journeys”

4 ”Import journey (USB)”

I detta kapitel beskrivs all tillgänglig 
standardmässig, landsspecifik och 
tillvalsutrustning för modellserien. 
Det kan därför finnas beskrivningar 
av utrustning och funktioner som in-
te är installerade i din bil, t.ex. på 
grund av vald specialutrustning el-
ler utförande för landet. Detta gäller 
även säkerhetsrelaterade funktio-
ner och system. Följ tillämpliga la-
gar och regelverk vid användning 
av respektive funktion och system.

1 ”Navigation”

2 ”Map”

Kartan kan användas med Toyota 
Supra Command.

Se bilens instruktionsbok för en be-
skrivning av principen.

I navigationssystemet Pro-
fessional: importera resor

Allmänt

Importera resor via 
USB-enhet

Karta

Utrustning i bilen

Hämta fram kartan

Kartan kan även hämtas 
fram direkt med knappen på 
kontrollreglaget.

Översikt

Allmänt
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1 Funktionsfält

2 Sektion av resvägen med trafik-
hinder

3 Vägskylt för trafikhinder
4 Planerad resväg
5 Plats
6 Statusfält
7 Med pekskärmsutrustning: visa 

platsen

Växla till verktygsfältet genom att 
luta kontrollreglaget åt vänster.

Följande information visas:

 Symbol för aktiv ruttvägledning.

 Ankomsttid och avstånd till desti-
nationen.

 Eventuell tidsfördröjning på 
grund av trafikhinder.

Vägar och gator visas i olika färger 
och linjer enligt respektive klassifi-
cering.

 Streckade linjer: järnvägs- och 
färjeanslutningar

 Tunna linjer: landsgränser

Om trafikinformation från en radio-
station eller en trafikvarningsservi-
ce tas emot kan trafikhindren ibland 
visas på kartan.

1 ”Navigation”

2 Ange en destination, se sidan 5.

3  ”Start route guidance”

När resvägen har påbörjats visas 
ett meddelande med de viktigaste 
resvägskriterierna.

Kartvy

Funktionsfält

Symbol Funktion

Starta/stoppa vägled-
ning.

Ändra den aktuella res-
vägen.

Sätta på/stänga av ta-
lade anvisningar.

Trafikinformation.

Status för trafikinforma-
tion.

Trafikomläggning.

Visa ytterligare infor-
mation på kartan.

Välj kartvy.

Interaktiv karta.

Statusfält

Linjer på kartan

Trafikhinder

Ruttvägledning

Starta
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1 ”Navigation”

2 ”Map”

3 Luta kontrollreglaget åt vänster.

4  Välj symbolen.

5 ”Stop route guidance”

När en destination har angivits kan 
den sparas bland kontakterna.

1 ”Navigation”

2 ”Map”

3  ”Route guidance”

4 Välj en destination.

5  Tryck på knappen.

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

7 Välj en befintlig kontakt, i före-
kommande fall.

8 Ange namnet och eventuellt fler 
uppgifter.

9 ”Save contact in the vehicle”

Du kan påverka den beräknade rut-
ten genom att välja olika kriterier. 
Den föreslagna rutten kan skilja sig 
från din egen erfarenhet.

Med navigationssystemet Professi-
onal: ruttkriterier kan ändras för rut-
ten.

Du kan välja ruttkriterier att passa 
dina personliga önskemål. Dessa 
sparas som standard och används 
automatiskt för nya ruttvägledning-
ar.

Standardinställning för rutt, se si-
dan 22.

1 ”Navigation”

2 ”Map”

3 Luta kontrollreglaget åt vänster.

4  ”Resväg”

5 Välj önskad inställning.

6 Välj generella ruttkriterier vid be-
hov: ”General route settings”

Avsluta

Spara den aktuella 
destinationen som kontakt

Princip

Lagra

Ändra resväg

Ruttkriterier

Allmänt

Standardinställningar för 
ruttkriterier

Med aktiv ruttvägledning: ändra 
ruttkriterier i kartvy.
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n Princip

När ruttvägledningen är aktiv före-
slås alternativa rutter om det är 
möjligt.

n Visa alternativa rutter

1 ”Navigation”

2 ”Map”

3 Luta kontrollreglaget åt vänster.

4  ”Resväg”

En översikt över den aktuella rutten och 
föreslagna alternativa rutter visas. 
Dessutom visas detaljer som restid och 
ruttsträcka och, för alternativa rutter, 
eventuella uppgifter om förbrukning 
jämfört med den aktuella rutten.

Rutterna visas i färg på den delade 
skärmen.

5 Välj en alternativ rutt för att läg-
ga till den till ruttvägledningen.

n Allmänt

Alternativa rutter online överförs till 
bilen online.

Hänsyn tas här till information om 
trafikhinder och trafikprognoser.

 Symbol identifierar alternativa 
rutter online.

Om Dynamic Route Guidance akti-
veras, såväl som alternativa rutter 
online, införs tillgängliga alternativa 
rutter online automatiskt i ruttväg-
ledningen.

n Aktivera/inaktivera alternativa 
rutter online

1 ”Navigation”

2 ”Settings”

3 ”Route settings”

4 ”Online routes”

Under ruttvägledningen kan ytterli-
gare information visas om den ak-
tuella rutten och själva rutten kan 
anpassas.

Beroende på utrustningens version 
är olika vyer av ruttens sträckning 
tillgängliga under ruttvägledningen.

 Lista över resvägens sektioner, 
se sidan 17.

 Kartvy, se sidan 20.

 Information om ruttvägledning på 
kartan, se sidan 20.

 Med navigationssystem Profes-
sional: Pilvy på delad skärm, se 
sidan 25.

 Pilvy i instrumentgruppen.

 Beroende på utrustning, pilvy på 
vindrutedisplayen.

Alternativa rutter

I navigationssystemet Professio-
nal: alternativa rutter online

Ruttens sträckning

Princip

Allmänt
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n Princip

När ruttvägledning är aktiv kan en 
lista över ruttens delar visas.

n Allmänt

Körningens längd visas för varje 
resvägssektion. Rekommendatio-
ner för tankning visas också om det 
behövs.

n Displayer

1 ”Navigation”

2 ”Map”

3 Luta kontrollreglaget åt vänster.

4  "Route"

5 ”Route details”

6 Markera en resvägssektion.

Resvägssektionen visas även på den 
delade skärmen.

n Princip

En ny resväg kan beräknas för en 
resvägssektion.

n Ställa in avvikande resväg

1 ”Navigation”

2 ”Map”

3 Luta kontrollreglaget åt vänster.

4  "Route"

5  ”Change route”

6 ”Diversion:”

7 Vrid kontrollreglaget tills avstån-
det där du vill återgå till den ur-
sprungliga resvägen visas.

8 Tryck på kontrollreglaget.

n Avbryta avvikande resväg

1 ”Navigation”

2 ”Map”

3 Luta kontrollreglaget åt vänster.

4  "Route"

5  ”Change route”

6 ”Delete diversion”

n Princip

Återstående räckvidd beräknas och 
bensinstationer längs vägen visas, 
efter behov.

n Allmänt

Även med de mest uppdaterade 
navigationsdata kan information om 
enskilda bensinstationer ha änd-
rats, t.ex. bensinstationer som inte 
längre är verksamma.

Rekommendationer för tankning vi-
sas i resvägslistan, se sidan 16.

n Hämta fram

1 ”Navigation”

2 ”Map”

3 Luta kontrollreglaget åt vänster.

4  "Route"

5 ”Route details”

6  ”Refuel”

En lista över bensinstationer visas.

Lista över resvägens sektioner

Hoppa över en sektion av 
resvägen

Rekommendation för tankning
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7 Markera bensinstationen.

Bensinstationens position visas på den 
delade skärmen.

8 Välj bensinstationen.

9  Välj symbolen.

10”Start route guidance”

n Princip

Om ruttvägledningen är aktiv kan 
resvägen som visas på kartan jus-
teras manuellt. Använd en marke-
ringspunkt på resvägen, resvägs-
magneten, för att dra resvägen i 
önskad riktning.

n Positionera resvägsmagneten

1 ”Navigation”

2 ”Map”

3 Luta kontrollreglaget åt vänster.

4  "Route"

5  ”Change route”

6 ”Add route magnet”

7 På samma sätt som för den in-
teraktiva kartan dras resvägs-
magneten till önskad plats med 
kontrollreglaget:

 Ändra skalan: vrid på kontrollreg-
laget.

 Flytta kartan: luta kontrollregla-
get i motsvarande riktning.

 Flytta kartan diagonalt: luta kon-
trollreglaget i motsvarande rikt-
ning och vrid på kontrollreglaget.

8 Tryck på kontrollreglaget.

9 ”Accept magnet”

n Ändra resvägsmagneten

1 ”Navigation”

2 ”Map”

3 Luta kontrollreglaget åt vänster.

4  "Route"

5  ”Change route”

6 Välj önskad inställning:

 ”Modify route magnet”: för att 
ändra den ändrade resvägen 
igen.

 ”Remove route magnet”: den ur-
sprungliga resvägen är åter-
ställd.

n Princip

Resan längs en rutt kan simuleras 
medan bilen är stillastående och 
ruttvägledningen aktiv.

n Hämta fram

1 ”Navigation”

2 ”Map”

3 "Route"

4 ”Aerial view”

Resvägen visas på kartan.

n Funktioner och inställningar

Luta kontrollreglaget åt vänster för 
att hämta fram flera funktioner och 
inställningar.

Ändra resväg

Med navigationssystemet Profes-
sional: simulera ruttvägledning
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Inställningen lagras i den förarprofil 
som används för tillfället.

1 ”Navigation”

2 ”Map”

3 Luta kontrollreglaget åt vänster.

4  ”Spoken instructions”

1 ”Navigation”

2 ”Map”

3 Tryck på kontrollreglaget.

4 ”Repeat spoken instruction”

Använda knappen:

Vrid på volymknappen under de ta-
lade anvisningarna tills du får öns-
kad volym.

Funktionen för att aktivera/inaktivera 
talade anvisningar kan sparas på en 
knapp för favoriter för snabb åtkomst.

1 ”Navigation”

2 ”Map”

3  ”Additional information”

4 Välj önskad inställning:

  ”Points of interest”: symboler 
för platser av intresse visas.

  ”Traffic flow”: linjer visas för 
trafikflödet.

Information om trafikflödet i kartvy, se 
sidan 28.

  ”Traffic events”: symboler för 
trafikinformation visas.

 Med navigationssystem Profes-
sional:

 ”Parking information”: färgade linjer 
indikerar sannolikheten av lediga par-
keringsplatser längs en väg/gata. Ju 
synligare linjer, desto större sannolikhet 
att hitta en parkeringsplats. Listan över 
städer/orter där parkeringsinformation 
är tillgänglig kan visas. Visa lista över 
städer/orter, se sidan 23.

Symbol Funktion

”Start aerial view”

”Stop”

”Speed:”

”Next route section”

”Previous route section”

”Jump to destination”

”Jump to position”

”Points of Interest”

Talade anvisningar

Slå på/stänga av

Upprepning

Tryck två gånger på knap-
pen.

Volymkontroll

Lagra på knappar för 
favoriter

Visa ytterligare information 
på kartan
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 Med navigationssystem Profes-
sional:

 ”Satellite images”: beroende på till-
gänglighet och upplösning visas satel-
litbilder som bakgrund i flera skalor.

Kartvyn kan visas i olika perspektiv, 
t.ex. pekande åt norr eller pekande 
i färdriktningen.

Kartans skala kan förstoras eller 
förminskas.

Ytterligare kartinställningar, se si-
dan 24.

1 ”Navigation”

2 ”Map”

3 Luta kontrollreglaget åt vänster.

4  ”Map views”

5 Välj önskad inställning:

  ”North-oriented”

  ”In direction of travel”

  ”Perspective”

  ”Auto zoom”: om ruttvägled-
ningen är aktiv förstoras kartan 
automatiskt när bilen närmar sig 
en manöver.

  ”Auto zoom with info”: om rutt-

vägledningen är aktiv förstoras 
kartan automatiskt när bilen när-
mar sig en manöver. Information 
om ruttvägledningen visas ock-
så på kartan.

  ”Manual zoom”: för att manu-
ellt förstora eller förminska kar-
tans skala.

  ”Route overview”: för att visa 
resvägen mellan platsen och de-
stinationen.

När ruttvägledningen är aktiv kan 
information om ruttvägledningen vi-
sas i kartvy vid motsvarande punk-
ter för manövrering på den aktuella 
resvägen.

På flerfiliga vägar visar körfältsin-
formationen rekommenderat kör-
fält vid behov.

Med navigationssystem Professio-
nal:

Information om ruttvägledningen 
kan även visas på en pilbild på den 
delade skärmen, se sidan 25.

Kartvy

Princip

Allmänt

Välja kartvy

Vägledningsinformation

Princip

Allmänt
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Olika typer av information kan häm-
tas fram och inställningar kan göras 
för alla punkter på kartan.

I det här fallet kan kartan kan an-
vändas med Toyota Supra Com-
mand.

1 ”Navigation”

2 ”Map”

3 Luta kontrollreglaget åt vänster.

4  ”Interactive map”

5 Välj destinationen med hårkor-
set.

 Ändra skalan: vrid på kontrollreg-
laget.

 Flytta kartan: luta kontrollregla-
get i motsvarande riktning.

 Flytta kartan diagonalt: luta kon-
trollreglaget i motsvarande rikt-
ning och vrid på kontrollreglaget.

6 Tryck på kontrollreglaget.

7 Välj önskad inställning.

Olika funktioner kan användas be-
roende på den valda punkten på 
kartan.

  ”Repeat spoken instruction”

Med aktiv ruttvägledning.

