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Om denna manual
Struktur
När du söker information eller förklaring till ett speciellt begrepp
kan du söka på följande ställen i manualen:
Ù Fr.o.m sida 7 kan du se vilka begrepp som används i denna
manual i Använda begrepp.

Konventioner
Följande textstilar används i denna manual för att
uppmärksamma på vissa textstycken och för att underlätta
läsningen:
Typsnitt

Användning

Fett

Markerar viktiga textavsnitt.

Fet och kursiv

Egennamn, firma- och produktbeteckningar.

SMÅ VERSALER

Fönster och dialogrutor.

Understruket

Beteckningar för knappfält, inmatningsfält
och övriga element i programmet.

Symboler
Följande symboler indikerar viktiga textstycken:
Symbol

Användning
Anvisningar och tips om hur navigationen
med Sony Personal Navigation System
kan underlättas.
Ytterligare information och förklaringar
Varningsinstruktioner

Juridiska anmärkningar
Ansvar
Programvaran och manualen kan ändras utan föregående
meddelande. Sony Corporation kan inte hållas ansvarig för
riktigheten i manualen eller hållas ansvariga för skador som
uppstår vid användningen av den.
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Varumärken
Alla varumärken, som nämns i detta dokument är möjligtvis
registrerade av tredje part och lyder under nuvarande lagar samt
deras ägare utan undantag.. Alla nämnda produktnamn,
handelsnamn eller företagsnamn kan vara registrerade
varumärken. Varje rättighet som inte uttryckligen ges är
otillåten.
Frånvaron av märkning av registrerade varumärken skall inte
uppfattas som att det aktuella varumärket inte är skyddat.
Ù Windows och Windows är varumärken som är registrerade av
Microsoft Corporation.

Använda begrepp
Denna manual använder en viss terminologi för att benämna
produkter och användarens kommandon.

Inledning

Begrepp

Användning

Display

Den faktiska visualiseringsenheten på
navigationsenheten.

Fönster

Ett funktionellt programfönster som täcker
hela displayen.

Dialogfönster

Innehåller varningar, felmeddelanden eller
anvisningar. Frågar om en speciell åtgärd
skall vidtas.

Ikon

Knappfält i programmet som kan markeras
och vars aktivering innebär en åtgärd i
programmet. Knappfälten kan innehålla text
och/eller bild.

Symbol

Små informationsikoner i programmet.

Inmatningsfält

Ett fält där man kan ange uppgifter.
Inmatningsfälten betecknas av text, före eller
över fältet.
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Starta navigationsenheten
Du kan börja använda ditt navigationssystem så fort du anslutit
den till strömkällan.
Ù Kontrollera att huvudströmbrytaren (POWER) på enhetens
undersida är inställd på ON.
En hjälpguide och de första inställningarna visas.

Konfigurationshjälp
Konfigurationshjälpen öppnas första gången du startar Sony
Personal Navigation System.
1. Starta navigationsenheten.
VÄLJ SPRÅK öppnas.

2. Klicka på språket du vill använda i systemet. Du kan bläddra i
listan med

(Upp) resp.

(Ned).

Ett dialogfönster öppnas.

Klicka på
SPRÅK öppnas.

3. Klicka på

(Nej) om fel språk visas. VÄLJ

(Ja) om korrekt språk visas.

Det valda språket är aktivt.
AVSTÅNDSENHET öppnas.
4. Ange om avstånden skall visas i kilometer (Kilometer) eller i
miles (Miles).
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LJUSSTYRKA öppnas.
5. Ange om displayens ljusstyrka skall regleras automatiskt
(Automatiskt) eller efter ett bestämt ljusschema (Dag resp.
Natt).
KLOCKSLAG öppnas.
6. Ange om klockslag skall visas i 12-timmarsformat (12h
(AM/PM)) eller i 24-timmarsformat (24h).
Ett dialogfönster öppnas.
7. Ange om du vill mata in din hemadress nu (Ja) eller (Nej).
Läs vidare under steg 10 om du valt Nej.
8. Ange din hemadress nu om du valt Ja.
9. Klicka på

(Spara) när du angivit hela adressen.

Följande meddelande visas: Setup är färdig
10. Ange om du vill se en demonstration om
navigationsprogrammet (Ja) eller (Nej).
DEMOLÄGE öppnas.
11. Ange om du vill aktiver en demonstration om
navigationsprogrammet (Ja) eller (Nej).
Anmärkning: Demonstrationen löper utan avbrott. Klicka på
valfritt ställe i displayen för att avbryta demonstrationen.
Eventuellt visas ett meddelandefönster med följande
meddelande efter demon:
"Hantera inte utrustningen när du kör. Ta inte ur eller placera
inte enheten i vaggan när du kör. Tänk på trafiksäkerheten.
Ta med dig enheten när du lämnar fordonet. Om du vill
acceptera detta, tryck "Acceptera" i displayen."
12. Läs meddelandet och klicka på Acceptera om du accepterar
varningen.
HUVUDMENY öppnas.

Första start
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Navigationsenhetens knappar
På navigationsenhetens ovansida finns två knappar.
Höger knapp: On/Standby
Starta och stäng av enheten med denna knapp.
Vänster knapp: VOICE/POSITION
Du kan upprepa aktuell köranvisning med denna knapp under
pågående navigation. Knappen används även för att öppna
kartan.

Volym
Volymen för köranvisningarna i Sony Personal Navigation
System kan även ställas in i programmet.
HUVUDMENY öppnas.
1. Klicka på

(Volym).

Volymindikeringen öppnas.
Ù Använd
volymen.

(Höj) och

(Sänk) för att anpassa

(Volym av/på) för att aktivera/inaktivera
Ù Använd
köranvisningarna.
2. Klicka på

(Volym) igen.

Volymindikeringen stängs.
Anmärkn:
(Volym) finns även i andra fönster. Du kan
alltid reglera volymen för köranvisningarna.

Tillbaka
(Tillbaka) finns i de flesta fönstren på Sony Personal
Navigation System.
Klicka på denna knapp för att återgå till föregående meny.

Information
I displayens övre kant visas olika informationsikoner.
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Klockslag
Klockslag visar aktuell tid.
Varje gång navigationssystemet tar emot GPS-signaler, kan
systemet räkna ut aktuell tid och aktuell position med dessa
data. Med hjälp av aktuell position kan systemet bestämma
tidszonen och jämföra med en databank om sommartid föreligger
eller inte.
På detta sätt har du alltid korrekt tid utan att behöva ändra några
inställningar.
Anmärkn: Beräkningen av lokaltiden gäller även för
navigationen. Ankomsttiden till resmålet visas alltid i gällande
lokal tid.

GPS
GPS anger GPS-mottagningens följande status:
Iko
n

Innebörd

Förklaring

Signal
saknas

Mottagaren måste ta emot signaler från
minst tre satelliter.

GPS redo

GPS-mottagaren tar emot signaler från
minst tre satelliter. Positionen kan
beräknas.

Ytterligare information om GPS finns i bifogad snabbguide.
Ytterligare information finns i kapitel GPS-status på sid 60.

Batteristatus
Batteristatus anger det inbyggda batteriets följande status:
Ikon

Innebörd
Batteriet är fullständigt laddat.
Enheten får ström från en extern strömkälla. Batteriet
laddas.
Enheten får ström från det interna batteriet. Batteriets
laddning är tillräcklig.
Enheten får ström från det interna batteriet. Batteriets
laddning är svag.

Programmets hantering
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TMC (TMC-Informationer)
Om navigationssystemet är monterat i en TMC-vagga, har
systemet tillgång till aktuella trafikmeddelanden och kan ändra
en resväg dynamiskt, t.ex. för att köra förbi en köbildning. Du
kan även låta visa aktuellt gällande trafikmeddelanden.
Anmärkn: TMC-vaggan har en integrerad mottagningsmodul för
TMC-meddelanden, till skillnad från standardvaggan. TMCmodulen är märkt med TMC.
Knappen TMC visas inte om enheten inte sitter i en TMC-vagga.
Ikonen TMC visas i displayens övre mitt. De olika ikonerna har
följande innebörd:
Symbol

Innebörd

Symbol saknas

Navigationsenheten sitter inte i en
TMC-vagga.

Söker station

TMC redo

Meddelande finns

Störning längs
resvägen

TMC-mottagaren är redo men kan inte
ta emot någon TMC-signal. Detta är
t.ex. fallet om du befinner dig inom
ett område där TMC-signaler saknas.
TMC-mottagaren är inställd på
mottagning. Inga trafikmeddelanden
föreligger.
TMC-mottagaren är inställd på
mottagning. Trafikmeddelanden
föreligger. Dessa meddelanden gäller
inte din resväg.
TMC-mottagaren är inställd på
mottagning. Trafikmeddelanden på
din resväg föreligger.

Ytterligare information finns i kapitel TMC (TMC-Informationer)
på sid. 63.
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Tangentbord
Ett tangentbord visas när text måste anges.
Du kan använda fingrarna för att ange uppgifter på
tangentbordet. Du kan bara ange stora bokstäver.
Du behöver inte ange specialtecken eller omljud för en ort eller
en gata. Sony Personal Navigation System sätter in dessa
tecken automatiskt. Du söker staden Würzburg, ange
WURZBURG utan prickar.
Infoga blanksteg
Klicka på för att infoga blanksteg.
.
Radera ett tecken
Klicka på för att radera ett tecken före markören
.
Ange siffror
Klicka på för att ange siffror, t.ex. ett postnummer
.
Klicka på för att återgå till bokstäver
.
Specialtecken
Klicka på för att ange ett specialtecken
.
Tangentbordet med specialtecken visas.
Bokstavsfältet visas automatiskt när du angivit ett specialtecken.
Du behöver inte ange specialtecken när du anger adressuppgifter
men kan däremot vara användbara när du skall döpa ett resmål
eller en resväg.

Programmets hantering
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Listor
Ofta visas listor där du kan välja en post.
T.ex. när du anger en ort med ofullständigt namn. När du anger
bokstäverna, visas alla orter som börjar med dessa bokstäver.
Klicka på List för att visa en lista med ytterligare passande
poster.
Listorna innehåller 3 knappar:
(Upp): Klicka på knappen för att bläddra uppåt i listan.
(Ned: Klicka på knappen för att bläddra nedåt i listan.
Klicka på posten för att godkänna den.
Listan stängs när du godkänt posten.

(Tillbaka): Klicka på knappen för att stänga listan utan
att göra ett val.

Alternativ
I vissa fönster finns knappar med vilka du kan öppna ytterligare
funktioner.
1. Klicka på Alternativ för att öppna listan med alternativ.
2. Klicka på funktionen du vill aktivera.
Klicka på Alternativ om du vill stänga listan utan att aktivera en
funktion.
Anmärkn: Mer... i HUVUDMENY har samma funktion.
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Allmänt om navigation
Övriga anvisningar
Avsluta navigation
HUVUDMENY öppnas om du avslutar navigationen innan du nått
resmålet. Du kan ange ett nytt resmål. Du kan även återuppta
navigationen från den ursprungliga målet genom att välja i
SENASTE RESMÅL.
Ankommen till resmålet
Ett meddelande hörs när du uppnått angivet resmål.
Kartan visar endast din aktuella position (grön triangel).

