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en sterretje geeft aan dat de uitrusting 
t op alle auto’s is aangebracht (afhanke-
 van het model, het motortype, de markt-
cificatie, de gekozen opties en/of acces-

res).
 u vragen hebt over de werking van de 
to, het onderhoud, de garantievoor-
arden e.d. is een erkende Saab-dealer 
ag bereid u over het een en ander te 
rmeren.

t vriendelijke groeten,
ab Automobile AB

t alle ingrepen in het infotainmentsysteem 
r aan een werkplaats. U wordt geadviseerd 
tact op te nemen met een erkende Saab-

rkplaats.
b wijst alle verantwoording af voor eventuele 
ade als gevolg van de montage van reser-
nderdelen, ruilonderdelen en accessoires die 
t zijn goedgekeurd door Saab Automobile AB.
 specificaties, constructiegegevens en illustra-
 die in dit instructieboekje staan zijn niet bin-
d.
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oorwoord
 dit instructieboekje vindt u een beschrij-
g van het gebruik van het Saab Infotain-

ent System. Het systeem dat in twee uit-
eringen met twee verschillende 
dieningspanelen verkrijgbaar is, is spe-
al afgestemd op de passagiersruimte 
n de Saab 9-3.
 het onderdeel Infotainment beschrijft het 
structieboekje alle uitrusting in de vorm 
n de standaarduitrusting en de optionele 
trusting die op de auto kunnen voor-
men. Afhankelijk van de markt en de gel-
nde wettelijke eisen kunnen er kunnen 
dige verschillen voorkomen.
 het instructieboekje komen de volgende 
langrijke waarschuwingsteksten voor die 
altijd moet respecteren:

U wordt geadviseerd de relevante onder-
delen van het instructieboekje door te lezen, 
voordat u het systeem de eerste keer in 
gebruik neemt. Bewaar het boekje daarna 
in de auto.
Voor informatie over de service en de gel-
dende garantievoorwaarden wordt u ver-
wezen naar het Garantie- en Onder-
houdsinspectieboekje dat bij de auto werd 
geleverd.
Saab Automobile AB houdt zich voortdu-
rend bezig met nieuwe ontwikkelingen op 
het gebied van autotechniek. Saab Automo-
bile AB behoudt zich daarom het recht voor 
om tijdens de lopende productie zonder 
voorafgaande mededeling wijzigingen aan 
te brengen in de uitrusting en/of specificatie.
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WAARSCHUWING

e tekst onder de kop WAARSCHU-
ING geeft een gevaar voor verwon-

ingen aan, als u de waarschuwingen in 
e tekst niet opvolgt.

.B.

e tekst onder de kop N.B. geeft een 
evaar voor schade aan de auto aan, als 
 de aanwijzingen in de tekst niet opvolgt.

LET OP

De tekst onder de kop LET OP geeft u als 
lezer handige informatie over het gebruik 
of de werking van het systeem.
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al wijzigen
 wijzigt u de taal voor menuteksten en 
mbediening:
Schakel het contact in.
Druk op de stuurknoppen,  of , 
totdat Settings op het SID verschijnt.
Houd de stuurknop SET ingedrukt totdat 
er een geluidssignaal klinkt.
Druk op  of  totdat Language op het 
SID verschijnt en druk op de knop SET.
Druk op  of  totdat de gewenste 
taal op het SID wordt weergegeven en 
selecteer deze door op de knop SET te 
drukken.
onteren/vervangen
s u later een bepaalde eenheid wilt mon-
ren of als een bepaalde eenheid moet 
rden overgezet op een andere auto, dan 

ent u contact op te nemen met een Saab-
aler om te voorkomen dat functies niet of 

et correct werken.

Eenheden 
schoonmaken
Maak de displays van het SID (Saab 
Information Display) en het Audio System 
schoon door deze met een droge en zachte 
reinigingsdoek af te nemen.
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N.B.

• Als u reinigingsmiddelen of andere 
vloeistoffen rechtstreeks op de een-
heden spuit, kunnen de mechanische 
onderdelen beschadigd raken.

• Gebruik geen scherpe voorwerpen 
om op de displays te drukken of 
dingen aan te wijzen, omdat het dis-
play daarbij krassen kan oplopen.