  ”Start route guidance”: för att 
starta ruttvägledning.

  ”Add as intermediate dest.”: 
för att lägga till en destination.

  ”Show details”: uppgifter om 

destinationen kan visas.

  ”Show details”: om hårkorset 
blir kvar över en position med fle-
ra platser av intresse visas 
dessa i listform.

  ”Leave interactive map”: när 
kontrollreglaget används: för att 
lämna den interaktiva kartan.

 Om din bil är utrustad med pek-
skärm:

 ”Back to current location”: växla till 
normal kartvy.

  ”Show destination”: kartsek-
tionen kring destinationen visas.

  ”Save position”: för att spara 
den aktuella positionen som kon-
takt.

  ”Change map view”: för 
att växla kartvy.

Display

Funktioner i kartvy

Allmänt

Använda kontrollreglaget

Funktioner
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I detta kapitel beskrivs all tillgänglig 
standardmässig, landsspecifik och 
tillvalsutrustning för modellserien. 
Det kan därför finnas beskrivningar 
av utrustning och funktioner som in-
te är installerade i din bil, t.ex. på 
grund av vald specialutrustning el-
ler utförande för landet. Detta gäller 
även säkerhetsrelaterade funktio-
ner och system. Följ tillämpliga la-
gar och regelverk vid användning 
av respektive funktion och system.

Navigeringsinställningarna kan 
konfigurerar individuellt. Inställning-
arna lagras i den förarprofil som an-
vänds för tillfället.

Ruttkriterier kan väljas att passa 
personliga önskemål. Dessa spa-
ras som standard och används au-
tomatiskt för nya ruttvägledningar.

1 ”Navigation”

2 ”Settings”

3 ”Route settings”

4 ”Default criterion”

5 Välj önskad inställning:

 ”Fast”: tidsoptimerad resväg som 
är en kombination av kortast 
möjliga resväg och snabba väg-
ar.

 ”ECO”: eller ”Efficient”: förbruk-
ningsoptimerad resväg som är 
en kombination av en resväg 
som kräver lägsta möjliga för-
brukning och snabba vägar.

Ankomsttid och förbrukning är basera-
de på körning i körläget ECO och att en 
måttlig körstil används.

 ”Short”: avståndsoptimerad res-
väg som är en kombination av 
kortast möjliga resväg och snab-
ba vägar.

1 ”Navigation”

2 ”Settings”

3 ”Route settings”

4 Välj önskad inställning:

 Inställningar för dynamisk rutt-
vägledning:

• ”Automatic”: ruttvägledningen tar 
hänsyn till trafikinformation. Den ak-
tuella resvägen ändras automatiskt, 
om det behövs.

Beroende på utrustning godkänns även 
alternativa resvägar online automatiskt.

• ”With confirmation”: ett meddelande 
visas först om lämpliga alternativa 
resvägar finns.

Inställningar

Utrustning i bilen

Allmänt

Färdväg

Princip

Standardkriterier

Ytterligare kriterier

Inställning
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 Med navigationssystem Profes-
sional: ”Online routes”: godkänn 
alternativa resvägar online.

 Med navigationssystem Profes-
sional: ”Learn route”: om föraren 
avviker från den föreslagna res-
vägen flera gånger på samma 
sätt kommer denna avvikelse att 
beaktas i framtida resvägsplane-
ring.

 ”Avoid motorways”: motorvägar 
undviks så långt det är möjligt.

 ”Avoid toll roads”: avgiftsbelag-
da resvägar undviks så långt det 
är möjligt.

 ”Avoid tax vignette roads”: res-
vägar med långvariga avgifter 
undviks så långt det är möjligt.

 ”Avoid ferries/motorail trains”: 
färjor undviks så långt det är 
möjligt.

n Princip

Områden som bör kringgås kan de-
finieras som områden att undvikas.

n Definiera ett område att undvi-
ka

1 ”Navigation”

2 ”Settings”

3 ”Route settings”

4 ”Areas to avoid”

5 ”Set new area to avoid”

6 Följ anvisningarna på informa-
tionsdisplayen.

7 ”Accept area”

n Radera ett område att undvika

1 ”Navigation”

2 ”Settings”

3 ”Route settings”

4 ”Areas to avoid”

5 Markera önskat område att und-
vika, vid behov.

6  Tryck på knappen.

7 Radera önskat område att und-
vika, eller alla områden som ska 
undvikas.

I kartvy indikeras sannolikheten av 
lediga parkeringsplatser längs en 
väg av färgade linjer. Listan över 
städer/orter där parkeringsinforma-
tion är tillgänglig kan visas.

1 ”Navigation”

2 ”Settings”

3 ”Available On-Street Parking Info”

En lista över städer/orter visas.

I navigationssystemet Professio-
nal: områden att undvika

I navigationssystemet 
Professional: 
parkeringsinformation

Princip

Visa lista över städer/orter
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Kartvyn kan anpassas individuellt, 
exempelvis kan kartans färg och 
kartläget ställas in. Det går dessut-
om att definiera vilka platser av in-
tresse som visas på kartan.

1 ”Navigation”

2 ”Settings”

3 Välj önskad inställning.

Hemadressen kan definieras eller 
ändras.

1 ”Navigation”

2 ”Settings”

3 ”Set home address” eller 
”Change home address”

Information om bilens position och 
den aktuella versionen för naviga-
tionsdata kan hämtas.

1 ”Navigation”

2 ”Settings”

3 ”Position and version”

4 Välj önskad inställning:

 ”Enter position”: i situationer utan 
GPS-mottagning eller, exempel-
vis, omedelbart efter resa med 
färja kan bilens position anges 
manuellt på kartan.

 ”Version information”: informa-
tion om den aktuella kartversio-
nen.

 Med navigationssystem Profes-
sional:

”Help to improve the navigation map”: 
uppgifter, exempelvis hastighet eller po-
sition, lagras anonymiserat i bilen och 
överförs till tillverkaren för förbättring av 
den digitala kartan.

1 ”Navigation”

2 ”Settings”

3  Tryck på knappen.

4 ”Reset all settings”

Karta

Princip

Ställa in kartan

Hemadress

Princip

Ställa in hemadressen

Navigeringsdata

Princip

Inställning

Återställa inställningarna
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I detta kapitel beskrivs all tillgänglig 
standardmässig, landsspecifik och 
tillvalsutrustning för modellserien. 
Det kan därför finnas beskrivningar 
av utrustning och funktioner som in-
te är installerade i din bil, t.ex. på 
grund av vald specialutrustning el-
ler utförande för landet. Detta gäller 
även säkerhetsrelaterade funktio-
ner och system. Följ tillämpliga la-
gar och regelverk vid användning 
av respektive funktion och system.

På den delade skärmen kan olika 
vyer kan ställas in oberoende av 
huvudskärmen.

1 Luta kontrollreglaget åt höger 
tills den delade skärmen har 
valts.

2 Tryck på kontrollreglaget.

3 Välj önskad inställning:

 ”Map”: ställa in kartvyn.

• ”Map view”: välja kartvyn.

• ”Traffic flow”: för att visa trafikflödet.

• ”Traffic events”: för att visa trafikhän-
delser.

• ”Route overview”: för att visa översikt 
av resvägen.

 ”Arrow view”: en pilbild visas under 
aktiv ruttvägledning. En kompass 
visas om ingen ruttvägledning är 
aktiv.

 ”Position”: för att visa den aktuella 
positionen.

 ”3D exit roads”: valda delar av res-
vägen, exempelvis motorvägs- 
korsningar, visas i perspektiv.

När ruttvägledningen är aktiv kan 
information visas som en lista på 
den delade skärmen.

Det är möjligt att specificera vilken 
ytterligare information som ska vi-
sas på pilbilden.

På flerfiliga vägar visar körfältsin-
formationen rekommenderat kör-
fält vid behov.

1 Luta kontrollreglaget åt höger 
tills den delade skärmen har 
valts.

2 Tryck på kontrollreglaget.

3 ”Arrow view”

4 Välj önskad inställning:

 ”Traffic information”: för att visa 
trafikflödet och trafikhändelser.

 ”Additional information”: för att 
visa ytterligare information, ex-
empelvis tunnlar.

Delad skärm

Utrustning i bilen

Princip

Inställning

Pilbild

Princip

Allmänt

Inställning
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Följande information visas under 
ruttvägledning:

1 Uppmaning att svänga av

2 Trafikflöde och trafikhändelser
3 Kommande väg
4 Sträcka att manövrera
5 Körfältsinformation
6 Nuvarande väg

Beroende på landsspecifikation: 
displayen kan skilja sig från den 
som visas.

I detta kapitel beskrivs all tillgänglig 
standardmässig, landsspecifik och 
tillvalsutrustning för modellserien. 
Det kan därför finnas beskrivningar 
av utrustning och funktioner som in-
te är installerade i din bil, t.ex. på 
grund av vald specialutrustning el-
ler utförande för landet. Detta gäller 
även säkerhetsrelaterade funktio-
ner och system. Följ tillämpliga la-
gar och regelverk vid användning 
av respektive funktion och system.

Trafikinformation från radiostationer 
som sänder trafikmeddelandekana-
len TMC, en tjänst för trafikvarning-
ar, visas i kartvyn och beaktas när 
resvägen beräknas. Information om 
hinder och faror i trafiken uppdate-
ras ständigt.

Trafikinformationen visas med sym-
boler på kartan.

För särskilda faror, exempelvis fö-
remål på vägen, visas ett medde-
lande.

Vissa meddelanden om faror i trafi-
ken visas också som fordonsinfor-
mation i instrumentgruppen.

Display Trafikinformation

Utrustning i bilen

Allmänt
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I vissa länder sänds RTTI via bok-
ningsbara tilläggstjänster.

I sådana fall visas och används 
RTTI istället för trafikinformation 
från radiostationer.

Med RTTI kan förseningar i trafiken 
lokaliseras med bättre precision 
och mer detaljerat. Dessutom re-
gistreras och visas trafiksituationen 
utanför motorvägarna i omfattande 
mån, exempelvis på sidogator och 
genomfartsvägar. Rekommendatio-
ner för alternativa vägar kan beräk-
nas med bättre precision baserat 

på den informationen. Det minskar 
risken att köra in i ytterligare trafik-
störning på alternativa vägar. Flera 
rekommenderade alternativa vägar 
eller ytterligare information kan till-
handahållas.

För resor i länder där trafikinforma-
tion i realtid inte finns fortsätter sys-
temet att använda trafikinformation 
från radiostationer.

Kartvyns funktionsfält, se sidan 14, 
visar om trafikinformation från tra-
fikmeddelandekanalen TMC eller 
RTTI används.

1 ”Navigation”

2 ”Settings”

3 ”Receive traffic information”

1 ”Navigation”

2 ”Map”

3  "Traffic information"

När ruttvägledning är aktiv visas den 
trafikinformation som påverkar den be-
räknade resvägen först med röda sym-
boler. Därefter visas trafikinformation 
som inte påverkar resvägen med grå 
symboler. Trafikinformationens olika 
delar sorteras efter avståndet från bi-
lens aktuella position.

4 Välj del av trafikinformation.

 ”Previous message”: skrolla till 
föregående trafikinformation.

 ”Next message”: skrolla till nästa 
trafikinformation.

Visning i kartvyns 
funktionsfält

Symbol Funktion

Gul symbol: Trafikinformatio-
nen gäller den beräknade res-
vägen och den förväntade för-
seningen är mindre än 20 mi-
nuter.

Röd symbol: Den förväntade 
förseningen är över 20 minu-
ter, eller resvägen är av-
stängd, eller det finns ett 
meddelande om fara på res-
vägen.

Grå symbol: Det finns ingen 
trafikinformation, eller den för-
väntade förseningen är min-
dre än 5 minuter.

En lämplig omväg finns med 
trafikinformationen.

Real Time Traffic 
Information RTTI

Slå på/stänga av

Visa listan över 
trafikinformation
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1 ”Navigation”

2 ”Map”

3  "Traffic information"

4 ”Diversion”: en rekommenderad 
alternativ väg visas.

Följande funktioner kan användas:

 ”Current route”: för att behålla 
den aktuella resvägen.

 ”New route in”: för att godkänna 
den alternativa vägen.

1 ”Navigation”

2 ”Map”

3  ”Additional information”

  ”Traffic events”: symboler för 
trafikhändelser visas.

  ”Traffic flow”: linjer visas för 
trafikflödet.

Symboler för trafikhändelser visas 
beroende på kartans skala och 
platsen för trafikstörningen.

Trafikstörningens längd och inver-
kan indikeras med färgade linjer på 

kartan, beroende på kartans skala.

 Svart: avstängd.

 Röd: trafikstockning.

 Orange: trafikkö.

 Gul: tät trafik.

 Grön: trafiken flyter.

 Grå: allmän trafikinformation, ex-
empelvis vägarbeten.

Informationen som visas beror på 
den specifika tjänsten för trafikinfor-
mation.

Med dynamisk ruttvägledning beak-
tas trafikinformationen vid beräk-
ningen av resvägen.

1 ”Navigation”

2 ”Settings”

3 ”Route settings”

4 ”Dynamic guidance”

5 Välj önskad inställning:

 ”With confirmation”: först visas 
ett meddelande med frågan om 
resvägen ska gå runt trafikhin-
dret.

 ”Automatic”: resvägen ändras 
automatiskt om ett trafikhinder 
uppstår.

Visa rekommenderad 
alternativ väg

Trafikinformation på kartan

Ställa in kartvyn

Symboler i kartvyn

Information om trafikflödet i 
kartvyn

Dynamisk ruttvägledning

Princip

Inställning
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I detta kapitel beskrivs all tillgänglig 
standardmässig, landsspecifik och 
tillvalsutrustning för modellserien. 
Det kan därför finnas beskrivningar 
av utrustning och funktioner som in-
te är installerade i din bil, t.ex. på 
grund av vald specialutrustning el-
ler utförande för landet. Detta gäller 
även säkerhetsrelaterade funktio-
ner och system. Följ tillämpliga la-
gar och regelverk vid användning 
av respektive funktion och system.