Starta Sony Personal Navigation System
När navigationsenhetens startats
GPS-mottagarens initialisering börjar omedelbart när
navigationsenheten startas.
GPS visas till vänster uppe i displayen. Tre olika lägen visas:
Iko
n

Innebörd

Förklaring

Signal
saknas

Mottagaren måste ta emot signaler från
minst tre satelliter.

GPS redo

GPS-mottagaren tar emot signaler från
minst tre satelliter. Positionen kan
beräknas.

GPS växlar till GPS redo när mottagaren tar emot signaler från
minst 3 satelliter.

Huvudmeny
Du kan nå navigationsprogrammets samtliga funktioner från
Huvudmeny.

Alternativ i huvudmeny
Klicka på Mer... när HUVUDMENY är öppen för att öppna ett
fönster med ytterligare funktioner:

- 20 -

Allmänt om navigation

Användarmanual Sony Personal Navigation System

Alternativ

Beskrivning

Resvägsplanering

RESVÄGSPLANERING öppnas. Här kan du
planera resvägar, organisera planerade
resvägar och starta navigationen med en
planerad resväg.
Ytterligare information finns i kapitel
Resvägar med etapper på sid. 39.

TMCInformationer

TMC-INFORMATIONER öppnas. Här kan du se
aktuella trafikmeddelanden och bestämma
om en omväg skall beräknas.
Ytterligare information finns i kapitel TMC
(TMC-Informationer) på sid. 63.

GPS-status

GPS-STATUS öppnas. Här kan du se
uppgifter om GPS-mottagningen. Du kan
även spara uppgifterna för din aktuella
position.
Ytterligare information finns i kapitel GPSstatus på sid. 60.

Inställningar

INSTÄLLNINGAR öppnas. Här kan du
konfigurera navigationssystemet.
Ytterligare information finns i kapitel
Konfigurera Sony Personal Navigation
System på sid. 69.

Klicka på en funktion för att aktivera den.
Klicka på Mer... om du vill stänga listan utan att aktivera en
funktion.

Öppna Huvudmeny
Huvudmenyn öppnas när navigationsprogrammet startas.
Klicka i kartan på valfri punkt när kartan är öppen.
Klicka på VOICE/POSITION bredvid displayen om ett annat
programfönster är öppet. Klicka i kartan på valfri punkt.

Ange ett resmål
Detta avsnitt beskriver hur du kan ange resmål, välja resmål och
administrera resmål i Sony Personal Navigation System.
Kapitlet Starta navigation på sid. 29 beskriver hur du startar
navigationen till ett resmål.
Kapitlet Tangentbord på sid. 17 innehåller information om
tangentbordshanteringen.
Kapitlet Listor på sid. 18 innehåller information om
listhanteringen.

Navigation

- 21 -

Användarmanual Sony Personal Navigation System

Resmålets adress
Du kan ange en adress antingen Steg för steg eller I ett
fönster.
Ytterligare information finns i kapitel Konfigurera Sony Personal
Navigation System på sid. 69.
Anmärkn: Du behöver inte ange alla uppgifterna i adressen.
Om du anger ett land och en stad, beräknar navigationssystemet
en resväg till stadens geografiska centrum.
Om du bara anger et land och en stad och gata utan husnummer
eller tvärgata, beräknar navigationssystemet en resväg till mitten
av angiven gata.

Ange adress Steg för steg
Angivna uppgifter jämförs kontinuerligt med
navigationssystemets adressbok. Inmatningen kompletteras
automatiskt med första land (eller första ort, första gata, första
husnummer, första tvärgata) som börjar med de bokstäver du
angivit.
Klicka på List, ett listfönster öppnas med alla länder (eller orter,
gator, husnummer, tvärgator) som passar med inmatningen.
1. Klicka på Navigera i Huvudmeny.
NAVIGERA öppnas.
2. Klicka på Ange adress.
LAND öppnas.
3. Ange landet om ditt resmål ligger i ett annat land än målet för
senaste navigation.
4. Klicka på

(OK).

ORT / POSTNUMMER öppnas.
5. Ange ortens namn eller postnummer.
6. Klicka på

(OK).

GATA / RESMÅL öppnas.
7. Ange gatan där ditt resmål ligger.
Anmärkn: Du kan även ange en berömd byggnad eller plats
(t.ex. Eiffeltornet eller Olympiastadion).
8. Klicka på

(OK).

HUSNUMMER / TVÄRGATA öppnas.
Ange husnumret.
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Anmärkn: Om du inte vet husnumret men namnet på en
tvärgata, klicka på
(Ändra) och ange tvärgatans namn.
Navigationssystemet beräknar en resväg till korsningen
mellan de båda angivna gatorna.
9. Klicka på

(OK).

BEKRÄFTA MÅL öppnas.
Ytterligare information om BEKRÄFTA MÅL finns i kapitel Starta
navigation på sid. 29. Läs detta avsnitt.

Ange adress I ett fönster
Angivna uppgifter jämförs kontinuerligt med
navigationssystemets adressbok. Under inmatningsfältet visas en
lista med orter (resp. gator, husnummer, tvärgator) som passar
till angivna uppgifter och som finns på aktuell karta.
Denna lista uppdateras allt eftersom nya tecken anges.
Klicka på List för att öppna ett fönster med en översiktlig lista.
1. Klicka på Navigera i Huvudmeny.
NAVIGERA öppnas.
2. Klicka på Ange adress.
ANGE ADRESS öppnas.
Land är markerat och markören visas.
3. Ange det land där resmålet ligger.
4. Klicka på

(OK) bredvid landet.

5. Ange resmålets namn eller postnummer.
6. Klicka på

(OK) bredvid orten.

Fortsätt till steg 11 om du inte vill ange gatan.
7. Ange gatans namn.
Anmärkn: Du kan även ange en berömd byggnad eller plats
(t.ex. Eiffeltornet eller Olympiastadion).
8. Klicka på

(OK) bredvid gatan.

Fortsätt till steg 11 om du inte vill ange husnummer eller
tvärgata.
9. Ange husnumret. Låt fältet vara tomt om du inte vet
husnumret eller om du angivit en populär plats i föregående
steg.
10. Klicka på

Navigation

(OK) bredvid husnumret.
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Anmärkn: Om du inte vet husnumret men namnet på en
tvärgata, ange tvärgatans namn. Navigationssystemet
beräknar en resväg till korsningen mellan de båda angivna
gatorna.
Klicka på
11. Klicka på

(OK) bredvid tvärgatan.
(OK).

BEKRÄFTA MÅL öppnas.
Anmärkn: Allt enligt modell och konfiguration kan adressen
ges in antingen i följd Gata först eller Stad först.
Ytterligare information om BEKRÄFTA MÅL finns i kapitel Starta
navigation på sid. 29. Läs detta avsnitt.

Adressbok
Du kan spara resmål som du använder ofta i ADRESSBOK. Dessa
resmål kan enkelt hämtas och användas för navigation, utan att
behöva ange uppgifter igen.
Du kan spara upp till 500 resmål i ADRESSBOK.
Ytterligare information om ADRESSBOK finns i kapitel
Adressbok på sid. 34.
1. Klicka på Navigera i Huvudmeny.
NAVIGERA öppnas.
2. Klicka på Adressbok.
ADRESSBOK öppnas.
3. Ange resmålets namn.
Klicka på List, ett listfönster öppnas med alla poster som
passar med inmatningen. Klicka på önskad post.
4. Klicka på

(OK).

BEKRÄFTA MÅL öppnas.
Ytterligare information om BEKRÄFTA MÅL finns i kapitel Starta
navigation på sid. 29. Läs detta avsnitt.

Senaste resmål
Sony Personal Navigation System sparar de senaste 100
resmålen till vilka du startat en navigation, i SENASTE RESMÅL.
Dessa resmål kan enkelt hämtas och användas för navigation,
utan att behöva ange uppgifter igen.
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Ytterligare information om SENASTE RESMÅL finns i kapitel
Senaste resmål på sid. 36.
1. Klicka på Navigera i Huvudmeny.
NAVIGERA öppnas.
2. Klicka på Senaste resmål.
SENASTE RESMÅL öppnas.
Du kan bläddra i listan med

(Upp) und

(Ned).

3. Klicka på resmålet du vill navigera till.
BEKRÄFTA MÅL öppnas.
Ytterligare information om BEKRÄFTA MÅL finns i kapitel Starta
navigation på sid. 29. Läs detta avsnitt.

POI på annan ort
POIs på annan ort kan vara mycket bekvämt när du befinner dig i
en främmande stad.
1. Klicka på Navigera i Huvudmeny.
NAVIGERA öppnas.
2. Klicka på POI på annan ort.
LAND öppnas.
3. Ange landet om ditt resmål ligger i ett annat land än målet för
senaste navigation.
4. Klicka på

(OK).

ORT / POSTNUMMER öppnas.
5. Ange ortens namn eller postnummer.
6. Klicka på

(OK).

KATEGORI: öppnas.
Du kan bläddra i listan med

(Upp) und

(Ned).

7. Klicka på kategorin där den POI finns som du söker.
UNDERKATEGORI öppnas om det finns underkategorier för vald
kategori.
Du kan bläddra i listan med

(Upp) und

(Ned).

8. Ange underkategorin där den POI finns som du söker.

Navigation
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RESMÅLETS NAMN öppnas.
9. Ange resmålets namn.
Anmärkn: Klicka på List om du inte hittar resmålets namn.
Alla resmål i angiven kategori / underkategori listas alfabetiskt.
Klicka på önskat resmål.
BEKRÄFTA MÅL öppnas.
Ytterligare information om BEKRÄFTA MÅL finns i kapitel Starta
navigation på sid. 29. Läs detta avsnitt.

POI i hela landet
POIs i hela landet är flygplatser, sevärdigheter och nationella
minnesmärken, större hamnar osv. Du kan t.ex. hitta berömda
sevärdigheter även om du inte vet i vilken ort de ligger.
1. Klicka på Navigera i Huvudmeny.
NAVIGERA öppnas.
2. Klicka på POI i hela landet.
LAND öppnas.
3. Ange landet om ditt resmål ligger i ett annat land än målet för
senaste navigation.
4. Klicka på

(OK).

KATEGORI: öppnas.
Du kan bläddra i listan med

(Upp) und

(Ned).