Information om bilens position och 
den aktuella versionen för naviga-
tionsdata kan hämtas.

1 ”Navigation”

2 ”Settings”

3 ”Position and version”

4 Välj önskad inställning:

 ”Enter position”: i situationer utan 
GPS-mottagning eller, exempel-
vis, omedelbart efter resa med 
färja kan bilens position anges 
manuellt på kartan.

 ”Version information”: informa-
tion om den aktuella kartversio-
nen.

 Med navigationssystem Profes-
sional:

”Help to improve the navigation map”: 
uppgifter, exempelvis hastighet eller po-
sition, lagras anonymiserat i bilen och 
överförs till tillverkaren för förbättring av 
den digitala kartan.

Navigationsdata lagras i bilen och 
kan uppdateras med en USB-en-
het.

Aktuella navigationsdata finns hos 
en auktoriserad Toyota-återförsälja-
re eller Toyota-verkstad, eller an-
nan verkstad med motsvarande 
kvalifikationer, eller från användar-
sajten.

Beroende på datamängden kan 
uppdateringen av navigationsdata 
ta flera timmar. Du kan kontrollera 
förloppet för uppdateringen.

För att spara på bilens batteri upp-
dateras navigationsdata under kör-
ning.

1 Anslut en USB-enhet med nya 
navigationsdata till USB-porten i 
fram.

2 Följ anvisningarna på informa-
tionsdisplayen.

3 Ta bort USB-enheten när upp-
dateringen är klar.

Navigeringsdata

Utrustning i bilen

Princip

Inställning

Uppdatering av karta

Allmänt

Uppdatera
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1  Tryck på knappen.

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

Beroende på utrustning och lands-
specifikationer överförs naviga-
tionsdata för hemmaregionen till bi-
len online fyra gånger om året, där 
det installeras automatiskt och upp-
dateras.

I detta kapitel beskrivs all tillgänglig 
standardmässig, landsspecifik och 
tillvalsutrustning för modellserien. 
Det kan därför finnas beskrivningar 
av utrustning och funktioner som in-
te är installerade i din bil, t.ex. på 
grund av vald specialutrustning el-
ler utförande för landet. Detta gäller 
även säkerhetsrelaterade funktio-
ner och system. Följ tillämpliga la-
gar och regelverk vid användning 
av respektive funktion och system.

Varför visas inte den aktuella posi-
tionen?

 Positionen är i ett område som 
inte täcks av uppgifterna, är i ett 
område med dålig mottagning, 
eller systemet håller på att be-
räkna positionen. Mottagning är 
oftast möjlig i ett öppet område.

Varför överförs inte en destination 
utan gatuuppgifter till ruttvägled-
ningssystemet?

 Inget centrum kan fastställas för 
staden/orten som angivits? Ange 
en gata i staden/orten som valts 
och starta ruttvägledningen.

Varför överförs inte en destination 
till ruttvägledningssystemet?

Kontrollera status

Automatisk kartuppdatering

Allmänt

Vanliga frågor

Utrustning i bilen

Vanliga frågor
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 Data för destinationen finns inte 
bland navigationsdata. Välj en 
destination så nära den ur-
sprungliga destinationen som 
möjligt.

Varför kan inte bokstäver väljas för 
att ange en destination?

 Data för destinationen finns inte 
bland navigationsdata. Välj en 
destination så nära den ur-
sprungliga destinationen som 
möjligt.

Varför ges inte längre talade anvis-
ningar omedelbart före korsningar 
under ruttvägledningen?

 Du har avvikit från den rekom-
menderade resvägen och syste-
met behöver några sekunder för 
att beräkna den föreslagna nya 
resvägen.
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2-1.UNDERHÅLLNING

I detta kapitel beskrivs all tillgänglig 
standardmässig, landsspecifik och 
tillvalsutrustning för modellserien. 
Det kan därför finnas beskrivningar 
av utrustning och funktioner som in-
te är installerade i din bil, t.ex. på 
grund av vald specialutrustning el-
ler utförande för landet. Detta gäller 
även säkerhetsrelaterade funktio-
ner och system. Följ tillämpliga la-
gar och regelverk vid användning 
av respektive funktion och system.

Uppspelning av ljudinspelningar 
stoppas när ljudet är ljudlöst.

Möjliga underhållningskällor:

 Radio, se sidan 37.

 Musiksamling, se sidan 43.

 USB-ljud, se sidan 45.

 USB-video, se sidan 50.

 Bluetooth-ljud, se sidan 46.

 Skärmspegling, se sidan 51.

 Apple CarPlay, se sidan 74.

Allmänt

Utrustning i bilen

Reglage

Knappar och funktioner

Knapp Funktion

Tryck: för att slå 
på/stänga av ljudet

Vrid: för att justera ljudni-
vån.

Ändra underhållningskäl-
la.

Tryck en gång: för att änd-
ra station/spår.

Håll intryckt: för snabb-
sökning av spår fram-
åt/bakåt.

Knappar för favoriter.

Aktivera/inaktivera tra-
fikinformation.

Gäller Australien/Nya Ze-
eland: Byt våglängd.

Ljudeffekt

Säkerhetsinformation

VARNING

lAtt ha ljudnivån på hög inställning 
kan skada hörseln. Det finns risk för 
skador. Ha inte ljudnivån på hög in-
ställning.

Ljudnivå och ljudeffekt

 Vrid inställningsknappen 
för att justera ljudnivån.

 Tryck på inställnings-
knappen för att stänga 
av ljudet. Tryck igen för 
att återställa den tidiga-
re ljudnivån.

Underhållningskällor

Allmänt
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På radion:

1  Tryck på knappen.

En lista över alla för tillfället tillgängliga 
underhållningskällor visas.

2  Tryck på knappen igen 

för att välja underhållningskälla.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Media/Radio”

En lista över alla möjliga underhåll-
ningskällor visas.

2 Välj önskad underhållningskälla.

Via knappen på kontrollreglaget:

1  Tryck på knappen.

Den senast valda underhållningskällan 
spelas upp.

2  Tryck på knappen igen.

En lista över alla för tillfället tillgängliga 
underhållningskällor visas.

3 Välj önskad underhållningskälla.

Det går att välja vilka underhåll-
ningskällor som ska visas i urvals-
listan. Underhållningskällan som 
spelas upp för tillfället kan inte tas 
bort från urvalslistan.

1 ”Media/Radio”

En lista över alla möjliga underhåll-
ningskällor visas.

2 ”Personalise menu”

3 Välj önskad inställning.

I detta kapitel beskrivs all tillgänglig 
standardmässig, landsspecifik och 
tillvalsutrustning för modellserien. 
Det kan därför finnas beskrivningar 
av utrustning och funktioner som in-
te är installerade i din bil, t.ex. på 
grund av vald specialutrustning el-
ler utförande för landet. Detta gäller 
även säkerhetsrelaterade funktio-
ner och system. Följ tillämpliga la-
gar och regelverk vid användning 
av respektive funktion och system.

Inställningarna lagras i den förar-
profil som används för tillfället.

1 ”Media/Radio”

2 ”Ljud”

3 Välj önskad inställning:

 ”Treble”: inställning av diskant.

 ”Bass”: inställning av bas.

 ”Balance”: ljudnivåfördelning 
vänster/höger.

 ”Fader”: ljudnivåfördelning 
fram/bak.

4 Justera: vrid på kontrollreglaget.

5 Spara: tryck på kontrollreglaget.

Ändra underhållningskälla

Anpassa urvalslistan för 
underhållningskällorna

Ljud

Utrustning i bilen

Allmänt

Diskant, bas, balans, fader
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När surround är aktiverat simule-
ras flerkanalsåtergivning när ett 
ljudspår spelas upp i stereo.

1 ”Media/Radio”

2 ”Ljud”

3 ”Surround”

Beroende på utrustningen är denna 
funktion eventuellt inte tillgänglig.

Inställningar för individuella ljud-
frekvenser

1 ”Media/Radio”

2 ”Ljud”

3 ”Equaliser”

Nuvarande inställningar av bas och dis-
kant, se sidan 35, visas på vänstra och 
högra kanterna på equaliser-skärmen. 
Dessa värden kan även ställas in i equ-
alisern. Ljudinställningarna för diskant 
och bas påverkar inställningarna för 
equaliserns ljudfrekvensområden.

För att välja och justera inställning-
arna för diskant och bas, eller ett 
frekvensområde:

1 Vrid kontrollreglaget för att välja 
det frekvensområde som ska 
ställas in.

2 Tryck på kontrollreglaget.

3 Vrid kontrollreglaget för att ställa 
in frekvensområdet,

4 Tryck på kontrollreglaget för att 
spara inställningen.

För att kompensera för ökat buller 
under körning i högre hastigheter 
kan en automatisk höjning av ljud-
nivån ställas in.

Inställning av ljudnivån för trafikpro-
gram, se sidan 42, görs under ett 
meddelande.

1 ”Media/Radio”

2 ”Ljud”

3 ”Volume settings”

4 Välj önskad inställning.

 ”Navigation”: förhållandet mellan 
ljudnivån för talade anvisningar 
och ljudnivån för underhållnings-
källan.

 ”Speed volume”: förhållandet 
mellan ljudnivån för underhåll-
ningskällan.

 ”Parking Sens.”: förhållandet 
mellan parkeringssensorernas 
ljudsignal och ljudnivån för un-
derhållningskällan.

Grundinställningen gör att ljudsignalen 
hörs vid alla ljudnivåer.

 ”Gong”: förhållandet för ljudsig-

Flerkanalsåtergivning, 
surround

Princip

Slå på/stänga av

Equaliser

Kompensering av ljudnivå

Princip

Ställa in ökning av ljudnivån
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nalsnivån, exempelvis för säker-
hetsbältespåminnaren, till ljudni-
vån för underhållningskällan.

Grundinställningen gör att ljudsignalen 
hörs vid alla ljudnivåer.

 ”Microphone”: mikrofonens käns-
lighet under ett telefonsamtal.

Justeringen görs under telefonsamtalet 
och lagras för den mobiltelefon som an-
vänds.

 ”Loudspeakers”: högtalarens 
ljudnivå under ett telefonsamtal.

Uppspelning av ljudinspelningar stop-
pas när ljudet är ljudlöst.

Justeringen görs under telefonsamtalet 
och lagras för den mobiltelefon som an-
vänds.

5 Justera: vrid på kontrollreglaget.

6 Spara: tryck på kontrollreglaget

Ljudinställningarna återställs till fa-
briksinställningen.

1 ”Media/Radio”

2 ”Ljud”

3 ”Reset”

I detta kapitel beskrivs all tillgänglig 
standardmässig, landsspecifik och 
tillvalsutrustning för modellserien. 
Det kan därför finnas beskrivningar 
av utrustning och funktioner som in-
te är installerade i din bil, t.ex. på 
grund av vald specialutrustning el-
ler utförande för landet. Detta gäller 
även säkerhetsrelaterade funktio-
ner och system. Följ tillämpliga la-
gar och regelverk vid användning 
av respektive funktion och system.

Inställningarna lagras i den förar-
profil som används för tillfället.

Beroende på utrustning och lands-
specifikationer går det eventuellt in-
te att ta emot AM-stationer.

RDS sänder tilläggsinformation på 
FM-bandet, t.ex. stationens namn.

Om en station har ett antal frekven-
ser så växlas frekvensen automa-
tiskt till den frekvens som har den 
bästa mottagningskvaliteten, vid 
behov.

Återställ ljudinställningarna

Radio

Utrustning i bilen

Allmänt

AM/FM-stationer

Allmänt

Radio Data System RDS

Princip
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Det rekommenderas att du växlar 
till RDS.

1 ”Media/Radio”

2 ”FM”

3  Tryck på knappen.

4 ”RDS”

1 ”Media/Radio”

2 ”FM” eller ”AM”

Den senaste stationen spelas upp och 
stationslistan visas.

3 Välj önskad station.

På radion:

Föregående eller nästa station spe-
las från stationslistan.

En symbol bredvid den markerade 
stationen indikerar om stationen re-
dan har sparats.

1 ”Media/Radio”

2 ”FM” eller ”AM”

3 Luta kontrollreglaget åt vänster.

4  ”Save station”

Minneslistan visas.

5 Välj önskad plats för minnet.

1 ”Media/Radio”

2 ”FM” eller ”AM”

3 Markera önskad station.

4 Håll kontrollreglaget intryckt tills 
minneslistan visas.

5 Välj önskad plats för minnet.

Stationerna kan också sparas på 
favoritknapparna, se bilens instruk-
tionsbok.

Stationsval via frekvens.

1 ”Media/Radio”

2 ”FM” eller ”AM”

3 Luta kontrollreglaget åt vänster.

4  ”Manual search”

5 Ändra frekvens: vrid på kontroll-
reglaget.

6 Spara frekvens: tryck på kon-
trollreglaget.

Slå på/stänga av

Välja station

Byta stationer

Tryck på den vänstra eller 
högra knappen.

Spara stationer

Allmänt

Symbol Innebörd

Stationen har inte sparats.

Stationen har redan sparats.

Spara stationen som spelas upp.

Spara en station som inte spelas

Manuellt stationsval
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När du lagrar en station med 
RDS-signal används RDS-informa-
tionen som överförs under lagring-
en som stationens namn. Statio-
nens namn kan ändras.

1 ”Media/Radio”

2 ”FM”

3 Välj önskad station.

4  Tryck på knappen.

5 ”Rename as:”

Vänta, vid behov, tills namnet på öns-
kad station visas.