5. Klicka på kategorin där den POI finns som du söker.
RESMÅLETS NAMN öppnas.
6. Ange resmålets namn.
Anmärkn: Klicka på List om du inte hittar resmålets namn.
Alla resmål i angiven kategori listas alfabetiskt.
Klicka på önskat resmål.
BEKRÄFTA MÅL öppnas.
Ytterligare information om BEKRÄFTA MÅL finns i kapitel Starta
navigation på sid. 29. Läs detta avsnitt.
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Navigera hem
Du kan spara en hemadress i Sony Personal Navigation
System. Navigationen till denna hemadress kan startas när som
helst med ett enda knappfält.
Ytterligare information finns i kapitel Grundinställningar på
sid. 73.
1. Klicka på Hem i HUVUDMENY.
Sony Personal Navigation System beräknar resvägen
omedelbart. Samma resvägsprofil används som för den
senaste resvägsberäkningen.
Om du inte angivit din adress, visas ett dialogfönster.
Kartan öppnas i Förhandsgranska.
Resmålet markeras med en flagga. Körsträckan och beräknad
körtid visas.

POI i närheten
POIs i närheten är POIs som ligger inom en viss radie från din
aktuella position. Du kan t.ex. lätt hitta nästa bensinstation, var
du än befinner dig.
Anmärkn: Om GPS-mottagningen inte är tillräcklig för att
bestämma aktuell position, använder Sony Personal
Navigation System senaste aktuella position. Detta är normalt,
t.ex. om du befinner dig i ett garage under jord och senaste
aktuella position var vid infarten till garaget.
(GPS redo) visar om GPS-mottagningen är tillräcklig.
Ytterligare information finns i kapitel GPS-status på sid. 60.

POI i snabblänk
I snabbläge finns tre kategorier POI. Punkterna i en av dessa
kategorier kan visas snabbt och utan att ange ytterligare
uppgifter.
Du kan ställa in vilken kategori för POI som skall visas i
snabbläge. Ytterligare information finns i kapitel Kategorier för
Snabblänk och Dynamisk ruttinformation på sid. 71.
1. Klicka på Sök i närheten i HUVUDMENY.
I NÄRHETEN öppnas.
2. Klicka på kategorin i I NÄRHETEN där den POI finns som du
söker.

Navigation
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Resmålets namn öppnas. Närmast liggande POI i angiven
kategori visas, sorterat efter avstånd.
Du kan bläddra i listan med

(Upp) und

(Ned).

3. Klicka på resmålets namn.
BEKRÄFTA MÅL öppnas.
Ytterligare information om BEKRÄFTA MÅL finns i kapitel Starta
navigation på sid. 29. Läs detta avsnitt.

Sök på namn
Denna sökningstyp kan vara bekväm om du vet resmålets namn,
t.ex. en restaurang.
1. Klicka på Sök i närheten i Huvudmeny.
I NÄRHETEN öppnas.
2. Klicka på Sök på namn i I NÄRHETEN.
RESMÅLETS NAMN öppnas.
3. Ange resmålets namn.
BEKRÄFTA MÅL öppnas.
Ytterligare information om BEKRÄFTA MÅL finns i kapitel Starta
navigation på sid. 29. Läs detta avsnitt.

Sök på kategori
Denna sökningstyp underlättar sökningen efter ett resmål i en
bestämd kategori i närheten, t.ex. en bank eller ett apotek.
1. Klicka på Sök i närheten i Huvudmeny.
I NÄRHETEN öppnas.
2. Klicka på Sök på kategori i I NÄRHETEN.
KATEGORI: öppnas.
Du kan bläddra i listan med

(Upp) und

(Ned).

3. Klicka på kategorin där den POI finns som du söker.
UNDERKATEGORI öppnas om det finns underkategorier för vald
kategori.
Du kan bläddra i listan med

(Upp) und

(Ned).

4. Ange underkategorin där den POI finns som du söker.
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RESMÅLETS NAMN öppnas.Alla resmål i angiven kategori /
underkategori listas alfabetiskt.
5. Klicka på önskat resmål.
BEKRÄFTA MÅL öppnas.
Ytterligare information om BEKRÄFTA MÅL finns i kapitel Starta
navigation på sid. 29. Läs detta avsnitt.

Bestämma resmål på kartan
Du kan bestämma resmålet direkt från kartan. Du kan även
snabbt välja orter, gator och POI.
1. Klicka på Karta i HUVUDMENY.
Kartan öppnas i Standard.
2. Klicka på

(Sök resmål).

Kartan öppnas i Sök resmål.
3. Placera hårkorset på den punkt du vill navigera till.
Anmärkn: Ytterligare information om karthantering finns i
kapitel Karta i Sök resmål på sid. 55.
Resmålets geografiska koordinater eller motsvarande adress
visas i displayens undre del i Valt resmål
4. Klicka på

(Resmål).

RESMÅL PÅ KARTA öppnas. Adressen till valt resmål visas i
överkanten.
5. Klicka på Navigera dit.
BEKRÄFTA MÅL öppnas.
Ytterligare information om BEKRÄFTA MÅL finns i kapitel Starta
navigation på sid. 29. Läs detta avsnitt.

Starta navigation
Du har angivit ett nytt resmål (se kapitel Ange ett resmål på
sid. 21),
- ELLER –
Du har angivit en POI i närheten (se kapitel POI i närheten på
sid. 27),
- ELLER –
Du har bestämt ett resmål på kartan (se kapitel Bestämma
resmål på kartan på sid. 29) och klickat på Navigera dit.

Navigation
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BEKRÄFTA MÅL är öppet.
All information över angivet resmål som finns i
navigationssystemets databank visas.
Anmärkn: Resvägen beräknas enligt en s.k. resvägsprofil.
Klicka på Alternativ > Resvägsprofil om du vill visa eller ändra
denna resvägsprofil.
Ändrade alternativ gäller även för all efterföljande navigation.
1. Klicka på Beräkna rutt.
Kartan öppnas i Förhandsgranska.
Resmålet markeras med en flagga. Körsträckan och beräknad
körtid visas.
Anmärkn: Du har nu möjlighet att ändra resvägsprofilen.
Klicka på Alt. > Resvägsprofil om du vill visa eller ändra denna
resvägsprofil.
2. Klicka på

(Starta navigation) eller kör som vanligt.

Ytterligare information finns i kapitel Resvägsprofil på sid. 76.

GPS-mottagning saknas
Följande meddelande visas när GPS-signalen är för svag:
Ingen GPS-signal. Vill du använda senaste kända position?
Följande alternativ finns:
Ù Klicka på
(OK). Resvägen beräknas med senaste
kända position som utgångspunkt. Resvägen beräknas igen
när GPS-mottagningen är tillräcklig för att bestämma
positionen och du kan starta navigationen.
Ù Klicka på Avbryt. HUVUDMENY öppnas. Resmålet sparas i
SENASTE RESMÅL.

Ytterligare funktioner i Bekräfta mål
Knapparna i BEKRÄFTA MÅL har följande funktioner:
Funktion

Beskrivning

Detaljer

Klicka på knappen om du vill veta mera
om det valda resmålet.

Anmärkn: Denna funktion kan endast användas om nödvändig
information finns tillgänglig i navigationssystemets databas.
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Alternativ i Bekräfta mål
Klicka på Alternativ när BEKRÄFTA MÅL är öppen för att öppna ett
fönster med ytterligare funktioner:
Alternativ

Beskrivning

Resvägsplanering

RESVÄGSPLANERING öppnas. Här kan du
planera resvägar, organisera planerade
resvägar och starta navigationen med en
planerad resväg.
Ytterligare information finns i kapitel
Resvägar med etapper på sid. 39.

I närheten

I NÄRHETEN öppnas. Här kan du söka efter
resmål i närheten av angiven punkt.
Ytterligare information finns i kapitel POI i
närheten på sid. 27.

Etappmål

Denna funktion är endast aktiv om du just
befinner dig i en pågående navigation.
Klicka på knappen för att bestämma denna
punkt som etappmål.
Navigationen utförs till detta angivna
etappmål. Du kan sedan fortsätta att
navigera till ditt ursprungliga resmål.
Ytterligare information finns i kapitel Infoga
etappmål på sid. 61.

Infoga i resväg

Öppnar resvägsplanering. Angivet resmål
infogas som första resvägspunkt i en ny
resväg.
En ny resvägsplanering påbörjas om ingen
resväg planeras för tillfället.
Ytterligare information finns i kapitel
Resvägar med etapper på sid. 39.

Resvägsprofil

RESVÄGSPROFIL öppnas. Här visas
alternativen för resvägens beräkning, här
kan du göra ändringar.
Ytterligare information finns i kapitel
Resvägsprofil på sid. 76.

Spara

SPARA RESMÅLET UNDER... öppnas. Du kan
ange ett namn och spara resmålet i
ADRESSBOK.
Ytterligare information finns i kapitel Spara
resmål på sid. 34.

Klicka på en funktion för att aktivera den.
Klicka på Alternativ om du vill stänga listan utan att aktivera en
funktion.
Anmärkn: Beroende på vilken typ av resmål du valt, kan det
hända att inte alla ovan beskrivna alternativ finns tillgängliga.

Navigation
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Kartans Alternativ iFörhandsgranska
Klicka på Alt. när kartan är öppen i Förhandsgranska för att
öppna ett fönster med ytterligare funktioner:
Alternativ

Beskrivning

Simulering

Simulerar den visade resvägen. Denna
simulering kan även göras utan GPSmottagning. Det är endast möjligt att
simulera resvägar som är maximalt 500 km.
Detta alternativ är endast aktivt om en
planerad resväg visas på kartan.

Spara

SPARA RESMÅLET UNDER... öppnas. Du kan
ange ett namn och spara resmålet i
ADRESSBOK.
Ytterligare information finns i kapitel Spara
resmål på sid. 34.
Detta alternativ är endast möjligt om du har
startat en navigation till ett angivet resmål.

Spara resväg

SPARA RESVÄGEN UNDER... öppnas. Du kan
ange ett namn och spara resvägen i
SPARADE RESVÄGAR.
Ytterligare information finns i kapitel Spara
resvägar på sid. 43.
Detta alternativ är endast aktivt om en
planerad resväg visas på kartan.

Resvägsprofil

RESVÄGSPROFIL öppnas. Här visas
alternativen för resvägens beräkning, här
kan du göra ändringar.
Ytterligare information finns i kapitel
Resvägsprofil på sid. 76.

Klicka på en funktion för att aktivera den.
Klicka på Alt. om du vill stänga listan utan att aktivera en
funktion.
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Organisera resmål
I detta kapitel:
Adressbok

Sida 34

Spara resmål
Radera resmål i Adressbok
Ändra resmålets namn
Senaste resmål

Sida 36

Radera resmål i Senaste resmål

Organisera resmål
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Det finns två listor i vilka resmålen kan sparas:
Ù ADRESSBOK
Ù SENASTE RESMÅL
Du kan spara varje resmål och resmålen i SENASTE RESMÅL i
ADRESSBOK. Detta är t.ex. bekvämt när du ofta använder
resmålet.
Du kan döpa om resmål i ADRESSBOK.
Du kan radera enstaka resmål i Adressbok och Senaste resmål.

Adressbok
Alla resmål som du sparat i Sony Personal Navigation System
finns i ADRESSBOK.
Kapitlet Adressbok på sid. 24 beskriver hur du startar
navigationen till ett resmål utifrån ADRESSBOK.