6 Tryck på kontrollreglaget för att 
spara namnet.

Om en radiostation sänder Radio 
Text eller Radio Text Plus kan den-
na information visas, t.ex. spåret el-
ler artisten för den aktuella låten. 
Tillgänglighet, innehåll och sekvens 
beror på radiostationen.

1 ”Media/Radio”

2 ”FM”

3 Välj önskad station.

4  Tryck på knappen.

5 ”Station information”

Digitala stationer kan sända flera 
program samtidigt på en frekvens. 
Gruppen stationer för en speciell 
frekvens kallas ett block. Vissa sta-
tioner sänder ytterligare program. 
Exempelvis kan sportkanaler sända 
olika sportprogram på samma 
gång.

Beroende på stationens innehåll 
kan ytterligare information eller 
även bilder som stationen sänder 
visas.

1 ”Media/Radio”

2 ”DAB” eller ”DAB/DMB”

 DAB: stationen som senast an-
vändes hörts och stationslistan 
visas.

 DMB: den aktuella videon visas.

3 Välj station.

DAB: information om stationen och 
programmet som sänds för tillfället 
visas. Tillgänglighet, innehåll och 
sekvens beror på radiostationen.

På radion:

Föregående eller nästa station spe-
las från stationslistan.

Döpa om en station

Tilläggsinformation om 
stationer

Princip

Visa tilläggsinformation om station

Digitalradio DAB/DMB

Princip

Välja station

Byta stationer

Tryck på den vänstra eller 
högra knappen.
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En symbol bredvid den markerade 
stationen indikerar om stationen re-
dan har sparats.

1 ”Media/Radio”

2 ”DAB” eller ”DAB/DMB”

3 Luta kontrollreglaget åt vänster.

4  ”Save station”

Minneslistan visas.

5 Välj önskad plats för minnet.

1 ”Media/Radio”

2 ”DAB” eller ”DAB/DMB”

3 Markera önskad station.

4 Håll kontrollreglaget intryckt tills 
minneslistan visas.

5 Välj önskad plats för minnet.

Stationerna kan också sparas på 
favoritknapparna, se bilens instruk-
tionsbok.

Om en radiostation sänder Radio 
Text eller Radio Text Plus kan den-
na information visas. Sådan infor-
mation kan exempelvis vara spåret 
eller artisten för den aktuella låten, 
eller telefonnumret eller e-post-
adressen till radiostationen. Till-
gänglighet, innehåll och sekvens 
beror på radiostationen.

1 ”Media/Radio”

2 ”DAB” eller ”DAB/DMB”

3 Välj önskad station.

4  Tryck på knappen.

5 ”Station information”

Om mottagningen är dålig görs en 
sökning av samma station i ett an-
nat block. Om stationen kan tas 
emot bättre i ett annat block görs 
en automatisk övergång.

Om stationsspårning aktiveras görs 
dessutom en sökning av stationen i 
det analoga frekvensbandet. Om 
stationen inte finns i ett annat block 
görs en övergång till dess analoga 
frekvens. Denna övergång är bara 

Spara stationer

Allmänt

Symbol Innebörd

Stationen har inte sparats.

Stationen har redan sparats.

Spara stationen som spelas upp.

Spara en station som inte spelas

Ytterligare information

Princip

Visa ytterligare information

Automatisk stationsföljning

Allmänt
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möjlig om motsvarande stations 
signalkvalitet är tillräcklig och sta-
tionernas ID matchar.

1 ”Media/Radio”

2 ”DAB” eller ”DAB/DMB”

3  Tryck på knappen.

4 ”DAB station following”

Flera stationer sänder en elektro-
nisk programguide för respektive 
program.

1 ”Media/Radio”

2 ”DAB” eller ”DAB/DMB”

3 Luta kontrollreglaget åt vänster.

4  ”DAB programme”

Alla tillgängliga programguider vi-
sas.

För varje program visas program-
met som sänds för tillfället samt 
nästa program.

Välj önskad post för att visa uppgif-
ter om programmet.

Om en radiostation sänder bilder så 

visas dessa. Följande bildvisning 
kan förstoras.

1 ”Media/Radio”

2 ”DAB” eller ”DAB/DMB”

3 Luta kontrollreglaget åt vänster.

4  ”Enlarge image”

40 stationer kan sparas.

1 ”Media/Radio”

2 ”Saved stations”

3 Välj önskad station.

1 ”Media/Radio”

2 ”Saved stations”

3 Markera stationen som ska ra-
deras.

4  Tryck på knappen.

5 ”Delete entry”

På radion:

Växla till automatisk stationsfölj-
ning

Elektronisk programguide

Princip

Visa elektronisk programguide

Förstora en bild

Spara stationer

Allmänt

Välja station

Radera station

Trafikinformation

Aktivera/inaktivera

Tryck på knappen.
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Tryck på en av följande knappar på 
radion under ett trafikmeddelande:





 ”Cancel traffic information”

Observera följande beträffande in-
ställning av ljudnivån:

 Den inställda ljudnivån sparas in-
te.

 Vid början av varje körning an-
passas ljudnivån för trafikmedde-
landen till ljudnivån på uppspel-
ningen av underhållningskällan.

 Ljudnivån kan inte minskas så att 
trafikmeddelandet inte kan hö-
ras tydligt.

I detta kapitel beskrivs all tillgänglig 
standardmässig, landsspecifik och 
tillvalsutrustning för modellserien. 
Det kan därför finnas beskrivningar 
av utrustning och funktioner som in-
te är installerade i din bil, t.ex. på 
grund av vald specialutrustning el-
ler utförande för landet. Detta gäller 
även säkerhetsrelaterade funktio-
ner och system. Följ tillämpliga la-
gar och regelverk vid användning 
av respektive funktion och system.

Musikspår, ljudböcker och podcasts 
kan spelas. Ljudet hörs genom 
högtalarna i bilen.

Inställningarna lagras i den förar-
profil som används för tillfället.

Beroende på utrustning kan följan-
de ljudkällor användas:

Avbryta

Justera ljudvolymen

Vrid på inställningsknap-
pen under ett trafikmedde-
lande tills du får önskad 
ljudnivå.

Ljudsystem

Utrustning i bilen

Allmänt

Symbol Innebörd

Musiksamling.

USB-enhet.

Musikgränssnitt för smart-
phone

Bluetooth-ljud.
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Spår från USB-enheter kan sparas i 
musiksamlingen i bilen och spelas 
upp därifrån.

 USB-enhet med komprimerade 
ljudfiler: alla uppspelningsbara 
ljudfiler på USB-enheten sparas i 
en katalog med USB-enhetens 
namn. Spår och kataloger kan 
döpas om och därefter raderas. 
Hantera musiksamlingen, se 
sidan 43.

Spår med kopieringsskyddet DRM 
Digital Rights Management sparas, 
men kan inte spelas upp.

Säkerhetskopiera musiksamlingen 
regelbundet, se sidan 45, annars kan 
den sparade musiken gå förlorad om 
ett fel skulle uppstå i hårddisken.

1 Anslut USB-enheten till 
USB-porten, se sidan 45.

2 ”Media/Radio”

3 ”USB”

Eller: Välj namnet på USB-enheten.

4 Luta kontrollreglaget åt vänster.

5  ”Import music”

Ljuddata lagras i musiksamlingen.

Tänk på följande när du lagrar:

 Ta inte bort USB-enheten medan 
lagringen pågår eftersom det kan 
avbryta lagningsprocessen.

 Spåren på USB-enheten kan 
fortfarande spelas upp.

 Det går att växla över till andra 
ljudkällor.

1 ”Media/Radio”

2 ”USB”

Eller: Välj namnet på USB-enheten.

3 Luta kontrollreglaget åt vänster.

4  ”Cancel music import”

Lagringsprocessen avbryts.

1 ”Media/Radio”

2 ”USB”

Eller: Välj namnet på USB-enheten.

3 Luta kontrollreglaget åt vänster.

4  ”Import music”

1 ”Media/Radio”

2 ”Music collection”

För ytterligare beskrivningar av 
uppspelning, se sidan 46.

Om en mapp som bär namnet på 
ett album döps om ändras inte al-

Musiksamling

Allmänt

Spara från en USB-enhet

Avbryta lagring från en 
USB-enhet

Återuppta lagring från en 
USB-enhet

Välja musiksamling

Hantera musiksamlingen

Döpa om mappar eller spår
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bumets namn i spårinformationen 
för de enskilda spåren.

Om ett spår döps om ändras fil-
namnet men inte spårnamnet som 
sparas i spårinformationen.

1 ”Media/Radio”

2 ”Music collection”

3 Luta kontrollreglaget åt vänster.

4  ”Media search”

5 ”Browse folder”

Mappar och spår i den högsta katalog-
nivån visas.

6 Markera önskade mappar eller 
spår, sök delmappar vid behov.

7  Tryck på knappen.

8 ”Rename folder” eller ”Rename 
track”

Det nuvarande namnet visas.

9 Ändra namnet efter önskemål.

10  Välj symbolen.

En mapp kan inte raderas om ett 
spår som den innehåller spelas upp 
för tillfället.

Ett spår kan inte raderas om det 
spelas upp för tillfället.

1 ”Media/Radio”

2 ”Music collection”

3 Luta kontrollreglaget åt vänster.

4  ”Media search”

5 ”Browse folder”

Mappar och spår i den högsta katalog-
nivån visas.

6 Markera önskade mappar eller 
spår, sök delmappar vid behov.

7  Tryck på knappen.

8 ”Delete folder” eller ”Delete 
track”

1 ”Media/Radio”

2 ”Music collection”

3  Tryck på knappen.

4 ”Manage music collection”

5 ”Available memory”

1 ”Media/Radio”

2 ”Music collection”

3  Tryck på knappen.

4 ”Manage music collection”

5 ”Delete selected tracks”

Musiksökningen visas. Fortsätt enligt 
beskrivningen av sökkriterier, se sidan 
47.

En lista över spår som ska raderas ska-
pas enligt sökkriterier.

6 Välj spår.

1 ”Media/Radio”

2 ”Music collection”

3  Tryck på knappen.

Radera mappar eller spår

Visa ledigt utrymme

Radera valda spår:

Radera alla spår

GR TOYOTA SUPRA_NAVI_Europe_OM99X62SE.book  Page 44  Tuesday, June 16, 2020  9:55 AM



45

2

Navigationssystemets instruktionsbok

2-1. UNDERHÅLLNING
U

N
D

E
R

H
Å

LLN
IN

G

4 ”Manage music collection”

5 ”Delete all music tracks”

6 ”OK”

Säkerhetskopiera regelbundet mu-
siksamlingen till en USB-enhet, an-
nars kan den sparade musiken gå 
förlorad om ett fel skulle uppstå på 
hårddisken.

Se till att USB-enheten har tillräck-
ligt ledigt utrymme för säkerhetsko-
piering.

Beroende på filens storlek och an-
talet spår kan säkerhetskopieringen 
av musiksamlingen ta lång tid. Där-
för är det bäst att utföra säkerhets-
kopieringen under en längre resa. 
Om det inte finns tillräckligt med tid 
att avsluta säkerhetskopieringen 
ska du inte lossa USB-enheten. Sä-
kerhetskopieringen återupptas vid 
nästa körning.

1 Anslut USB-enheten till 
USB-porten, se sidan 45.

2 ”Media/Radio”

3 ”Music collection”

4  Tryck på knappen.

5 ”Manage music collection”

6 ”Save music collection to USB”

När musiksamlingen återskapas 
från en USB-enhet skrivs musik-

samlingen som finns i bilen över. 
Det är bäst att utföra säkerhetsko-
pieringen under en längre resa. Om 
lagringsproceduren avbryts ska du 
inte lossa sladden till USB-enheten. 
Lagringen återupptas nästa kör-
ning.

1 Anslut USB-enheten till 
USB-porten, se sidan 45.

2 ”Media/Radio”

3 ”Music collection”

4  Tryck på knappen.

5 ”Manage music collection”

6 ”Restore music collection from 
USB device”

MP3, MP4, M4A, M4B, AAC, WMA.

Beroende på ljudfilsformatet eller 
kodningsprogram som du använder 
känns eventuellt inte vissa filer av, 
eller de kan inte spelas upp.

Apple iPod/iPhone:s funktioner för 
musiksökning och musikuppspel-
ning kan användas.

Information om alla spår, exempel-
vis artist, genre eller spår, samt 

Säkerhetskopiera musiksamlingen

Återskapa musiksamlingen

USB-enhet

Format som kan användas

Apple iPod/iPhone

Ljudspelare och 
lagringsmedia med USB-port
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spellistor överförs till bilen. Detta 
kan ta tid beroende på USB-enhe-
ten, filstorleken och antalet spår.

Under överföringen kan spåren 
hämtas fram via filkatalogen.

Informationen för cirka 40 000 spår 
kan sparas i bilen, men högst 
16 000 spår per USB-enhet.

Musikspår med integrerad Digital 
Rights Management DRM kan inte 
spelas upp.

För information om USB-porten, se 
bilens instruktionsbok.

1 Anslut USB-enheten till 
USB-porten.

Det är bäst att använda adapterkabeln 
som medföljde USB-enheten.

2 ”Media/Radio”

3 ”USB”

Eller: Välj namnet på USB-enheten.

För ytterligare beskrivningar av 
uppspelning, se sidan 46.

 Uppspelning av musikfiler via 
Bluetooth från externa enheter, 
exempelvis ljudenheter eller mo-
biltelefoner.

 Ljudnivån beror på enheten. I fö-
rekommande fall kan inställning-
arna för ljudnivån ändras på en-
heten.

 Upp till fyra externa enheter kan 
anslutas till bilen.

 Bluetooth-enheten är ansluten till 
bilen. Bluetooth-anslutningar, se 
bilens instruktionsbok.

 Ljuduppspelning med Bluetooth 
har aktiverats.

1 ”Media/Radio”

2 Välj önskad Bluetooth-enhet 
från listan.

För ytterligare beskrivningar av 
uppspelning, se sidan 46.

Om Bluetooth-enheten inte finns 
med på listan över enheter har ljud-
uppspelning med Bluetooth eventu-
ellt inte aktiverats. Fortsätt enligt 
följande för att aktivera ljuduppspel-
ning med Bluetooth.

1 ”Media/Radio”

2 ”Manage mobile devices”

3 Välj önskad Bluetooth-enhet.

4 ”Bluetooth audio”

När en ljudkälla har valts så visas 
information om uppspelningen på 
informationsdisplayen.

Informationsdisplayen visar till-

Välja USB-enhet

Bluetooth audio

Allmänt

Användningsvillkor

Välja Bluetooth-enhet

Uppspelning

Allmänt
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gänglig information om det aktuella 
spåret och spellistan. Spellistans 
innehåll och omfattning beror på 
den valda ljudkällan och de sökkri-
terier som använts.

 När det gäller USB- och 
Bluetooth-enheter, och musik-
samlingen visas den valda spel-
listan. Det kan vara resultatet av 
en sökning eller en tidigare spa-
rad spellista.

Luta kontrollreglaget åt vänster så 
att ytterligare funktioner visas. An-
talet tillgängliga funktioner beror på 
den valda ljudkällan.

Med Bluetooth-enheter kan antalet 
funktioner som kan användas med 
Toyota Supra Command vara be-
gränsat beroende på den 
Bluetooth-version som stöds. Om 
det behövs kan funktioner som sak-
nas användas direkt på enheten.

Välj önskat spår från spellistan.

Alla spår i spellistan spelas upp 
med början från det valda spåret.

På radion:

Föregående eller nästa spår spelas 
från spellistan.

På radion:

Antalet möjliga sökkriterier beror på 
den valda ljudkällan.

Följande sökkriterier gäller data 
som sparats i spårinformationen.

1 Luta kontrollreglaget åt vänster.

2  ”Media search”

3 Välj önskad inställning:

 ”Search”

Alla spår som har spårinformation som 
innehåller det angivna sökordet visas. 
Ju fler tecken som anges desto mer be-
gränsat blir sökresultatet.

För kontrollen åt höger för att visa listan 
med resultat.

 ”Genres”

En lista över tillgängliga genre visas.

När en genre har valts visas alla match-
ande artister.

 ”Artists”

En lista över tillgängliga artister visas.

När en artist har valts visas alla match-
ande album och spår.

 ”Albums”

En lista över tillgängliga album visas.

Välja spår

Byta spår

Tryck på den vänstra eller 
högra knappen.

Snabbsökning framåt/bakåt

Håll höger eller vänster 
knapp intryckt.

Sökkriterier

Allmänt

Söka efter spårinformation
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När ett album har valts visas alla 
matchande spår.

 ”Tracks”

En lista över tillgängliga spår visas.

4 Välj ett album, vid behov.

5 Välj spåret som du vill börja spe-
la upp.

Sökning efter artister och spår kan 
även väljas direkt.

1 Luta kontrollreglaget åt vänster.

2  ”Artists” eller  ”Tracks”

Spår som inte innehåller det valda 
sökordet grupperas som ”unknown”. 
Spår som inte har spårinformation 
kan endast återfinnas genom kata-
logstrukturen.

1 Luta kontrollreglaget åt vänster.

2  ”Media search”

3 ”Playlists”

En lista över tillgängliga spellistor visas.

4 Välj spellista.

5 Välj spåret som du vill börja spe-
la upp.

Information om uppspelningen visas på 
informationsdisplayen. Spellistan mot-
svarar spårlistan efter sökningen.

Beroende på USB-enheten och ut-
rustningen kan ljudböcker och pod-
casts sökas fram separat.

1 Luta kontrollreglaget åt vänster.

2  ”Media search”

3 Välj önskad inställning:

 ”Podcasts”

En lista över tillgängliga podcasts visas.

 ”Audio books”

En lista över tillgängliga ljudböcker vi-
sas.

4 Välj spåret som du vill börja spe-
la upp.

Information om uppspelningen visas på 
informationsdisplayen. Spellistan mot-
svarar spårlistan efter sökningen.

Sökning kan utföras i musiksam-
lingen och USB-enheter via kata-
logstrukturen.

Namnen på mappar och spår mot-
svarar mapp- och filnamnen. Mapp- 
och filnamnen skiljer sig eventuellt 
från namnen i spårinformationen.

1 Luta kontrollreglaget åt vänster.

2  ”Media search”

3 ”Browse folder”

4 Byt till en delmapp om det be-
hövs.

Välj spåret som du vill börja spela upp.

Information om uppspelningen visas på 
informationsdisplayen. Spellistan mot-
svarar spårlistan efter sökningen.

1 Luta kontrollreglaget åt vänster.

2  ”Browse albums”

De album som är tillgängliga visas med 
grafik.

Söka efter spellistor

Sökning efter ljudböcker och pod-
casts

Söka i katalogstrukturen

Bläddra genom album

GR TOYOTA SUPRA_NAVI_Europe_OM99X62SE.book  Page 48  Tuesday, June 16, 2020  9:55 AM



49

2

Navigationssystemets instruktionsbok

2-1. UNDERHÅLLNING
U

N
D

E
R

H
Å

LLN
IN

G

3 Vrid på kontrollreglaget för att 
bläddra genom albumen.

4 Välj önskat album.

Alla spår på de valda albumet visas.

5 Välj spåret som du vill börja spe-
la upp.

6 Luta kontrollreglaget åt vänster. 
Informationsdisplayen visar in-
formation om uppspelningen. 
Spellistan motsvarar albumets 
spårlista.

1 Luta kontrollreglaget åt vänster.

2  ”More like this (local)”

En lista över liknande spår visas.

3 Välj spåret som du vill börja spe-
la upp.

Information om uppspelningen visas på 
informationsdisplayen. Spellistan mot-
svarar spårlistan efter sökningen.

Den aktuella spellistan, eller alla 
spår på den valda ljudkällan, spelas 
upp i slumpvis ordning.

1 Luta kontrollreglaget åt vänster.

2  ”Shuffle”

Det aktuella spåret kan tilldelas en 
särskild spellista, listan över favori-
ter. Om det aktuella spåret redan 
finns i favoritlistan kan det raderas 
från listan. Favoritlistan visas först 
när du söker efter spellistor, se si-
dan 48.

1 Luta kontrollreglaget åt vänster.

2  ”Add to favourites” eller  
”Delete from favourites”

Söka efter liknande spår

Blanda

Princip

Välja blanda

Favoriter, lista

Princip

Skapa en favoritlista
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I detta kapitel beskrivs all tillgänglig 
standardmässig, landsspecifik och 
tillvalsutrustning för modellserien. 
Det kan därför finnas beskrivningar 
av utrustning och funktioner som in-
te är installerade i din bil, t.ex. på 
grund av vald specialutrustning el-
ler utförande för landet. Detta gäller 
även säkerhetsrelaterade funktio-
ner och system. Följ tillämpliga la-
gar och regelverk vid användning 
av respektive funktion och system.

Videofiler kan spelas upp Ljudet 
hörs genom högtalarna i bilen.

Inställningarna lagras i den förar-
profil som används för tillfället.

Videoskärmen på informationsdis-
playen stängs av när bilen överskri-
der en viss hastighet (varierar från 
land till land).

Beroende på utrustning kan följan-
de videokällor användas:

Beroende på USB-enheten kan en 
video eventuellt inte spelas upp via 
USB-anslutningen.

MP4, M4V, AVI, WMV, XVID, 
H.264.

Beroende på videofilsformatet eller 
kodningsprogram som du använder 
känns eventuellt inte vissa filer av, 
eller de kan inte spelas upp.

Anslut USB-enheten till USB-porten 
med lämplig adaptersladd.

För information om USB-porten, se 
bilens instruktionsbok.

1 ”Media/Radio”

2 ”USB”

Eller: Välj namnet på den anslutna 
USB-enheten.

1 Luta kontrollreglaget åt vänster.

2  ”Media search”

3 ”Videos”

En lista över tillgängliga videofilmer vi-
sas.

4 Välj spåret som du vill börja spe-
la upp.

Information om uppspelningen visas på 

Video

Utrustning i bilen

Allmänt

Symbol Innebörd

USB-enhet.

Skärmspegling.

USB-enheter

Allmänt

Format som kan användas

Välja USB-enhet

Söka efter videofilmer
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informationsdisplayen. Spellistan mot-
svarar listan på filmer som hittats vid 
sökningen.

Smartphoneskärmen visas på infor-
mationsdisplayen över en Wi-Fi-an-
slutning. Ljud spelas upp genom bi-
lens högtalare.

Den här funktionen måste stödas 
av en smartphone.

En smartphone används för upp-
spelningen.

Se bilens instruktionsbok för anslut-
ning av en smartphone till bilen.

Skärmspegling
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I detta kapitel beskrivs all tillgänglig 
standardmässig, landsspecifik och 
tillvalsutrustning för modellserien. 
Det kan därför finnas beskrivningar 
av utrustning och funktioner som in-
te är installerade i din bil, t.ex. på 
grund av vald specialutrustning el-
ler utförande för landet. Detta gäller 
även säkerhetsrelaterade funktio-
ner och system. Följ tillämpliga la-
gar och regelverk vid användning 
av respektive funktion och system.

Mobiltelefoner kan anslutas till bilen 
med Bluetooth, se bilens instruk-
tionsbok.

I mycket varmt väder kan mobiltele-
fonens laddningsfunktion vara be-
gränsad och funktionerna kan 
eventuellt inte användas.

För att undvika funktionsstörningar 
bör mobiltelefon som är ansluten till 
bilen inte användas med telefonens 
knappsats.

Följ manualen till mobiltelefonen 
när den ska användas genom bilen.

Om numret för den uppringande 
personen sparas i telefonboken och 
överförs av nätverket visas namnet 
på kontakten. Annars visas bara te-
lefonnumret.

Inkommande samtal kan accepte-
ras på olika sätt.

 Via Toyota Supra Command:  
”Accept”

  Tryck på knappen på rat-

ten.

 Via urvalslistan i instrumentgrup-
pen: Gör ditt val med det räfflade 
hjulet på ratten: ”Accept”

 Via Toyota Supra Command:  
”Reject”

 Via urvalslistan i instrumentgrup-
pen: Gör ditt val med det räfflade 
hjulet på ratten: ”Reject”

Telefon

Utrustning i bilen

Telefonfunktioner

Allmänt

Säkerhetsinformation

VARNING

lAtt använda integrerade informa-
tionssystem och kommunikations-
enheter under en resa kan distrahe-
ra dig från trafiken. Du kan förlora 
kontrollen över bilen. Olycksrisk! 
Använd bara systemen eller enhe-
terna om trafiken tillåter. Stanna om 
det behövs och använd systemen 
eller enheterna när bilen är stillastå-
ende.

Inkommande samtal

Ta emot samtal

Avvisa samtal
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 Via Toyota Supra Command:  
”End call”

  Tryck på knappen på rat-

ten.

De senaste utgående, missade och 
inkommande samtalen överförs till 
bilen. Beroende på utrustningens 
version sker överföringen från hu-
vudtelefonen och en ytterligare te-
lefon.

1 ”Communication”

2 ”Recent calls”

3 De senaste 20 samtalen visas.

1 ”Calls:”

2 Välj önskad inställning.

Välj från listan. Samtalet genomförs 
med den mobiltelefon från vilken 
registreringen gjordes.

Alternativ för användning: starta 
samtalet med den andra mobiltele-
fonen.

Avbryta: ”End call”

1 Markera telefonnummer.

2  Tryck på knappen.

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

Under ett samtal, vrid på volymk-
nappen på radion tills önskad ljud-
nivå erhålls. Inställningen lagras i 
den förarprofil som används för till-
fället.

1 ”My Vehicle”

2 ”System settings”

3 ”Ljud”

4 ”Volume settings”

5 ”Microphone” eller ”Loudspea-
kers”

6 Justera: vrid på kontrollreglaget.

7 Spara: tryck på kontrollreglaget.

1 ”Communication”

2 ”Dial number”

3 Ange siffrorna.

4  Välj symbolen.

Samtalet genomförs med den mobilte-

Avsluta samtal

Senaste samtal

Displayer

Filtrera samtalslistan

Ringa ett nummer från listan

Spara som kontakt eller lägg till i 
kontakt

Aktiva samtal

Justera ljudvolymen

Automatisk volymkompensation

Ringa upp ett nummer
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lefon som är tilldelad telefonfunktionen.

Etablera anslutningen via den an-
dra telefonen:

1  Tryck på knappen.

2 ”Call via”

Ett aktivt samtal kan sättas i vänte-
läge och återupptas senare.

  ”Hold/Resume”

Samtalet hålls i vänteläge.

  ”Hold/Resume”

Samtalet återupptas.

Mikrofonen kan göras ljudlös under 
det aktiva samtalet.

En ljudlös mikrofon aktiveras auto-
matiskt.

 När ett nytt samtal görs.

 Vid växling mellan samtalsparter.

DTMF overlap dialling används för 
att få åtkomst till nätverkstjänster 
eller för att styra enheter, exempel-
vis för distansåtkomst till telefon-
svarare. Detta kräver kod till DTMF.

1  ”Digit input”

2 Ange DTMF-koden.

Det går att växla mellan samtal eller 
att slå ihop två samtal för att ar-
rangera en telefonkonferens. Funk-
tionerna måste stödas av mobiltele-
fonen och tjänsteleverantören.