Spara resmål
1. Ange ett resmål enligt kapitel Ange ett resmål på sid. 21.
BEKRÄFTA MÅL är öppet.
2. Klicka på Alternativ.
Listan över alternativ öppnas.
3. Klicka på Spara.
- ELLER 2a Klicka på Beräkna rutt i BEKRÄFTA MÅL.
Kartan öppnas i Förhandsgranska.
2b Klicka på Alt..
Listan över alternativ öppnas.
3. Klicka på Spara.
SPARA RESMÅLET UNDER... öppnas.
4. Ange resmålets namn.
5. Klicka på

(OK).

Resmålet sparas i ADRESSBOK. Dialogfönstret stängs.
BEKRÄFTA MÅLöppnas igen.

Radera resmål i Adressbok
1. Klicka på Navigera i Huvudmeny.
NAVIGERA öppnas.
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2. Klicka på Adressbok.
Softwaretangentbordet öppnas.
3. Klicka på List.
ADRESSBOK öppnas.

Radera enstaka poster
1. Klicka på Alternativ i ADRESSBOK.
Listan över alternativ öppnas.
2. Klicka på Ta bort objekt.
ADRESSBOK öppnas i Markera post.
Ù Klicka på en omarkerad post för att markera den.
Motsvarande knapp är tryckt.
Ù Om du klickar på en markerad post, raderas den.
Ù Klicka på Alla för att markera alla poster i adressboken.
Ù Klicka på Inga för att ta bort alla markeringar.
Ù Klicka på
(Tillbaka) för att återgå till ADRESSBOK
utan att göra ändringar.
3. Markera posterna som skall raderas.
4. Klicka på Radera.
Du uppmanas att bekräfta raderingen.
5. Klicka på OK.
Markerade poster raderas.
ADRESSBOK öppnas.

Radera Adressbok komplett
1. Klicka på Alternativ i ADRESSBOK.
Listan över alternativ öppnas.
2. Klicka på Radera hela adressbokenRadera hela adressboken.
Du uppmanas att bekräfta raderingen.
3. Klicka på OK.
ADRESSBOK är tom.
HUVUDMENY öppnas.

Organisera resmål

- 35 -

Användarmanual Sony Personal Navigation System

Ändra resmålets namn
1. Ange ett resmål i ADRESSBOK, enligt kapitel Adressbok,
sid. 24.
BEKRÄFTA MÅL är öppet.
2. Klicka på Alternativ.
Listan över alternativ öppnas.
3. Klicka på Döpa om.
SPARA RESMÅLET UNDER... öppnas.
4. Ändra resvägens namn.
5. Klicka på

(OK).

Resmålet sparas i ADRESSBOK under nytt namn. Dialogfönstret
stängs.
BEKRÄFTA MÅL öppnas igen.

Senaste resmål
De senaste 100 resmålen som du sparat i Sony Personal
Navigation System finns i SENASTE RESMÅL.
Kapitlet Senaste resmål på sid. 24. beskriver hur du startar
navigationen till ett resmål utifrån SENASTE RESMÅL.

Radera resmål i Senaste resmål
1. Klicka på Navigera i Huvudmeny.
NAVIGERA öppnas.
2. Klicka på Senaste resmål.
SENASTE RESMÅL öppnas.

Radera enstaka poster
1. Klicka på Alternativ i SENASTE RESMÅL.
Listan över alternativ öppnas.
2. Klicka på Radera senaste resmål.
SENASTE RESMÅL öppnas i Markera post.
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Ù Klicka på en omarkerad post för att markera den.
Motsvarande knapp är tryckt.
Ù Om du klickar på en markerad post, raderas den.
Ù Klicka på Alla för att markera alla poster i telefonboken.
Ù Klicka på Inga för att ta bort alla markeringar.
Ù Klicka på
(Tillbaka) för att återgå till SENASTE
RESMÅL utan att göra ändringar.
3. Markera posterna som skall raderas.
4. Klicka på Radera.
Du uppmanas att bekräfta raderingen.
5. Klicka på OK.
Markerade poster raderas.
SENASTE RESMÅL öppnas.

Radera Senaste resmål komplett
1. Klicka på Alternativ i SENASTE RESMÅL.
Listan över alternativ öppnas.
2. Klicka på Radera alla Senaste resmål.
Du uppmanas att bekräfta raderingen.
3. Klicka på OK.
SENASTE RESMÅL är tom.
HUVUDMENY öppnas.

Organisera resmål
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Resvägar med etapper
I detta kapitel:
Resvägsplanering

Sida 40

Ange startpunkt
Ange resvägspunkter
Editera resvägspunkter
Organisera resvägar

Sida 43

Spara resvägar
Ladda resvägar
Döpa om resväg
Radera resvägar i Sparade resvägar
Navigation

Sida 45

Beräkna och visa resväg
Simulera resväg
Starta navigation

Resvägar med etapper
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Du kan använda resvägsplaneringen även utan GPS-mottagning,
t.ex. hemma innan resan påbörjas. Du kan spara valfritt antal
planerade resvägar och på så sätt planera din semester i förväg.

Resvägsplanering
1. Klicka på Mer...i Huvudmeny.
Listan över alternativ öppnas.
2. Klicka på Resvägsplanering.
RESVÄGSPLANERING öppnas.

Ytterligare funktioner i Resvägsplanering
Knapparna i RESVÄGSPLANERING har följande funktioner:
Funktion

Beskrivning

Ny resväg

Påbörjar en ny resvägsplanering. Senaste
resväg raderas. Om resvägen inte är
sparad, måste raderingen bekräftas.

Alternativ i Resvägsplanering
Alternativen i RESVÄGSPLANERING har följande funktioner:
Alternativ

Beskrivning

Spara resväg

Öppnar ett fönster där du kan spara en
planerad resväg med eget namn.

Sparade resvägar

Sparar vald adress som hemadress. Du
kan snabbt starta navigationen till detta
resmål genom att klicka på Hem i
huvudmeny.

Resvägsprofil

RESVÄGSPROFIL öppnas. Här visas
alternativen för resvägens beräkning, här
kan du göra ändringar.
Ytterligare information finns i kapitel
Resvägsprofil på sid. 76.

Ange startpunkt
Startpunkt i en resväg är den punkt från vilken du vill starta
färden. Om du vill planera resvägen på annan ort, kan du t.ex.
ange hotellet som startpunkt.
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Startpunkten är endast viktig när du vill se den planerade
resvägen på kartan men GPS-mottagning saknas eller du inte
befinner dig vid den planerade startpunkten. Startpunkten har
därför alltid löpnummer 0.
När navigationen startas, används din aktuella position som
startpunkt för resvägsberäkningen.
Den första etappen är därmed sträckan till resvägspunkten med
löpnummer 1.

1. Klicka på

(Startpunkt) eller Ange startpunkt.

STARTPUNKT öppnas.
Om du vill ange en bestämd adress, en POI, ett resmål ur
ADRESSBOK eller ett av de senaste resmålen som startpunkt:
2. Klicka på Ange adress, Sök efter POI, Adressbok eller Senaste
resmål.
3. Ange startpunkten. (se kapitel Ange ett resmål sid. 21).
4. Klicka på Infoga i resväg i BEKRÄFTA MÅL.
Om du vill ange din hemadress eller aktuell position som
startpunkt:
2. Klicka på Hemadress eller Aktuell position.
Ytterligare information finns i kapitel Grundinställningar på
sid. 73.
Angiven startpunkt visas nu bredvid 0 (Startpunkt).

Editera startpunkt
1. Klicka på

(Startpunkt).

STARTPUNKT öppnas. Du kan ange en annan startpunkt.
Tillvägagångssättet finns beskrivet i ovanstående text.

Ange resvägspunkter
Resvägspunkterna i en resväg är resmål till vilka du navigerar.
Löpnumret för varje resvägspunkt visas framför varje punkt.

1. Klicka på

(+) eller Infoga resmål.

DESTINATION: öppnas.
Om du vill ange en bestämd adress, en POI, ett resmål ur
ADRESSBOK eller ett av de senaste resmålen som resvägspunkt:

Resvägar med etapper
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2. Klicka på Ange adress, Sök efter POI, Adressbok eller Senaste
resmål.
3. Ange resvägspunkten. (se kapitel Ange ett resmål sid. 21).
4. Klicka på Infoga i resväg i BEKRÄFTA MÅL.
Om du vill ange hemadressen som resvägspunkt:
2. Klicka på Hemadress.
Ytterligare information finns i kapitel Grundinställningar på
sid. 73.
Den angivna resvägspunkten visas som sista resvägspunkt.
Löpnumret visas före resvägspunkten.
Upprepa dessa steg för varje resmål du vill infoga i resvägen.

Editera resvägspunkter
Du kan radera resvägspunkter i en resväg. Ordningen för
resvägspunkterna kan ändras efter behov.
RESVÄGSPLANERING är öppet. Minst en resvägspunkt finns
angiven. (se kapitel Resvägsplanering sid. 40).
Anmärkn: Du kan inte radera eller flytta startpunkten
(löpnummer 0).
1. Klicka på resvägspunkten du vill editera.
Du kan bläddra i listan med

(Upp) und

(Ned).

Resvägspunkternas meny öppnas. Löpnumret för vald
resvägspunkt visas till vänster.
Menyn innehåller följande:

Ù

(Resvägspunkt framåt):Flytta vald resvägspunkt
framåt. (Exempel: resvägspunkt 2 blir resvägspunkt 1).

Ù

(Resvägspunkt bakåt): Flytta vald resvägspunkt
bakåt. (Exempel: resvägspunkt 2 blir resvägspunkt 3).

Ù

(Radera): Raderar vald resvägspunkt. Ett
dialogfönster uppmanar dig att bekräfta raderingen.

2. Klicka på knappfälten för att aktivera funktionen.
3. Klicka på löpnumret bredvid knappfältet för att stänga
kontextmenyn.
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Organisera resvägar
Du kan spara varje planerad resväg med eget namn.
Anmärkn: Endast startpunkten och resvägspunkterna sparas,
inte den beräknade resvägen. En sparad resväg som laddas
måste beräknas om igen innan navigationen startas.
Du kan ladda, döpa om eller radera sparade resvägar.

Spara resvägar
RESVÄGSPLANERING är öppet. Minst en startpunkt och minst en
resvägspunkt finns angiven. (se kapitel Resvägsplanering
sid. 40).
1. Klicka på Alternativ.
Listan över alternativ öppnas.
2. Klicka på Spara resväg.
SPARA RESVÄGEN UNDER... öppnas.
3. Ange resvägens namn.
4. Klicka på

(OK).

Resmålet är nu sparat i SPARADE RESVÄGAR. Dialogfönstret
stängs.
RESVÄGSPLANERING öppnas igen.