Om du får ett andra samtal under 
ett pågående samtal hör du en sig-
nal för samtal väntar, i förekom-
mande fall.

Samtalet accepteras och det pågå-
ende samtalet sätts i vänteläge.

Ett annat samtal kan etableras un-
der ett samtal.

1  ”Contacts”

2 Välj ett nytt nummer att ringa.

Samtalet startas och det första samtalet 
hålls kvar.

Du kan växla mellan två samtal.

1 Etablera två samtal.

2 ”Resume”

Telefonen växlar till det pågående sam-
talet.

Vänteläge, återuppta

Dämpa mikrofon

”Microphone”

DTMF overlap dialling

Samtal med flera deltagare

Allmänt

Acceptera ett samtal under ett an-
nat samtal

”Accept”

Etablera ett andra samtal

Växla mellan två samtal
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Två samtal kan slås ihop för att 
skapa en telefonkonferens. Samta-
len måste skapas med samma mo-
biltelefon.

1 Etablera två samtal.

2  ”Place conference call”

Samtal som tas emot med hands-
free-systemet kan fortsätta via mo-
biltelefonen och vice versa.

Samtal som påbörjades utanför bi-
lens Bluetooth-område kan fortsätta 
via handsfree-systemet med parke-
rat läge aktiverat eller tändningen 
påslagen. Fjärrkontrollen måste fin-
nas i bilen för att detta ska kunna 
fungera.

Beroende på mobiltelefonen finns 
ett automatiskt reglage till hands-
free-läge.

Om växlingen inte sker automatiskt 
ska du följa anvisningarna på mo-
biltelefonens display. Se även ma-
nualen till mobiltelefonen.

Samtal som förs i handsfree-syste-

met kan också fortsätta på mobilte-
lefonen beroende på mobiltelefon.

Följ anvisningarna på mobiltelefo-
nens display. Se även manualen till 
mobiltelefonen.

Kontakter kan skapas och redige-
ras. Dessutom kan kontakterna 
överföras från mobiltelefonen och 
visas. Foton för kontakterna kan vi-
sas om mobiltelefonen stöder den 
funktionen.

1 ”Communication”

2 ”Contacts”

Kontakterna listas i alfabetisk ordning.

Funktionerna för kontaktsökning och 
snabbsökning erbjuds beroende på an-
talet kontakter.

Om kontakterna är flera än 30 kan 
funktionen för kontaktsökning an-
vändas.

1  ”Search”

2 Ange bokstäver.

Sökresultatet visas på höger sida.

3 Luta kontrollreglaget åt höger.

4 Välj kontakt så att den visas.

Etablera en konferens

Handsfree-system

Allmänt

Från mobiltelefonen till hands-
free-systemet

Från handsfree-systemet till mo-
biltelefonen

Kontakter

Allmänt

Visa alla kontakter

Söka kontakter
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Om kontakterna är flera än 30 kan 
snabbsökningsfunktionen använ-
das. Bokstäver, för vilka det finns 
en post, visas i alfabetisk ordning 
längs informationsdisplayens 
vänstra sida.

1 Vrid kontrollreglaget snabbt åt 
vänster eller höger.

Samtliga bokstäver för vilka det finns 
en kontakt visas till vänster.

2 Välj första bokstaven för den 
önskade kontakten.

Den första posten för den valda boksta-
ven visas.

Hemkontakten kan sparas. Detta är 
den första posten i din kontaktlista.

1 ”Home contact (empty)”

2 Fyll i fälten efter behov.

3 ”Save contact in the vehicle”

1  Tryck på knappen.

2 ”Save contact in the vehicle”

En kopia av kontakten från mobiltelefo-
nen sparas i bilen.

Beroende på utrustningen finns föl-
jande funktioner tillgängliga för den 
valda kontakten:

  Starta vägledning.

  Ringa upp kontakten.

  Ny e-post.

En kontakt som sparas i bilen kan 
raderas. Kontakter som överförts 
från mobiltelefonen kan inte rade-
ras.

1 Markera den önskade kontak-
ten.

2  Tryck på knappen.

3 ”Delete contact”

Alla kontakter som sparats i bilen 
raderas. Kontakterna som över-
förts från mobiltelefonen raderas in-
te.

1  Tryck på knappen.

2 ”Delete all contacts in the vehic-
le”

3 ”OK”

”Clear fields”, i förekommande fall.

1  Tryck på knappen.

2 ”New contact”

3 Fyll i fälten efter behov.

4 ”Save contact in the vehicle”

Snabbsökning i listor

Spara en hemkontakt

Spara kontakt i bilen

Tilläggsfunktioner

Radera kontakt

Radera alla kontakter i bilen

Ny kontakt
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Det går att välja huruvida möten 
överförs från mobiltelefonen och, i 
så fall, från vilken mobiltelefon.

1  Tryck på knappen.

2 ”Select sources for contacts”

3 Välj önskad mobiltelefon.

Kontakternas namn kan visas i an-
nan ordning. Sorteringsordningen 
för kontakterna kan variera från den 
valda sorteringsordningen beroen-
de på hur kontakterna sparades i 
mobiltelefonen.

1  Tryck på knappen.

2 ”Sort contacts”

3 ”Surname” eller ”First name”

Om bilen är utrustad med naviga-
tionssystem kan en kontakt göras 
till en destination.

1 Välj önskad kontakt.

2 Välj en adress.

3 ”Check address” eller ”Search 
for address online”

4 Korrigera poster om det behövs.

5 ”Start route guidance”

Adressen kan godkännas till rutt-
vägledning.

Om en kontakt som har överförts 
från en mobiltelefon ändras, skapas 
en kopia i bilen när den sparas.

Kontakter som registreras med 
samma namn sammanförs till en 
enda kontakt.

1 Välj önskad kontakt.

2 ”Edit contact”

3 Ändra den önskade posten, eller 
lägg till poster.

4 ”Save contact in the vehicle”

Foton som sparas för kontakter 
sparas i bilen när mobiltelefonen 
ansluts till bilen.

1 ”My Vehicle”

2 ”System settings”

3 ”Mobile devices”

4 ”Settings”

5 ”Contact pictures”

6 Tryck på kontrollreglaget.

En ansluten smartphone kan an-
vändas med röstkommandon.

Aktivera i så fall röststyrningen på 
smartphone.

Välja källor

Sortera kontakter

Kontrollera en adress som desti-
nation

Redigera kontakter

Visa foton på kontakter

Röststyrning
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Om aktiveringen lyckades visas ett 
meddelande på informationsdis-
playen.

Beroende på mobiltelefonen över-
förs följande innehåll från mobiltele-
fonen till bilen:

 Kontakter, se sidan 57.

 SMS-meddelanden, se sidan 60.

 E-post, se sidan 61.

 Kalenderinföranden, händelser, 
se sidan 63.

 Uppgifter, se sidan 64.

 Memon, se sidan 64.

Dataöverföringen kan ta några mi-
nuter.

Du kan behöva få vissa funktioner 
aktiverade av mobiltelefonleveran-
tören eller tjänsteleverantören.

Information om mobilenheter som 
är kompatibla med bilen kan erhål-
las från en Toyota-återförsäljare el-
ler Toyota-verkstad, eller annan 
verkstad med motsvarande kvalifi-
kationer och utrustning

1 ”Communication”

2 ”Messaging”

För information om meddelanden, 
se sidan 72.

En symbol indikerar status för 
SMS-meddelandet.

1  Tryck på knappen.

2 ”Filter messages”

3 Välj önskad inställning.

Det går att välja om SMS-medde-
landen överförts från mobiltelefo-
nen och, i så fall, från vilken mobil-
telefon.

1  Tryck på knappen.

2 ”Select sources for messages”

3 Välj önskad mobiltelefon.

Knap-
par på 
ratten

Funktion

Håll knappen intryckt i minst 
3 sekunder. Röststyrning är 
nu aktiverad i din smart-
phone.

Tilläggsfunktioner

Allmänt

SMS-meddelanden

Visa SMS-meddelanden

Status

Symbol Innebörd

Läst SMS-meddelande.

Oläst SMS-meddelande.

Filtrera meddelandelista.

Välja källor
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Radera en konversation med en 
kontakt fullständigt.

1 Markera önskat SMS-medde-
lande.

2  Tryck på knappen.

3 ”Delete text message thread”

4 ”Ja”

Välj önskat SMS eller konversation. 
Konversationen med den här kon-
takten visas.

1 Välj önskat SMS-meddelande.

2  ”Reply”

Mottagaren av SMS-meddelandet anges 
automatiskt.

 ”Forward”

”To:” Ange numret eller kontakten. Luta 
kontrollreglaget åt höger, vid behov, för 
att välja en kontakt från resultatlistan.

3 ”From:”

Vid behov, välj mobiltelefonen från vil-
ken SMS-meddelandet skickades.

4 ”Text:”

Textigenkänning, se sidan 65.

5 ”Send”

1 ”Communication”

2 ”Messaging”

3  ”Compose text message”

4 ”To:” Ange numret eller kontak-
ten. Luta kontrollreglaget åt hö-
ger, vid behov, för att välja en 
kontakt från resultatlistan.

5 ”From:” Vid behov, välj mobilte-
lefonen från vilken SMS-medde-
landet skickades.

6 ”Text:” Textigenkänning, se si-
dan 65.

7 ”Send”

Avbryta: ”Delete all contents”

Följande funktioner är tillgängliga 
för valda SMS-meddelanden eller 
en konversation.

  ”Call sender”

  ”Add to contacts” eller ”Show 
sender”

  ”Forward”, se sidan 61.

  ”Reply”, se sidan 61.

  ”Delete”

  Läs upp innehållet, se sidan 
66.

 ”Use data”, se sidan 66.

1 ”Communication”

2 ”Email”

Radera en konversation

Visa SMS-meddelande

Svara eller vidarebefordra 
SMS-meddelande

Nytt SMS-meddelande.

Tilläggsfunktioner

E-post

Visa all e-post
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Det går att välja om e-post överförs 
från mobiltelefonen och, i så fall, 
från vilken mobiltelefon och, vid be-
hov, från vilka användarkonton.

1  Tryck på knappen.

2 ”Select account”

3 Välj önskade konton.

En symbol identifierar status för 
e-posten.

1  Tryck på knappen.

2 ”Filter emails”

3 Välj önskad inställning.

1 Välj önskad e-post.

2  Tryck på knappen.

3 ”Delete email”

4 ”OK”

Om en e-post har flera mottagare 
kan de visas och uppgifterna kan 

användas för ytterligare funktioner.

1 Välj önskad e-post.

2  Tryck på knappen.

3 ”Show all recipients”

1 ”Communication”

2 ”Email”

3  ”Compose email”

4 ”To:”

Ange en e-postadress eller kontakt. Lu-
ta kontrollreglaget åt höger, vid behov, 
för att välja kontakt från kontaktlistan.

5 ”From:”

Vid behov, välj ett konto varifrån e-pos-
ten ska skickas.

6 ”Subject:”

Textigenkänning, se sidan 65.

7 ”Text:”

Textigenkänning, se sidan 65.

8 ”Send”

Avbryta: ”Delete all contents”

1 Välj önskad e-post.

2  ”Reply”

  ”Reply”

Mottagaren av e-posten anges automa-
tiskt.

  ”Reply to all”

Alla mottagare av e-posten anges auto-
matiskt.

  ”Forward”

Välja konto

Status

Symbol Innebörd

Läst e-post.

Oläst e-post.

Filtrera e-post

Radera en e-post

Visa alla mottagare

Ny e-post

Svara eller vidarebefordra e-post
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Ange en e-postadress eller kontakt. Lu-
ta kontrollreglaget åt höger, vid behov, 
för att välja kontakt från kontaktlistan.

3 ”To:”

Ange en e-postadress eller kontakt. Vid 
behov, luta kontrollreglaget åt höger för 
att välja ett land från listan.

4 ”From:”

Vid behov, välj en mobiltelefon eller ett 
användarkonto varifrån e-posten ska 
skickas.

5 I förekommande fall, ”Subject:”

Textigenkänning, se sidan 65.

6 ”Text:”

Textigenkänning, se sidan 65.

7 ”Send”

Följande funktioner är tillgängliga 
med vald e-post.

  ”Read out”, se sidan 66.

  ”Reply”, se sidan 62.

  ”Add to contacts” eller ”Show 
sender”

  ”Mark as unread”

  ”Delete email”

1 ”Communication”

2 ”Calendar”

Datumen för innevarande vecka visas.

För att visa andra dagar i kalen-
dern:

 ”Show previous week”

 ”Show next week”

Välj en kalenderdag.

Månadsöversikten visas. Kalender-
dagar med händelser är markera-
de.

1  Tryck på knappen.

2 ”Change to today”

Huruvida händelser ska överföras 
från mobiltelefonen och, i så fall, 
från vilken mobiltelefon kan väljas.

1  Tryck på knappen.

2 ”Select source”

3 Välj önskad mobiltelefon.

1  Tryck på knappen.

2 ”Activate reminders”

Påminnelser visas bland meddelanden 
och i statusfältet, se bilens instruktions-
bok.

1 Välj önskat kalenderinförande.

2  ”Deactivate reminders”

Tilläggsfunktioner

Kalender

Visa kalender

Visa en kalendermånad

Ändra till innevarande dag

Välja källor

Aktivera påminnelser

Inaktivera påminnelser
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Uppdatera data, se sidan 66.

Beroende på utrustningen finns föl-
jande funktioner tillgängliga för en 
vald händelse:

  Läs upp innehållet, se sidan 
66.

 Börja ruttvägledning.

 ”Use details”, se sidan 67.

1 ”Communication”

2 ”Tasks”

Alla uppgifter visas.