Ladda resvägar
RESVÄGSPLANERING är öppet. (se kapitel Resvägsplanering
sid. 40).
1. Klicka på Alternativ.
Listan över alternativ öppnas.
2. Klicka på Sparade resvägar.
SPARADE RESVÄGAR öppnas.
Du kan bläddra i listan med

(Upp) und

(Ned).

3. Klicka på resvägen du vill ladda.
RESVÄGSPLANERING öppnas. Startpunkt och resvägspunkter i
laddad resväg är angivna.

Resvägar med etapper
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Döpa om resväg
RESVÄGSPLANERING är öppet. (se kapitel Resvägsplanering
sid. 40).
1. Klicka på Alternativ.
Listan över alternativ öppnas.
2. Klicka på Döpa om.
SPARA RESVÄGEN UNDER... öppnas.
3. Ändra resvägens namn.
4. Klicka på

(OK).

Resmålet sparas i SPARADE RESVÄGAR under nytt namn.
Dialogfönstret stängs.
RESVÄGSPLANERING öppnas igen.

Radera resvägar i Sparade resvägar
RESVÄGSPLANERING är öppet. (se kapitel Resvägsplanering
sid. 40).
1. Klicka på Alternativ.
Listan över alternativ öppnas.
2. Klicka på Sparade resvägar.
SPARADE RESVÄGAR öppnas.
3. Klicka på Alternativ.
Listan över alternativ öppnas.
4. Klicka på Radera.
SPARADE RESVÄGAR öppnas i Markera post.
Ù Klicka på en omarkerad post för att markera den.
Motsvarande knapp är tryckt.
Ù Om du klickar på en markerad post, raderas den.
Ù Klicka på Alla för att markera alla poster.
Ù Klicka på Inga för att ta bort alla markeringar.
Ù Klicka på
RESVÄGAR

(Tillbaka) för att återgå till SPARADE
utan att göra ändringar.

5. Markera posterna som skall raderas.
6. Klicka på
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Du uppmanas att bekräfta raderingen.
7. Klicka på OK.
Markerade poster raderas.
SPARADE RESVÄGAR öppnas.

Navigation
Resvägen måste beräknas först. Därefter kan du starta eller
simuera en navigation.

Beräkna och visa resväg
En planerad resväg kan även beräknas och visas på kartan utan
GPS-mottagning så att du kan skaffa dig en översikt över
sträckan.
RESVÄGSPLANERING är öppet. Du har angivit startpunkten och
minst en resvägspunkt (se kapitel Resvägsplanering, sid. 40)
eller laddat en resväg (se kapitel Ladda resvägar, sid. 43).

8. Klicka på

(OK).

Kartan öppnas i Förhandsgranska.
Startpunkt och resvägspunkter anges med flaggor. Avståndet
och beräknad körtid är angivet för varje etapp. Dessutom
visas uppgifter för hela resvägen.

Kartans Alternativ i Förhandsgranska
Klicka på Alt. när kartan är öppen i Förhandsgranska för att
öppna ett fönster med ytterligare funktioner:

Resvägar med etapper

Alternativ

Beskrivning

Simulering

Simulerar den visade resvägen. Denna
simulering kan även göras utan GPSmottagning. Det är endast möjligt att
simulera resvägar som är maximalt 500 km.
Detta alternativ är endast aktivt om en
planerad resväg visas på kartan.

Spara resväg

SPARA RESVÄGEN UNDER... öppnas. Du kan
ange ett namn och spara resvägen i
SPARADE RESVÄGAR.
Ytterligare information finns i kapitel Spara
resvägar på sid. 43.
Detta alternativ är endast aktivt om en
planerad resväg visas på kartan.
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Resvägsprofil

RESVÄGSPROFIL öppnas. Här visas
alternativen för resvägens beräkning, här
kan du göra ändringar.
Ytterligare information finns i kapitel
Resvägsprofil på sid. 76.

Klicka på en funktion för att aktivera den.
Klicka på Alt. om du vill stänga listan utan att aktivera en
funktion.

Simulera resväg
Du kan även simulera en navigation.
Anmärkn: GPS-mottagning krävs inte för simuleringen.
Det är endast möjligt att simulera resvägar som är maximalt
500 km.
Du har beräknat och visar en resväg (se kapitel Beräkna och visa
resväg, sid. 45).
Kartan är öppen i Förhandsgranska.
1. Klicka på Alt..
Listan över alternativ öppnas.
2. Klicka på Simulering.
Resvägen beräknas igen för simuleringen. Simuleringen
startar när beräkningen är avslutad.

Avsluta simulering
Simuleringen kan avslutas när som helst.
1. Klicka på Alt..
Listan över alternativ öppnas.
2. Klicka på Avsluta navigation.

Starta navigation
Du har beräknat och visar en resväg (se kapitel Beräkna och visa
resväg, sid. 45).
Kartan är öppen i Förhandsgranska.
Anmärkn: Resvägen beräknas enligt en s.k. resvägsprofil.
Klicka på Alt. > Resvägsprofil om du vill visa eller ändra denna
resvägsprofil.
Ändrade alternativ gäller även för all efterföljande navigation.
Ytterligare information finns i kapitel Resvägsprofil på sid. 76.
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Klicka på

(Starta navigation) eller kör som vanligt.

GPS-mottagning saknas
Följande meddelande visas när GPS-signalen är för svag:
Ingen GPS-signal. Vill du använda senaste kända position?
Följande alternativ finns:
Ù Klicka på OK. Resvägen beräknas med senaste kända position
som utgångspunkt. Resvägen beräknas igen när GPSmottagningen är tillräcklig för att bestämma positionen och
du kan starta navigationen.
Ù Klicka på Avbryt. RESVÄGSPLANERING öppnas igen. Du kan
starta navigationen igen senare.

Resvägar med etapper
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Arbeta med karta
I detta kapitel:
Kartmaterial

Sida 50

Karta i Standard

Sida 50

Karta i Förhandsgranska

Sida 51

Karta i Navigation

Sida 53

Karta i Sök resmål

Sida 55

Arbeta med karta
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Kartmaterial
Sony Personal Navigation System kan endast arbeta med en
karta i taget, även om flera kartor finns i navigationsenheten.
Vilken karta som är aktuell visas i KARTINSTÄLLNINGAR. Du kan
även välja en annan karta.
Ytterligare information finns i kapitel Kartinställningar på sid. 71.

Karta i Standard
Kartan visas alltid i Standard när du inte navigerar, inte
beräknar en resväg och inte söker ett resmål på kartan.

Följande egenskaper är typiskt för detta läge:
Ù Aktuell position visas i mitten i nederdelen med en grön
triangel. Triangeln ändrar inte position i displayen när du kör.
Istället förflyttas kartavsnittet i körriktningen.
Ù Kartans skala förändras beroende på aktuell hastighet.

(Volym för att reglera volymen för
Klicka på
köranvisningarna. (se även kapitel Volym sid. 14).

Klicka på

(Sök resmål) för att visa kartan i Sök resmål.

Ytterligare information finns i kapitel Karta i Sök resmål på
sid. 55.

Öppna Huvudmeny
Klicka i kartan på valfri punkt i Standard.
HUVUDMENY öppnas.
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Karta i Förhandsgranska
Du har angivit ett resmål. Du har klickat på Beräkna rutt i
BEKRÄFTA MÅL.
- ELLER –
Du har planerat eller laddat en resväg och klickat på
(OK).
Kartan öppnas i Förhandsgranska. Hela resvägen visas.

Beskrivning
1

Resmålet markeras med en flagga.
Startpunkt och varje resvägspunkt är markerat med
flagga om du visar en planerad eller laddad resväg.

2

Resvägen är markerad i orange.

3

En grön triangel visar din aktuella position.
Om du visar en planerad eller laddad resväg och den
angivna startpunkten inte är din aktuella position, kan
det förekomma att aktuell position inte visas.

4

Hela körsträckan, beräknad körtid och beräknad
ankomsttid visas i en informationsruta.
Om du visar en resväg med flera etapper, visas även
information för varje etapp.

Anmärkn: Du kan ställa in vilken information som skall visas.
Ytterligare information finns i kapitel Konfigurera Sony Personal
Navigation System på sid. 69.

Klicka på

(Starta navigation) för att börja navigationen.

Resvägen måste eventuellt beräknas igen om du visar en
planerad eller laddad resväg. Din aktuella position förekommer
nu som startpunkt. Navigationen utförs till första angivna
resvägspunkt.

Arbeta med karta
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(Zooma ut) för att förstora kartans skala. Det
Klicka på
visade kartavsnittet blir större, men detaljerna syns sämre.
(Zooma ut) för att förminska kartans skala. Det
Klicka på
visade kartavsnittet blir mindre, men detaljerna syns bättre.
Zoomlisten mellan
visar aktuellt zoomläge.

(Zooma ut) och

(Zooma ut)

(Volym) för att reglera volymen för
Klicka på
köranvisningarna.

(Tillbaka) för att återgå till det fönster där du
Klicka på
öppnade kartan.

Kartans alternativ i Förhandsgranska
Klicka på Alt. när kartan är öppen i Förhandsgranska för att
öppna ett fönster med ytterligare funktioner:
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Alternativ

Beskrivning

Simulering

Simulerar den visade resvägen. Denna
simulering kan även göras utan GPSmottagning. Det är endast möjligt att
simulera resvägar som är maximalt
500 km.

Spara

SPARA RESMÅLET UNDER... öppnas. Du kan
ange ett namn och spara resmålet i
ADRESSBOK.
Ytterligare information finns i kapitel
Spara resmål på sid. 34.
Detta alternativ är endast möjligt om du
har startat en navigation till ett angivet
resmål.

Resvägsprofil

RESVÄGSPROFIL öppnas. Här visas
alternativen för resvägens beräkning, här
kan du göra ändringar.
Ytterligare information finns i kapitel
Resvägsprofil på sid. 76.

Spara resväg

SPARA RESVÄGEN UNDER... öppnas. Du kan
ange ett namn och spara resvägen i
SPARADE RESVÄGAR.
Ytterligare information finns i kapitel
Spara resvägar på sid. 43.
Detta alternativ är endast aktivt om en
planerad resväg visas på kartan.

Karta i Förhandsgranska
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Klicka på en funktion för att aktivera den.
Klicka på Alt. om du vill stänga listan utan att aktivera en
funktion.

Karta i Navigation
Eftersom kartan visades i Förhandsgranska är navigationen
redan startad.
Kartan öppnas i Navigation.
Hur stort kartavsnitt som visas, beror på inställningarna och
hastigheten. (se kapitel Konfigurera Sony Personal Navigation
System sid. 69).
Kartan förändras hela tiden. Din position visas alltid på samma
punkt i displayen. Körriktningen är alltid uppåt.

Beskrivning
1

Följande information anges:
Ù Resterande avstånd till resmålet
Ù Beräknad resterande körtid till resmålet

2

Det lilla pilfältet visar nästkommande manöver när
flera manöver skall utföras i rad.

3

Det stora pilfältet visar vägen till nästa korsning, där
du skall svänga av. Under visas avståndet till denna
korsning.
När du närmar dig korsningen visas balkar istället för
avståndet:

Ju kortare den vita balken är, desto närmare
korsningen befinner du dig.
Om du inte behöver svänga av, visas en rak pil med
avståndet hur länge du skall följa vägen.

Arbeta med karta
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4

I det övre gatufältet visas namnet på gatuavsnittet du
skall köra på härnäst.

5

I det undre gatufältet visas namnet på gatuavsnittet
du just befinner dig på.

6

Här visas skyltar du skall följa.

7

Resvägen är markerad i orange.

8

En grön triangel visar positionen på kartan.
Kartavsnittet förändras hela tiden och placerar aktuell
position så centrerat på kartan som möjligt.

9

Kompassen visar riktning norrut.

Anmärkn: Indikeringen av ovannämnda inställningar kan
ändras. Vissa funktioner är endast tillgängliga när motsvarande
information finns i kartmaterialet. Ytterligare information finns i
kapitel Konfigurera Sony Personal Navigation System på sid. 69.
Anmärkn: Tryck VOICE/POSITION för att upprepa aktuell
köranvisning.

(Volym) för att reglera volymen för
Klicka på
köranvisningarna. (se även kapitel Volym sid. 14).

(TMC-Informationer) för att visa
Klicka på
trafikmeddelanden. (se även kapitel TMC (TMC-Informationer)
sid. 63).

Klicka på
resmål.

(Sök resmål) för att öppna kartan i Sök

Ytterligare information finns i kapitel Karta i Sök resmål på
sid. 55.

Avsluta navigation
1. Klicka på Alt..
Listan över alternativ öppnas.
2. Klicka på Avsluta navigation.

Öppna Huvudmeny
Klicka i kartan på valfri punkt i Navigation.
HUVUDMENY öppnas.
Anmärkn: Detta avslutar inte navigationen. Klicka på Karta i
HUVUDMENY för att återgå till navigationen.
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Kartans alternativ i Navigation
Klicka på Alt. när kartan är öppen i Navigation för att öppna ett
fönster med ytterligare funktioner:
Alternativ

Beskrivning

Spärr

Klicka på denna knapp för spärra ett
vägavsnitt som ligger framför dig, dvs.
resvägen beräknas förbi detta avsnitt,
t.ex. om du får meddelande om
köbildning på vägavsnittet.
Ytterligare information finns i kapitel
Spärra vägavsnitt på sid. 62.

Visa resväg

Klicka på denna knapp för att visa hela
resvägen på kartan.

Avsluta navigation

Klicka på denna knapp för att avsluta
navigationen.
Ett dialogfönster uppmanar dig att
bekräfta.

Nästa destination

Klicka på denna knapp för att hoppa över
nästa resvägspunkt. Denna knapp är
inakiv om mindre än 2 resvägspunkter
ligger framför dig i resvägen.
Ytterligare information finns i kapitel
Hoppa över etapp på sid. 61.

TMC-Informationer

Klicka på denna knapp för att visa
trafikmeddelanden.
Ytterligare information finns i kapitel TMC
(TMC-Informationer) på sid. 63.

Editera resväg

Klicka på denna knapp för att öppna
EDITERA RESVÄG. Här kan du lägga till,
editera och radera resvägspunkter.
Ytterligare information finns i kapitel
"Resvägar med etapper" på sid. 39.

Dynamisk
ruttinformation

Klicka på denna knapp för att visa en
översikt över kommande POIs längs
resvägen.
Ytterligare information finns i kapitel
"Dynamisk ruttinformation" på sid. 63.

Klicka på en funktion för att aktivera den.
Klicka på Alt. om du vill stänga listan utan att aktivera en
funktion.

Karta i Sök resmål
Kartan visas alltid i Sök resmål om kartan innehåller ett hårkors.
Kartan förändras inte under pågående färd. Kartan är alltid riktad
med norrut uppåt.
Din position visas endast om den finns på visad kartavsnitt.
Arbeta med karta
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Förändra kartavsnitt
Du kan flytta det visade kartavsnittet med fingret.
Ù Flytta kartan i önskad riktning.

(Zooma ut) för att förstora kartans skala. Det
Klicka på
visade kartavsnittet blir större, men detaljerna syns sämre.
(Zooma ut) för att förminska kartans skala. Det
Klicka på
visade kartavsnittet blir mindre, men detaljerna syns bättre.
Zoomlisten mellan
visar aktuellt zoomläge.

(Zooma ut) och

(Zooma ut)

(Aktuell position). Placerar kartavsnittet på
Klicka på
sådant sätt att den aktuella positionen centreras.
1. Placera hårkorset på den punkt du vill navigera till.
Resmålets geografiska koordinater och motsvarande adress
visas i displayens undre del i Valt resmål.
2. Klicka på

(Resmål).

RESMÅL PÅ KARTA öppnas. Detaljerade adressuppgifter för valt
resmål visas i vänstra övre hörnet.
Knapparna med olika funktioner visas.
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Funktion

Beskrivning

Navigera dit

Klicka på knappen för att starta
navigationen till denna punkt. Om du just
befinner dig i en annan navigation,
avbryts denna. Du kan även återuppta
navigationen till den ursprungliga målet
genom att välja i SENASTE RESMÅL.
Karta i Sök resmål
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Etappmål

Denna funktion är endast aktiv om du
just befinner dig i en pågående
navigation.
Klicka på knappen för att bestämma
denna punkt som etappmål.
Navigationen utförs till detta angivna
etappmål. Du kan sedan fortsätta att
navigera till ditt ursprungliga resmål.
Ytterligare information finns i kapitel
Infoga etappmål på sid. 61.

Infoga i resväg

Klicka på knappen för att infoga denna
punkt som sista punkt i
resvägsplaneringen. Punkten infogas som
första punkt i en resvägsplanering om
ingen resvägsplanering är öppen. (se
även kapitel Resvägsplanering sid. 40).

Spara

SPARA RESMÅLET UNDER... öppnas. Du kan
ange ett namn och spara punkten i
ADRESSBOK.
Ytterligare information finns i kapitel
Spara resmål på sid. 34.

I närheten

I NÄRHETEN öppnas. Här kan du söka
efter resmål i närheten av angiven punkt.
Ytterligare information finns i kapitel POI i
närheten på sid. 27.

Resvägsplanering

Klicka på denna knapp för att öppna
RESVÄGSPLANERING . Här kan du lägga
till, editera och radera resvägspunkter.
Ytterligare information finns i kapitel
"Resvägar med etapper" på sid. 39.

Klicka på en funktion för att aktivera den.
Klicka på
funktion.

(Resmål för att stänga fönstret eller aktivera en

(Volym) för att reglera volymen för
Klicka på
köranvisningarna. (se även kapitel Volym sid. 14).

(Tillbaka) för att återgå till den ruta där du
Tryck
öppnade kartan i Sök resmål.

Arbeta med karta
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Praktiska funktioner
I detta kapitel:
GPS-status

Sida 60

Infoga etappmål

Sida 61

Hoppa över etapp

Sida 61

Spärra vägavsnitt

Sida 62

Visa hela resvägen

Sida 62

Dynamisk ruttinformation

Sida 63

TMC (TMC-Informationer)

Sida 63

Konfigurera visning av meddelanden
Inställningar
Beakta trafikmeddelanden
Stationssökning
Avgifts-TMC

Praktiska funktioner
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Nedanstående funktioner kan endast användas om GPSmottagningen är tillräcklig för bestämningen av aktuell position.
(GPS redo) visar om GPS-mottagningen är tillräcklig.

GPS-status
I GPS-STATUS visas en överblick av den information som
navigationssystemet hämtar resp. beräknar ur mottagna GPSsignaler.
HUVUDMENY öppnas.
1. Klicka på Mer....
Listan över alternativ öppnas.
2. Klicka på GPS-status.
GPS-STATUS öppnas.
Följande information finns i GPS-STATUS:
Fält

Innebörd

GMT:

Greenwich Mean Time: Klockslag i
London. Om du befinner dig inom en annan
tidszon är detta inte tiden på din position.

Längdgrad:
Breddgrad:

Koordinater för aktuell position.
Bokstäverna betyder:
W:
Västlig längdgrad
E:
Östlig längdgrad
N:
Nordlig breddgrad
S:
Sydlig breddgrad

Höjd:

Höjd över havet. För att kunna beräkna
höjd över havet, krävs signal från minst
fyra GPS-satelliter.

Satelliter:

Antalet GPS-satelliter från vilka signaler
mottas. Signal från minst tre satelliter
krävs för att bestämma aktuell position.

HDOP:

Siffran för positionsbestämningens
precision. Ju lägre värdet är, desto
exaktare är positionsbestämningen. Värden
upp till 8 är lämpliga för navigation.

Riktning:

Visar i vilken riktning du just färdas.

Hast.:

Visar aktuell hastighet.
Visar aktuell position.

Spara aktuell position
Aktuell position kan sparas i ADRESSBOK.
1. Klicka på Spara position.
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SPARA RESMÅLET UNDER... öppnas. Markörren blinkar i Namn.
2. Ange resmålets namn.
3. Klicka på

(OK).

Resmålet sparas i ADRESSBOK. Dialogfönstret stängs.

Infoga etappmål
Du kan infoga ett nytt etappmål när som helst under
navigationen. Resvägen beräknas igen så att detta etappmål
gäller som nästkommande resmål. När du kommit fram till
etappmålet, kan du sedan fortsätta att navigera till ditt
ursprungliga resmål.
Navigation pågår. Kartan är öppen i Navigation.

1. Klicka på

(Sök resmål).

Kartan öppnas i Sök resmål.
2. Placera hårkorset på den punkt du vill navigera till.
Anmärkn: Ytterligare information om karthantering finns i
kapitel Karta i Sök resmål på sid. 55.
Resmålets geografiska koordinater eller motsvarande adress
visas i displayens undre del i Valt resmål
3. Klicka på

(Resmål).

RESMÅL PÅ KARTA öppnas. Detaljerade adressuppgifter för valt
resmål visas i vänstra övre hörnet.
4. Klicka på Etappmål.
Resvägen beräknas igen. Angivet etappmål gäller som nästa
resvägspunkt.

Hoppa över etapp
Funktionen är endast aktiv om du befinner dig i en navigation och
minst två resvägspunkter finns angivna.
Använd denna funktion för att hoppa över nästa resvägspunkt.
Exempel: Du har planerat att köra från kontoret till företag A och
sedan företag B och är redan på väg. Du får ett meddelande att
du inte behöver besöka företag A och kan alltså hoppa över den
punkten.
Kartan är öppen i Navigation.

Praktiska funktioner
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1. Klicka på Alt.
Listan över alternativ öppnas.
2. Klicka på Nästa destination.
Resvägen beräknas igen. Nästkommande resvägspunkt
(enligt exemplet: firma B) gäller som nästkommande resmål.