1 ”Sorted by”

2 Välj önskad inställning.

1  Tryck på knappen.

2 ”Activate reminders”

Påminnelser visas bland meddelanden 
och i statusfältet, se bilens instruktions-
bok.

Uppdatera data, se sidan 66.

Huruvida uppgifter ska överföras 
från mobiltelefonen och, i så fall, 
från vilken mobiltelefon kan väljas.

1  Tryck på knappen.

2 ”Select source”

3 Välj önskad mobiltelefon.

Följande funktioner är tillgängliga 
för en vald uppgift.

  Läs upp innehållet, se sidan 
66.

 ”Use data”, se sidan 67.

1 ”Communication”

2 ”Memos”

Alla röstmemon och textmemon visas.

För att kunna exportera röstmemon 
via USB-porten måste en kompati-
bel enhet anslutas till USB-porten.

Exporter skriver över röstmemon 
som redan finns på USB-enheten.

 Kompatibla enheter: 
USB-masslagringsmedia, exem-
pelvis USB-minnen eller 
MP3-spelare med USB-port.

 Inkompatibla enheter: USB-hård-

Uppdatera kalendern

Tilläggsfunktioner

Uppgifter

Visa uppgifter

Sortera uppgifter

Aktivera påminnelser

Uppdatera uppgifter

Välja källor

Tilläggsfunktioner

Memon

Visa alla memon

Exportera alla röstmemon
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diskar, USB-nav, USB-minnes-
kortsläsare med flera platser, 
Apple iPod/iPhone.

 Filsystem: aktuella filsystem för 
USB-enheter kan användas. For-
matet FAT32 rekommenderas.

1  Tryck på knappen.

2 ”Export all memos (USB)”

1  Tryck på knappen.

2 ”Delete all voice memos”

3 ”OK”

1  ”New voice memo”

2  ”Start recording”/”Resume re-
cording”

3  ”Pause recording”

4 ”Save”

Röstmemot visas i listan över röstme-
mon.

Avbryta: ”Cancel”

Välj önskat memo.

Följande funktioner är tillgängliga 
med valt röstmemo.

  ”Email with voice memo”, se 
sidan 61.

  ”Export (USB)”, se sidan 64.

  ”Delete”

  ”Play”, se sidan 66.

Uppdatera data, se sidan 66.

Funktionen beror på bilens utrust-
ning och landsspecifikation.

Talade ord detekteras med rösti-
genkänning och överförs till text. 
Texten kan korrigeras och text kan 
läggas till efter behov. Texten kan 
användas som ämne eller innehåll i 
e-post eller SMS-meddelanden. 
För att kunna användas skickas da-
ta över en krypterad anslutning till 
en serviceleverantör och lagras lo-
kalt där.

Mobiltelefonen måste kunna stöda 
den här funktionen.

Följande funktion aktiveras: ”Server 
speech recognition”

Radera alla röstmemon

Nya röstmemon

Visa ett memo

Tilläggsfunktioner

Uppdatera anteckningar

Textigenkänning/ 
dikteringsfunktion

Allmänt

Princip

Användningsvillkor
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1  Välj önskat språk.

2  Välj symbol för att påbörja 
inspelningen.

3  Välj symbol för att stoppa in-
spelningen.

4  ”Confirm text”

5  ”Delete last dictation”

  ”Delete all”

  ”Read out full text”

  ”Read out last dictation”

n Princip

Namnen på kontakterna i en anslu-
ten mobiltelefon överförs till rösti-
genkänningssystemet. Det förbätt-
rar igenkänningen av namnen på 
kontakter när de överförs till text. 
För att kunna användas skickas da-
ta över en krypterad anslutning till 
en serviceleverantör och lagras lo-
kalt där.

n Aktivera/inaktivera funktionen

Funktionen kan aktiveras/inaktive-
ras för varje mobiltelefon.

1 ”My Vehicle”

2 ”System settings”

3 ”Mobile devices”

4 Välj önskad enhet.

5 ”Upload of contact names for 
dictation function”

SMS, e-post, händelser och kalen-
derinföranden kan läsas upp.

  ”Play”

  ”Pause”

  ”Next section”/”Next element”

  ”Previous section”/”Previous 
element”

 Luta kontrollreglaget åt vänster 
för att avsluta.

Röstmemon kan spelas upp.

  ”Play”

  ”Pause”

  ”Fast forward”

  ”Fast reverse”

Memon, uppgifter och händelser i 
kalendern kan uppdateras.

1 ”Communication”

2 Välj önskad inställning:

 ”Calendar”

 ”Tasks”

 ”Memos”

3  Tryck på knappen.

4 ”Update data”

Spela in texter

Förbättra röstigenkänning för 
namn på kontakter

Läsa upp

Uppspelning

Uppdatera data
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Telefonnummer, e-postadresser i 
kalendern, SMS-meddelanden osv, 
kan användas ytterligare.

Medan bilen är i rörelse:

1 Välj önskad post, exempelvis ett 
SMS-meddelande.

2 ”Use data”

3 Samtliga data som kan använ-
das visas.

4 Välj önskad post, exempelvis ett 
telefonnummer.

5 Luta kontrollreglaget åt höger.

Alla alternativ som är möjliga visas.

 ”Compose email”

 ”Compose text message”

 ”Add to contact”

 ”Save as contact”

 ”Call number”

6 Välj önskad inställning.

Posterna kan väljas var för sig när 
bilen är stillastående. De möjliga al-
ternativen visas.

Menyn kan anpassas, exempelvis 
för att ta bort poster för funktioner 
som inte används från menyn.

1 ”Communication”

2 ”Personalise menu”

3 Välj önskad inställning.

4 Luta kontrollreglaget åt vänster.

Med den trådlösa laddningsdockan 
kan följande funktioner utföras tråd-
löst:

 Ladda batteriet på mobiltelefon 
som har Qi-kapacitet och på an-
dra mobila enheter som stöder 
Qi-standard.

 Anslutning av den mobila telefo-
nen till den externa antennen.

Detta ger bättre nätverksmottagning 
och jämn återgivningskvalitet, beroen-
de på land.

Se till att det inte finns några före-
mål mellan mobiltelefonen och den 
trådlösa laddningsdockan när du 
sätter in den.

Under laddningen kan ytan på ladd-
ningsdockan och mobiltelefonen bli 
varma. I höga temperaturer kan 
laddningsströmmen genom mobil-
telefonen minskas; i exceptionella 
fall avbryts laddningen tillfälligt. Läs 
relevant information i mobiltelefo-
nens bruksanvisning.

 Om bilen är försedd med ladd-
ningsindikator visas på informa-
tionsdisplayen om det är en 
Qi-kompatibel mobiltelefon som 
laddas.

Använda data

Anpassa menyn

Trådlös laddningsdocka

Princip

Allmänt
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 Mobiltelefonen måste stöda och 
vara kompatibel med den 
Qi-standard som krävs.

Om mobiltelefonen inte stöder Qi-stan-
darden kan den laddas med en särskild 
Qi-kompatibel laddningsplatta.

 Tändning eller parkerat läge är 
aktiverat.

 Observera maxmåtten för mobil-
telefonen.

 Använd endast skyddshöljen och 
lock upp till en maximal tjocklek 
på 2 mm. Laddningsfunktionen 
kan annars försämras.

 Laddningsplatta: mobiltelefonen 
som ska laddas placeras i mitten 
på dockan.

Den trådlösa laddningsdockan 
finns i mittkonsolens främre del.

Mobiltelefonen får inte överskrida 
en maximal storlek på cirka 154,5 x 
80 x 18 mm.

1 LED

2 Förvaringsyta

1 Placera mobiltelefonen i mitten 
av plattan med displayen uppåt.

1 Ta bort mobiltelefonen.

Säkerhetsinformation

OBSERVERA

lDockan kan användas för mobilte-
lefoner upp till en viss storlek. Om 
alltför stor kraft används för att sätta 
in mobiltelefonen kan dockan eller 
mobiltelefonen skadas. Risk för ma-
teriell skada. Observera maxstorle-
ken för mobiltelefonen. Tvinga inte 
in mobiltelefonen i dockan.

VARNING

lVid laddning av en Qi-kompatibel 
enhet i den trådlösa laddningsdock-
an kan metallföremål som kan ha 
placerats mellan enheten och dock-
an bli heta. Om smartkort, minnes-
kort eller kort med magnetremsor 
placeras mellan enheten och dock-
an kan kortets funktion försämras. 
Det kan medföra risk för person- 
och egendomsskador. Vid laddning 
av mobila enheter, se till att det inte 
finns några föremål mellan enhe-
ten och dockan.

Användningsvillkor

Laddningsplatta

Allmänt

Översikt

Sätta in mobiltelefonen

Ta bort mobiltelefonen

2

1
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Om bilen är utrustad med en var-
ningsfunktion kan en varning avges 
om en mobiltelefon med Qi-kapaci-
tet har glömts kvar i den trådlösa 
laddningsdockan när du stiger ut bi-
len.

Varningen för glömd mobiltelefon 
visas i instrumentgruppen.

Via Toyota Supra Command:

1 ”My Vehicle”

2 ”System settings”

3 ”Wireless charging tray”

4 ”Forgotten mobile device alert”

Om mobiltelefonen eller kupén är 
utsatt för alltför hög temperatur kan 
mobiltelefonens laddningsfunktion 
begränsas och funktionerna kan in-
te längre användas.

Varning för glömd mobiltele-
fon

Allmänt

Aktivera

LED-displayer

Färg Innebörd

Blå

Mobiltelefonen laddas.

Beroende på modell och bil 
lyser inte den blå lampan 
längre när den införda 
Qi-kompatibla mobiltelefonen 
är fulladdad.

Orange

Mobiltelefonen laddas inte.

Mobiltelefonen är eventuellt 
utsatt för alltför hög tempera-
tur, eller det kan finnas främ-
mande föremål i laddnings-
dockan.

Röd

Mobiltelefonen laddas inte.

Kontakta en auktoriserad 
Toyota-återförsäljare eller 
Toyota-verkstad, eller annan 
verkstad med motsvarande 
kvalifikationer och utrustning.

Systemets begränsningar

Färg Innebörd
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I detta kapitel beskrivs all tillgänglig 
standardmässig, landsspecifik och 
tillvalsutrustning för modellserien. 
Det kan därför finnas beskrivningar 
av utrustning och funktioner som in-
te är installerade i din bil, t.ex. på 
grund av vald specialutrustning el-
ler utförande för landet. Detta gäller 
även säkerhetsrelaterade funktio-
ner och system. Följ tillämpliga la-
gar och regelverk vid användning 
av respektive funktion och system.

Underhåll på distans, det automa-
tiska nödanropssystemet eller 
Toyota Supra Connect Services 
krävs så att tjänsterna och apparna 
som här beskrivs ska kunna använ-
das.

De tillgängliga tjänsternas innehåll 
och omfång kan variera från land till 
land. Det är därför möjligt att vissa 
tjänster och appar som beskrivs i 
denna instruktionsbok eventuellt in-
te är tillgängliga, eller är ännu inte 
tillgängliga i landet där bilen är re-
gistrerad.

Tjänster och appar kan erhållas på 
följande sätt:

 Inom omfattningen av bilens ut-
förande, t.ex. som specialutrust-
ning.

 Från användarportalen på inter-
net.

Uppgifter om innehåll och omfatt-
ning för Toyota Supra Connect kan 
erhållas från användarportalen eller 
från en auktoriserad Toyota-återför-
säljare eller Toyota-verkstad, eller 
annan verkstad med motsvarande 
kvalifikationer och utrustning.

Underhåll på distans är tjänster 
som bidrar till att hålla bilen igång.

Funktionen beror på bilens utrust-
ning och landsspecifikation.

För ytterligare information om till-
gängliga tjänster rekommenderar vi 
att du kontaktar en auktoriserad 
Toyota-återförsäljare eller 
Toyota-verkstad, eller annan verk-
stad med motsvarande kvalifikatio-

Tjänster och appar

Utrustning i bilen

Allmänt

Säkerhetsinformation

VARNING

lAtt använda integrerade informa-
tionssystem och kommunikations-
enheter under en resa kan distrahe-
ra dig från trafiken. Du kan förlora 
kontrollen över bilen. Olycksrisk! 
Använd bara systemen eller enhe-
terna om trafiksituationen tillåter. 
Stanna om det behövs och använd 
systemen eller enheterna när bilen 
är stillastående.

Underhåll på distans

Princip

Allmänt
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ner och utrustning, eller kundtjänst.

Underhåll på distans kan omfatta 
följande tjänster:

 Batterivakt, se sidan 71.

 Vägassistans, se bilens instruk-
tionsbok.

 Aktiverat avtal med Toyota Supra 
Connect

 Mobil täckning

 Tändningsläge eller parkerat lä-
ge är aktiverat.

Om batteriets laddning sjunker un-
der en viss nivå informeras du di-
rekt av Toyota, eller när bilen star-
tas nästa gång i vissa fall.

Batterivakten finns i vissa länder 
och under följande förutsättningar:

 Vissa tekniska krav har uppfyllts.

 Aktivt avtal med Toyota Supra 
Connect.

 Utrustning med automatiskt nöd- 
anropssystem eller med Toyota 
Supra Connect.

 Dina kontaktuppgifter måste spa-
ras på användarportalen för att 
du ska kunna få information från 
batterivakten.

Startar manuell uppdatering av alla 
tjänster i bilen.

1 ”Connected Serv.”

2  Tryck på knappen.

3 ”Update Toyota Supra Services”

Kontakta kundtjänst för information 
i alla frågor om din bil.

 Toyota Supra Connect:s tjänster 
kan ansökas hos alla auktorise-
rade Toyota-återförsäljare, eller 
Toyota-verkstäder, eller andra 
verkstäder med motsvarande 
kvalifikationer och utrustning, el-
ler har inköpts från användarpor-
talen.