Spärra vägavsnitt
Klicka på denna knapp för spärra ett vägavsnitt som ligger
framför dig, dvs. resvägen beräknas förbi detta avsnitt, t.ex. om
du får meddelande om köbildning på vägavsnittet.
Anmärkn: Spärren gäller endast för pågående navigation och
inte för nästa nya navigation.
Kartan är öppen i Navigation.
1. Klicka på .
Listan över alternativ öppnas.
2. Klicka på Spärr.
SPÄRR öppnas.
3. Ange hur många kilometer framåt spärren skall gälla, utifrån
din aktuella position.
Resvägen beräknas igen. Det spärrade vägavsnittet undviks.
Vägavsnittet är markerat i röttpå kartan.

Häv spärr
1. Klicka på Alt..
Listan över alternativ öppnas.
2. Klicka på Häv spärr.
Spärren är borttagen. Resvägen beräknas igen. Vägavsnittet kan
åter tas med i resvägsberäkningen.

Visa hela resvägen
Du kan visa hela resvägen när som helst under pågående
navigation. Så har du alltid en överblick över körsträckan.
Kartan är öppen i Navigation.
1. Klicka på Alt..
Listan över alternativ öppnas.
2. Klicka på Visa resväg.
Hela resvägen visas på kartan.
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Dynamisk ruttinformation
Du kan när som helst visa POIs längs resvägen i tre olika
kategorier under pågående navigation. Så kan du t.ex. snabbt ta
reda på var närmaste rastplats ligger. Du kan lägga in denna
rastplats som etappmål i resvägen.
Anmärkn: POIs i samma kategorier som i Snabblänk visas. Du
kan bestämma vilka kategorier som skall visas.
Ytterligare information finns i kapitel Kategorier för Snabblänk
och Dynamisk ruttinformation på sid. 71.
Kartan är öppen i Navigation.
1. Klicka på Alt..
Listan över alternativ öppnas.
2. Klicka på alternativet Dynamisk ruttinformation.
DYNAMISK RUTTINFORMATION öppnas. Här visas POIs som
ligger på eller i närheten av resvägen, i vardera av de tre
kategorierna.
POI är sorterade efter avstånd.

Ange POI som etappmål

(Etappmål) till höger om listposten om du vill
Klicka på
använda POIn i navigationen.
Resvägen beräknas igen. Angiven POI gäller som nästa
resvägspunkt. Färden mot det ursprungliga målet kan fortsätta.

TMC (TMC-Informationer)
Om navigationssystemet är monterat i en TMC-vagga, har
systemet tillgång till aktuella trafikmeddelanden och kan ändra
en resväg dynamiskt, t.ex. för att köra förbi en köbildning. Du
kan även låta visa aktuellt gällande trafikmeddelanden.
Anmärkn: I TMC-vaggan finns en mottagningsmodul för TMCmeddelanden, standardvaggan innehåller inte denna funktion.
Skillnaden visas med bokstäverna TMC på vaggan.
Knappen TMC visas inte om enheten inte sitter i en TMC-vagga.
1. Klicka på Mer... i Huvudmeny.
Ett fönster med ytterligare funktioner öppnas.
2. Klicka på TMC-Informationer.
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TMC-INFORMATIONER öppnas.

Innebörd
1

Visar vilken typ och hur många trafikmeddelanden som
visas.

2

Varje trafikmeddelande innehåller följande information:
Ù Längs resvägen: Avstånd till aktuell position.
Inte längs resvägen: Trafikmeddelandets nummer.
Ù Land (i Nordamerika: Stat eller provins) där
trafikhindret föreligger.
Ù Gata där trafikhindret föreligger.
Ù Minst ett trafikmärke som symboliserar trafikhindret.
Klicka på meddelandet för att visa ytterligare info.

3

Bredvid varje meddelande visas Undvik / Ignorera om en
omväg skall beräknas förbi trafikhindret.
(du har tryckt Undvik): Systemet beräknar en omväg
automatiskt.
(Inte tryckt: Ignorera ): Trafikhindret ignoreras vid
resvägsberäkningen.

4

Klicka på Meddelandevalför att bestämma vilka
meddelanden som skall visas.
Ytterligare information finns i kapitel Konfigurera visning
av meddelanden på sid. 65.

5

Klicka på Inställningar för att konfigurera mottagning av
meddelanden och hur de skall påverka
resvägsberäkningen.
Ytterligare information finns i kapitel Inställningar på
sid. 65.

Du kan bläddra i listan med

Klicka på
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Konfigurera visning av meddelanden
1. Klicka på Meddelandeval i TMC-INFORMATIONER.
INSTÄLLNINGAR öppnas.
Följande alternativ finns:
Ù Längs resvägen: Visar alla meddelanden som gäller
trafiken längs resvägen.
Detta alternativ visar inget meddelande om du inte
navigerar.
Ù Inte längs resvägen: Alla: Visar alla trafikmeddelanden
om inte gäller den beräknade resvägen.
Ù Inte längs resvägen: Trafikhinder: Visar meddelanden om
trafikhinder utanför den beräknade resvägen.
Ù Inte längs resvägen: Kö: Visar meddelanden om dåligt
väder utanför den beräknade resvägen.
Ù Inte längs resvägen: Oväder: Visar meddelanden om
dåligt väder utanför den beräknade resvägen.
2. Klicka på önskat alternativ.
3. Klicka på

(OK) för att stänga

igen.

Inställningar
1. Klicka på Inställningar i TMC-INFORMATIONER.
INSTÄLLNINGAR öppnas.
Du kan ställa in TMC-stationen i INSTÄLLNINGAR, om och hur
mottagningen av trafikmeddelanden skall hanteras.
Inställning

Innebörd och möjliga värden
Bestäm hur stationen från vilken
trafikmeddelanden tas emot, skall ställas
in.
Automatiskt

Stationssökning

Håll station
Håll frekvens
Ytterligare information finns i kapitel
Avgifts-TMC på sid. 68.
Fabriksinställning: Automatiskt.
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Bestäm om systemet skall ta hänsyn till
nya trafikmeddelanden längs resvägen.
Automatiskt: Systemet beräknar en omväg
automatiskt.

Räkna om resväg

På begäran: Meddelandet visas. Här kan du
bestämma om systemet skall beräkna
en omväg eller inte..
Ytterligare information finns i kapitel
Beakta trafikmeddelanden på sid. 66.
Denna inställning är endast aktiv om
alternativet för trafikmeddelanden är
aktiverat i resvägsprofilen. (se
Resvägsprofil, sid. 76).
Fabriksinställning: Automatiskt.

Avgifts-TMC

I vissa länder finns avgiftsbelagda TMCtjänster.
Bestäm om och vilka avgiftsbelagda TMCtänster du vill utnyttja.

2. Gör önskade inställningar.
3. Klicka på

(OK) för att stänga INSTÄLLNINGAR igen.

Beakta trafikmeddelanden
I TMC-inställningarna kan du bestämma hur systemet skall ta
hänsyn till trafikmeddelanden som gäller resvägen.
Ytterligare information finns i kapitel Inställningar, på sid. 65.
Anmärkn: Denna inställning är endast aktiv om alternativet för
trafikmeddelanden är aktiverat i resvägsprofilen. Ytterligare
information finns i kapitel Resvägsprofil på sid. 76.

Räkna om resväg: Automatiskt
Navigationssystemet beräknas automatiskt en omväg om ett
trafikhinder rapporteras på resvägen. Under beräkningen visas
följande meddelande:
"Resväg blev ändrad p.g.a. aktuell trafiksituation."
Du kan när som helst återvända den ursprungliga resvägen.
Öppna TMC-INFORMATIONER och klicka på
Ignorera) bredvid aktuellt trafikmeddelande.
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Räkna om resväg: På begäran
MEDDELANDE öppnas om ett trafikhinder rapporteras på resvägen.
Ett fullständigt meddelande visas.

Ù Klicka på Undvik / Ignorera för att ta hänsyn till det
rapporterade trafikhindret på sträckan.
Navigationssystemet beräknar en omväg så att trafikhindret
passeras.
Ù Klicka en gång till på samma fält för att ignorera det
rapporterade trafikhindret.

Stationssökning
1. Klicka på Inställningar i TMC-INFORMATIONER.
INSTÄLLNINGAR öppnas. Stationsnamnet, frekvensen och
mottagningskvaliteten för aktuell station visas i övre kanten.
2. Välj en av inställningarna Automatiskt, Håll station eller Håll
frekvens i Stationssökning.
Läget Automatiskt söker nästa station med god mottagning.
3a Du kan ställa in en annan station med pilknapparna i Station.
Namnet och frekvensen visas när en annan station hittats.
Läget Håll station medför att TMC-mottagaren söker samma
station men med en annan bättre frekvens.
3b Du kan ställa in en annan station med pilknapparna i Station.
Namnet och frekvensen visas när en annan station hittats.
Denna station hålls nu.

Praktiska funktioner
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Läget Håll frekvens medför att TMC-mottagaren inte söker
varken annan station eller annan frekvens.
3c Du kan använda pilknapparna i Station för att ändra
frekvensen i steg om 0,1 MHz.
Stationsnamnet visas när en station tas emot på inställd
frekvens.
4. Klicka på OK för att stänga INSTÄLLNINGAR igen.

Avgifts-TMC
1. Klicka på Inställningar i TMC-INFORMATIONER.
INSTÄLLNINGAR öppnas.
2. Klicka på Avgifts-TMC.
LEVERANTÖR, AVGIFTS-TMC öppnas. Här visas de
avgiftsbelagda TMC-tjänsterna som Sony Personal
Navigation System kan använda. Om du har aktiverat en
tjänst, visas hur länge den aktiveringen gäller.
3. Klicka på tjänsten som du vill aktivera resp. förlänga.
Ett dialogfönster uppmanar dig att bekräfta.
4. Klicka på Aktivera.
ID-numret för din navigationsenhet visas i nästa fönster.
5. Notera detta ID-nummer
6. Följ instruktionerna i displayen. Anvisningar om aktivering av
avgiftsbelagda TMC-tjänster finns även på webbplatsen.
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Konfigurera Sony Personal
Navigation System
I detta kapitel:
Öppna Inställningar

Sida 70

Kartinställningar

Sida 71

POI-inställningar

Sida 71

Kategorier för Snabblänk och Dynamisk ruttinformation
Visa kategorier på kartan
Grundinställningar

Sida 73

Resvägsprofil

Sida 76
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Öppna Inställningar
INSTÄLLNINGAR är utgångspunkten för all personlig anpassning av
Sony Personal Navigation System.
HUVUDMENY är öppen (se kapitel Öppna Huvudmeny på sid. 21).
1. Klicka på Alternativ.
Listan över alternativ öppnas.
2. Klicka på Inställningar.
INSTÄLLNINGAR öppnas.
INSTÄLLNINGAR har flera knappar. Klicka på knappfälten för att
öppna motsvarande inställningsruta.
Det finns fyra inställningsrutor: KARTINSTÄLLNINGAR. POIGRUNDINSTÄLLNINGAR och RESVÄGSPROFIL.

INSTÄLLNINGAR.

Inställningarna i de olika rutorna är fördelade i listor.
Du kan bläddra i listorna med

(Upp) och

(Ned).

Vissa inställningar accepterar endast två eller tre olika värden.
(Ändra). Alla möjliga
Dessa inställningar visar
alternativvärden är synliga. Det aktuellt aktiva värdet är
markerat i orange.
1. Klicka på

(Ändra) för att växla mellan olika värden.

Vissa inställningar accepterar många olika värden. Dessa
inställningar har knappen
är synligt.
1. Klicka på

(Lista). Det aktuellt aktiva värdet

(Lista).

En lista med möjliga värden öppnas. Det aktuellt aktiva
värdet är markerat.
Du kan bläddra i listan med

(Upp) och

(Ned).

2. Klicka på önskat värde. Värdet är nu markerat.
3. Klicka på

(OK).

Listan stängs. Det nya värdet visas.
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Du kan stänga en inställningsruta på två sätt:
Ù Klicka på

(Klar). Ändringarna sparas.

Ù Klicka på

(Avbryt). Ändringarna sparas inte.

INSTÄLLNINGAR är öppet igen.

Kartinställningar
KARTINSTÄLLNINGAR visar vilken karta som används i
navigationssystemet.
Om navigationssystemet är utrustat med flera kartor, kan du
välja en annan karta.
1. Klicka på Kartinställningar i INSTÄLLNINGAR.
KARTINSTÄLLNINGAR öppnas.
2. Klicka på kartans namn.
En lista med tillgängliga kartor öppnas. Du kan bläddra i listan
med

(Upp) och

(Ned).

3. Klicka på kartan du vill använda.
4. Klicka på

(OK).

KARTINSTÄLLNINGAR öppnas igen. Den nya kartan visas i
listan.
Ù Klicka på

(Klar). Ändringarna sparas.

Ù Klicka på

(Avbryt). Ändringarna sparas inte.

POI-inställningar
I POI-INSTÄLLNINGAR visas vilka kategorier som visas i de tre
knapparna för snabblänk i I NÄRHETEN. Dessa kategorier visas
även när du använder funktionen Dynamisk ruttinformation
under pågående navigation.
Dessutom kan du ställa in vilka POI-kategorier som skall visas på
kartan.

Kategorier för Snabblänk och Dynamisk ruttinformation
1. Klicka på POI-inställningar i INSTÄLLNINGAR.
POI-INSTÄLLNINGAR öppnas.
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2. Klicka på kategorin du vill ändra: (Snabblänk 1, Snabblänk 2,
Snabblänk 3)
Listan över kategorier öppnas. Du kan bläddra i listan med
(Upp) och

(Ned).

3. Klicka på den kategori som skall användas för Snabblänk och
funktionen Dynamisk ruttinformation.
4. Klicka på

(OK).

POI-INSTÄLLNINGAR öppnas igen. Den nya kategorin visas i
motsvarande fält.

Visa kategorier på kartan
1. Klicka på POI-inställningar i INSTÄLLNINGAR.
POI-INSTÄLLNINGAR öppnas.
2. Klicka på Visa IP .
Listan över kategorier öppnas. Du kan bläddra i listan med
(Upp) och

(Ned).

3. POIs i markerad kategori visas på kartan.
Ù Klicka på en markerad kategori om markeringen skall
raderas.
Ù Klicka på en icke markerad kategori för att markera.
4. Klicka på

(OK).

POI-INSTÄLLNINGAR öppnas igen.
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Grundinställningar
GRUNDINSTÄLLNINGAR används för att göra inställningar som
påverkar kartans utseende och funktion samt
navigationsprogrammet.
Klicka på Grundinställningar i INSTÄLLNINGAR.
Du kan göra följande inställningar i GRUNDINSTÄLLNINGAR:
Inställning

Innebörd och möjliga värden
Välj nivå (0 till 8) för volymen för
köranvisningarna i Sony Personal
Navigation System.

Volym
(Ändra) om du vill öka
Klicka på
inställningen med en nivå. Om nivån
är maximal, är nästa nivå lägsta nivå.

Navigeringsvy

Bestäm vilket kartläge kartan skall
öppnas för navigation.
2D: Visas som en vanlig karta.
3D: Visas ur förarens perspektiv.

Zoomfaktor i 2D

Bestäm standard för autozoom, när
denna är aktiverad.
Mindre kartavsnitt
Standard
Större kartavsnitt
Vid aktiverad autozoom ändras
zoomdjupet beroende på aktuell
hastighet. Kartavsnittet blir finare om
du kör långsamt. Kartavsnittet blir
större om du kör fortare.
Ju finare kartavsnitt är, desto mindre
är kartans skala, desto större är dock
kartavsnittets detaljer.

Autozoom i 3D

Bestäm hur autozoom skall aktiveras
som standard för kartan i 3D, (Ja)
eller (Nej)..
Vid aktiverad autozoom ändras
zoomdjupet beroende på aktuell
hastighet: Kartavsnittet blir finare om
du kör långsamt. Kartavsnittet blir
större om du kör fortare.

3D-karta: Visa
gatunamn

Bestäm om kartan skall visa
gatunamn i 3D, (Ja) eller (Nej).
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Autozoom i 2D

Bestäm hur autozoom skall aktiveras
som standard för kartan i 2D, (Ja)
eller (Nej).
Vid aktiverad autozoom ändras
zoomdjupet beroende på aktuell
hastighet: Kartavsnittet blir finare om
du kör långsamt. Kartavsnittet blir
större om du kör fortare.

2D-karta: Visa
gatunamn

Bestäm om kartan skall visa
gatunamn i 2D, (Ja) eller (Nej).

2D-karta: Riktning

Bestäm hur kartan skall riktas som
standard för kartan i 2D-läge.
I körriktning: Körrikningen är uppåt.
Denna inställning är bäst för
navigationen.
Norrut: Norr ligger uppåt. Denna
inställning motsvarar riktningen på
trycka kartor. Inställningar passar om
man vill skaffa sig en överblick över
ett bestämt område.

Visa hastighet och
körriktning

Bestäm om aktuell hastighet och
körriktning skall visas på kartan, (Ja)
eller (Nej).

Visa avstånd/ankomsttid

Bestäm om resterande avstånd till
resmålet och den beräknade
ankomsttiden skall visas på kartan,
(Ja) eller (Nej)

Visa norrut

Bestäm om en liten kompass skall
visas på kartan, (Ja) eller (Nej).

Info vid gränspassage

Bestäm om information om gällande
hastighetsbegränsningar skall visas
vid gränspassage, (Ja) eller (Nej).
Bestäm om skyltar som du måste
följa, skall visas under pågående
navigation, (Ja) eller (Nej).

Visa skyltar
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Anmärkn: Denna funktion beror på
om informationen finns på använt
kartmaterial. Detta är ev. inte fallet för
alla gator.

Avståndsenhet

Ange om avstånden skall visas i
Kilometer eller i Miles.

Klocksslagsformat

Bestäm om klockslag skall visas i 12h
(AM/PM) eller 24h-format.

Välj språk

Ange vilket språk som skall användas
för programmet och köranvisningarna.

Kartfärg

Ange om kartbilden skall regleras
automatiskt (Automatiskt) eller alltid
efter ett bestämt färgschema (Dag
resp. Natt).

Grundinställningar
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Ljusstyrka

Ange om displayens ljusstyrka skall
regleras automatiskt (Automatiskt)
eller efter ett bestämt ljusschema
(Dag resp. Natt).
Välj ljusstyrka (1 till 10) för displayen
i dagsljus.

Ljusstyrka dag

(Ändra) om du vill öka
Klicka på
inställningen med en nivå. Om nivån
är maximal, är nästa nivå lägsta nivå.
Välj ljusstyrka (1 till 10) för displayen
i nattljus.

Ljusstyrka natt

(Ändra) om du vill öka
Klicka på
inställningen med en nivå. Om nivån
är maximal, är nästa nivå lägsta nivå.

Adressinmatning

Bestäm om du vill använda en guide
när du matar in adresser (Steg för
steg) eller (I ett fönster).

Inmatning hemadress

Navigationen startas till denna adress
när du trycker på Hem i Huvudmeny.
Klicka på knappen och ange din
adress.

Starta
konfigurationsguiden

Klicka på denna knapp för starta
konfigurationsguiden, där du kan göra
viktiga grundinställningar.
Ytterligare information finns i kapitel
Konfigurationshjälp på sid. 10.

Demoläge

Bestäm om demoläge skall starta när
du inte använder enheter under 5
minuter och heller ingen navigation
pågår, (On) eller (Off).
Du kan avsluta den genom att klicka
på valfri plats i pekskärmen.

Fabriksinställningar

Öppnar en fabriksinställningsruta där
dessa kan återställas.

Produktinformation

Öppnar en informationsruta med
installerad programversion.

Kalibrering pekskärm

Öppnar en kalibreringsruta för
pekskärmen.
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Resvägsprofil
I RESVÄGSPROFIL görs alla inställningar, nödvändiga för
resvägsberäkningen.
Klicka på Resvägsprofil i INSTÄLLNINGAR.
Du kan göra följande inställningar i RESVÄGSPROFIL:
Inställning

Innebörd och möjliga värden
Ange hur du färdas. Denna inställning
är viktig för resvägsberäkning och
ankomsttider.
Snabbt fordon
Normalt fordon
Långsamt fordon

Hastighetsprofil

Motorcykel: Kurviga sträckor
prioriteras.
Lastbil: Körning genom orter undviks
om möjligt.
Cykel: Enkelriktade gator gäller inte
för cyklar i många fall.
Fotgängare: Trafikregler som gäller
endast för fordon beaktas inte.
Bestäm vilken typ av resväg som skall
beräknas.
Vacker resväg: Fördrar kurvrika
vägsträckor med vacker natur.

Typ av rutt

Snabb resväg: Beräknar snabbaste
resväg för inställd hastighetsprofil.
Kort resväg: Beräknar kortaste resväg.
Bästa resväg: Beräknar snabbaste
resväg om en omväg betyder
sparad tid.

Beakta
trafikmeddelanden
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Bestäm om systemet skall ta hänsyn
till trafikmeddelanden vid
resvägsberäkningen, (Ja) eller (Nej).
Du kan ställa in hur
trafikmeddelandena hanteras
individuellt. Ytterligare information
finns i kapitel Beakta
trafikmeddelanden på sid. 66.
Fabriksinställning: Ja.

Resvägsprofil
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Motorvägar
Färjor
Avgiftsbelagda vägar

Ange vilken typ av vägar som skall
användas.
Tillåtet: Tillåts och används.
Undvik: Används endast om inget
alternativ finns (t.ex. färjor till
öar).
Icke tillåtet: Tillåts inte och används
inte.

Beräkning nästa etapp
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Denna inställning är endast aktiv om
du använder en resväg med flera
etapper.
Bestäm om nästa etapp skall
beräknas automatiskt (Automatiskt)
när du når en resvägspunkt eller på
begäran (På begäran).
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