 Mottagning för mobiltelefon mås-
te garanteras.

 För vissa tjänster, t.ex. informa-
tion om bilens aktuella position 

Krav

Batterivakt

Princip

Allmänt

Uppdatera Toyota Supra 
Services

Princip

Uppdatera tjänster

Kundtjänst

Princip

Toyota Supra Connect

Användningsvillkor
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måste bilen kunna fastställa din 
aktuella position.

 Korrekt datum är inställt på infor-
mationsdisplayen, se bilens in-
struktionsbok.

Olika tjänster kan beställas i efter-
hand för bilar som uppfyller vissa 
tekniska krav.

Omfattningen varierar från land till 
land.

Meddelanden från Concierge Servi-
ce och från My Info visas.

Information om SMS-meddelanden 
från mobiltelefonen, se sidan 60.

1 ”Connected Serv.” eller ”Com-
munication”

2 ”Messages”

De senaste meddelandena visas.

En symbol indikerar status för med-
delandet.

1 Tryck på knappen.

2 ”Filter messages”

3 Välj önskad inställning.

1 ”Filter”

2 Välj önskad inställning.

1 Tryck på knappen.

2 Radera valt meddelande: ”Dele-
te message”

Radera alla meddelanden: ”Delete all 
messages”

Beroende på utrustning är följande 
funktioner tillgängliga i ett valt med-
delande, från Concierge Service el-
ler från My Info.

  Välj en stad/ort för att starta 
ruttvägledning.

 Välj ett telefonnummer att ringa.

Toyota Supra Connect Store

Princip

Allmänt

Meddelanden

Allmänt

Visa meddelanden

Status

Symbol Innebörd

Läst meddelande.

Oläst meddelande.

Filtrera meddelandelistan efter 
status

Filtrera meddelandelistan efter typ 
av meddelande.

Radera meddelande

Tilläggsfunktioner
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Meddelanden från My Info/Service 
Info kan komma från användarpor-
talen eller från utvalda partners.

Toyota Supra Connect Services er-
bjuder appar och andra funktioner 
som gör att du kan visa information, 
exempelvis väder och nyheter, på 
informationsdisplayen.

1 ”Connected Serv.”

2 Välj önskad app.

 My Info-meddelanden, se sidan 
72.

Beroende på utrustningens version:

 Importera resor, se sidan 13.

 Information om platser av intres-
se, se sidan 8.

Du måste logga in så att personliga 

uppgifter, t.ex. e-post, kan visas.

Funktionen är beroende på land.

1 ”Connected Serv.”

2  Tryck på knappen.

3 ”Login”

4 ”User:”

Ange användarnamnet för Toyota 
Supra Connect.

5 ”Password:”

Ange lösenordet till Toyota Supra Con-
nect.

6 ”OK”

Menyn kan anpassas, exempelvis 
för att ta bort poster för funktioner 
som inte används från menyn.

1 ”Connected Serv.”

2 ”Personalise menu”

3 Välj önskad inställning.

4 Luta kontrollreglaget åt vänster.

Concierge Service lämnar informa-
tion om hotell, restauranger, etc 
och kan skicka ett sms med begärd 
information till bilen. Adresser kan 
även skickas direkt till navigations-
systemet. En röstanslutning till 
Concierge Service etableras för 
detta ändamål.

My Info/Service Info

Allmänt

Appar för bilen

Princip

Visa appar i Toyota Supra 
Connect

Meddelanden

Navigering

Logga in

Anpassa menyn

Concierge Service

Princip
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1 ”Connected Serv.”

2 ”Concierge Services”

En röstanslutning till Concierge 
Service upprättas.

Med tjänster på distans kan vissa 
funktioner i bilen fjärrstyras med 
appen Toyota Supra Connect. Ap-
pen kan exempelvis användas till 
att låsa och låsa upp bilen.

Det finns andra funktioner beroen-
de på bilen.

Bilen kontrolleras via appen Toyota 
Supra Connect, som finns för iOS 
från Apple App Store.

För att tjänster på distans ska kun-
na användas måste de aktiveras på 
användarportalen eller i appen 
Toyota Supra Connect som en en-
gångsprocedur. Aktivt avtal med 
Toyota Supra Connect behövs.

CarPlay gör det möjligt att använda 
vissa funktioner i en kompatibel 
Apple iPhone genom röstassisten-

ten Siri och med användning av 
Toyota Supra Command.

Beroende på bilens landsutförande 
är CarPlay eventuellt inte tillgäng-
lig. Kontakta en auktoriserad 
Toyota-återförsäljare eller 
Toyota-verkstad, eller annan verk-
stad med motsvarande kvalifikatio-
ner och utrustning för ytterligare in-
formation.

CarPlay och tillhörande appar till-
handahålls av iPhone. Omfattning 
och innehåll beror på enhetens till-
verkare och kan variera beroende 
på specifikationen för landet.

Följande begränsningar gäller en 
iPhone som är ansluten via Car-
Play:

 Varje app som är installerad på 
en iPhone kan inte användas via 
CarPlay.

 Samtal kan endast ringas via 
CarPlay.

 Om iPhone inte kan registreras 
som extra telefon.

 Posterna i telefonboken har inte 
överförts till bilen.

 Endast en ytterligare telefon kan 
anslutas till bilen.

 Användning av CarPlay kan or-
saka kostnader för mobiltelefo-
nen. Sådana kostnader utgör 
ingen del av bilens tillvalsutrust-
ning.

Starta Concierge Service

Tjänster på distans

Princip

Allmänt

Apple CarPlay, förberedelse

Princip

Allmänt
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En iPhone som är ansluten till bilen, 
se bilens instruktionsbok.

CarPlay kan väljas från följande 
menyer:

 ”Apple CarPlay”

CarPlay-menyn visas.

 ”Media/Radio”

”Now playing in Apple CarPlay”

Musikappen till iPhone öppnas.

 ”Navigation”

”Maps in Apple CarPlay”

Navigationsappen till iPhone öppnas.

 ”Communication”

”Phone in Apple CarPlay”

Telefonappen till iPhone öppnas.

CarPlay kan användas med Toyota 
Supra Command och genom röst-
kommandon.

Med röst:

1  Tryck på knappen på rat-

ten tills röststyrningen Siri akti-
veras på iPhone.

2 Säg de kommandon som iPho-
ne känner igen.

1  Tryck på knappen på rat-

ten tills röststyrningen Siri akti-
veras på iPhone.

2 Säg de kommandon som iPho-
ne känner igen.

1 ”My Vehicle”

2 ”System settings”

3 ”Mobile devices”

4 Välj en iPhone med Car-
Play-funktion.

5 ”Toyota Supra Command”

Välj posten för att stänga av CarPlay. 
iPhone fortsätter att vara ansluten som 
en smartphone.

”Apple CarPlay”

Välj posten för att slå på CarPlay.

Destinationen för CarPlay-navige-
ring kan överföras till navigeringen. 
Ruttvägledningen övertas av navi-
geringen och CarPlay-navigering-
en stängs av.

Det går inte att överföra tillbaka till 
CarPlay.

Apparna till Toyota Supra Connect 
ger mobilitetsbaserade tjänster och 
appar.

Användningsvillkor

Välja CarPlay

Använda CarPlay

Slå på/stänga av CarPlay

CarPlay-navigering

Toyota Supra Connect:s 
appar

Princip
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Du finner information om installa-
tion och innehåll för Toyota Supra 
Connect:s appar samt information 
om användarportalen.

Toyota Supra Connect:s appar 
måste installeras på den smart-
phone som du vill använda. Instal-
lationsmetoden varierar beroende 
på din smartphone.

För att kunna använda alla funktio-
nerna i Toyota Supra Connect:s ap-
par måste du registrera när du star-
tar för första gången. Med registre-
ringen skapas ett personligt konto 
för Toyota Supra Connect åt dig. 
Om du redan har ett konto för 
Toyota Supra Connect kan du an-
vända samma inloggningsuppgifter 
för Toyota Supra Connect:s appar.

Vissa funktioner möjliggör kommu-
nikation med bilen utan att du behö-
ver vara i bilen. Dessa funktioner 
kan utföras via Toyota Supra Con-
nect:s appar, eller Toyota Supra 
Connect:s användarportal.

Bilen måste anslutas till ett konto 
hos Toyota Supra Connect för att 
kunna använda funktionerna. Du 
behöver bara göra detta en gång. 
Du kan ansluta bilen via användar-
portalen eller via appen. Bekräftel-
se i bilen via Toyota Supra Com-
mand behövs även.

Allmänt
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Alternativa rutter ............................16
Alternativa rutter online.................16
AM/FM-stationer .............................37
Ange adress, navigering..................5
Ange destination med 

röststyrning ....................................7
Ange en destination med 

GPS-koordinater...........................10
Ange resmål..................................5, 7
App, tjänster på distans.................74
Appar för bilen................................73
Apple CarPlay, förberedelse, 

användning ...................................74

B

Balans, ljudinställningar................35
Bas, ljudinställningar .....................35
Batterivakt .......................................71
Bluetooth audio ..............................46
Brokering, se Samtal med 

flera deltagare...............................56
Butik, se Toyota Supra 

Connect Store...............................72

C

CarPlay, användning ......................74
Concierge Service ..........................73
Concierge Service, meddelanden, 

se Meddelanden ...........................72

D

DAB digitalradio .............................39
Delad skärm, navigering................25
Delmål, navigering ......................... 11
Digitalradio DAB/DMB....................39
Dikteringsfunktion..........................65
Diskant, ljudinställningar...............35
DMB digitalradio.............................39
Dynamisk ruttvägledning...............28
Döpa om en station ........................39

E

E-post...............................................61
Equaliser..........................................36

F

Fader, ljudinställningar ..................35
Flerkanalsåtergivning surround....36
FM/AM-stationer..............................37

G

Gata, ange för navigering ................5
Gong, kompensering av 

ljudnivå..........................................36
GPS-koordinater, ange 

en destination ...............................10
GPS-navigering, se 

Navigationssystem.........................4

H

Handsfree-enhet .............................57
Handsfree-system...........................57
Hastighetsvolym, kompensering 

av ljudnivå.....................................36
Hemadress, navigering ....................7
Hjälp med navigering, se Vanliga 

frågor .............................................30
Hoppa över en sektion 

av resvägen...................................17
Hämta fram kartan, navigering......13
Händelser, se Kalender ..................63

I

Induktiv laddning av smartphone, 
se Trådlös laddningsdocka .........67

Information om parkering 
på gatan.........................................19

Inställningar, navigering ................22
Interaktiv karta, se Funktioner 

i kartvy...........................................21
iPod/iPhone.....................................45
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Kalender ..........................................63
Kartvy, funktioner ...........................21
Kompensering av ljudnivå.............36
Konferens, samtal med 

flera deltagare...............................56
Kontakter.........................................57
Korsning, ange för navigering ........5
Kundtjänst.......................................71
Kundtjänst, se Kundtjänst .............71

L

Laddningsdocka för smartphone, 
se Trådlös laddningsdocka .........67

Lista med information för 
ruttvägledning, delad skärm .......25

Ljud..................................................35
Ljud, flerkanalsåtergivning 

surround .......................................36
Ljudeffekt ........................................34
Ljudsystem .....................................42
Ljuduppspelning, Bluetooth..........46
Ljuduppspelning, paus ..................34
Läsa upp..........................................66

M

Manöverinformation, se 
Vägledningsinformation ..............20

Meddelandelista, 
trafikinformation...........................26

Meddelanden ..................................72
Memon.............................................64
Mjukvaruappar, CarPlay.................74
Mobiltelefon ....................................54
Mobiltelefon, användning ..............54
Musiksamling..................................43
My info, meddelanden, 

se Meddelanden ...........................72

N

Navigationssystem...........................4
Navigering, delad skärm ................25
Navigeringsmeddelande, 

se Talade anvisningar ..................19

P

Parkeringsinformation ...................19
Paus, ljuduppspelning ...................34
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Radio, se Ändra 
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RDS Radio Data System.................37
Real Time Traffic Information 
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Navigationssystemets instruktionsbok

Allt från A till Ö

S

Senaste destinationer ......................6
Servicemeddelanden, 

se Meddelanden ...........................72
Skärmspegling, video ....................51
Smartphone, användning ..............54
SMS-meddelanden, 

se Korta meddelanden.................60
Snabbsökning...................................6
Spara destinationen 

som kontakt ..................................15
Spara stationer .........................38, 41
Standardinställningar, 

navigering .....................................22
Stationer AM/FM .............................37
Surround, flerkanalsåtergivning ...36

T

Talade anvisningar, navigering .....19
Telefon.............................................54
Telefon, användning.......................54
Telefonkonferens, se Samtal 

med flera deltagare ......................56
Textigenkänning .............................65
Trådlös laddning av smartphone, 

se Trådlös laddningsdocka .........67
Trådlös laddningsdocka 

för smartphones...........................67
Toyota Supra Connect ...................71
Toyota Supra Connect Store .........72
TP, trafikinformation.......................41
Trafikinformation, navigering........26
Trafikinformation, radio .................41
Tjänster på distans, app ................74
Tjänster, distans .............................74

U

Underhåll på distans ......................70
Underhållning, reglage...................34
Undvika områden............................23
Uppdatering av karta ......................29
Uppdatering, navigationskarta ......29
Uppgifter..........................................64
USB-ljud, gränssnitt .......................45

V

Video, skärmspegling.....................51
Vägledningsinformation, resväg...20
Välja destination från kontakter, 

navigering .......................................9
Välja land, navigering.......................5

Å

Återuppspelning av videor ............50

Ä

Ändra underhållningskälla.............34
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