• Stel de eenheden niet bloot aan 
slagen en stoten, omdat deze daarbij 
beschadigd kunnen raken.
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adiogolven, FM/AM – De radiogolven 
an de FM-band planten zich rechtlijnig 
oort vanaf de zendmast. Ze volgen het 
ardoppervlak niet, wat inhoudt dat de 
terkte van het signaal afneemt naarmate 
 zich verder van de zendmast verwijdert. 
m die reden is er een groot aantal zend-
asten nodig om de kwaliteit van de ont-

angst op peil te houden.
e radiogolven van de AM-band reflec-

eren echter tussen het aardoppervlak en 
e ionosfeerlagen. Daarom hebben 
M-zenders een veel grotere reikwijdte.
toringsbronnen, FM – De  FM- 
ntvangst kan worden gestoord door o.a. 
lektrische systemen van andere motor-
oertuigen, met name wanneer het sig-
aal van de FM-zender zwak is.
toringsbronnen, AM – De AM-
ntvangst kan o.a. worden gestoord door 
lektrische systemen van andere motor-
oertuigen, hoogspanningskabels en 
liksemschichten.
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ntenne 3
t Audio System is voorzien van twee 
tennes: één voor FM en één voor AM. De 
ide antennes zijn in de achterruit ver-
rkt.

• Reflectievervorming – Wanneer de 
radiogolven van een FM-zender bijvoor-
beeld een groot gebouw treffen, zullen ze 
weerkaatsen en de antenne van de auto 
met een grotere vertraging bereiken dan 
de andere radiogolven. Dit verschijnsel 
wordt reflectievervorming genoemd en 
kan in de vorm van kraak- en knetterge-
luiden worden waargenomen (zie ook 
“Diversity-antenne”).

• Diversity-antenne 3 – Om de ont-
vangstkwaliteit van de radio onder moei-
lijke geografische omstandigheden te 
verbeteren, kunt u een tweede FM-
antenne (een zogeheten diversity-
antenne) aansluiten op de achterruit.
Neem hiervoor contact op met een Saab-
dealer.

• “Afschaduwing” – De radiogolven van 
de FM-band planten zich rechtlijnig voort 
vanaf de zender, waardoor achter hoge 
gebouwen of bergen een “afschaduwing” 
ontstaat.

• Kruismodulatie – Als u een zwakke 
zender beluistert met een frequentie die 
in de buurt van die van een sterkere 
zender ligt, zullen de signalen van beide 
zenders door de antenne worden opge-
vangen. Dit verschijnsel wordt kruismo-
dulatie genoemd en kan ertoe leiden dat 
het signaal van de sterkere zender zwak 
hoorbaar is achter het signaal van de door 
uzelf gekozen, zwakkere zender.
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laats geen harde/scherpe voorwerpen 
p de hoedenplank, omdat deze de 
ntennedraden (de bovenste vijf draden 
 de achterruit) kunnen beschadigen.

ET OP

Het vervoer van lading op het dak kan 
de telefooncommunicatie en de ont-
vangst van gps-signalen negatief 
beïnvloeden.
Bij gebruik van een zonwerende folie 
op de achterruit moet u een folie van 
zuivere kunststof aanbrengen (zonder 
metaal dus) om de radio-ontvangst 
niet te beïnvloeden.
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udio System in-/
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adio _______________  10 
d-speler ____________  17 
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Een sterretje geeft aan dat de uitrusting niet op 
e auto’s is aangebracht (afhankelijk van het 
odel, het motortype, de marktspecificatie, de 
kozen opties en/of accessoires).
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en titel. 
Weergave van radiotekst.

Instellingenmenu.
Saab Infotainment

aab Infotainment
ab Infotainment bestaat uit een hoofd-
nheid met een radio, cd-speler/cd-
sselaar 3 voor cd- en mp3/wma-schijven. 
 geluidsinstallatie is verkrijgbaar met ver-
hillende versterker- en luidsprekeropties 
ie blz. 26).
bedient het Audio System met de stuur-
oppen en via de knoppen op het bedie-
ngspaneel.

at alle ingrepen in het Audio System over aan 
n werkplaats. U wordt geadviseerd contact op 
 nemen met een erkende Saab-werkplaats.

WAARSCHUWING

et op uw veiligheid!
erbreek onmiddellijk de spanning als er 

ook of een vreemde geur uit de eenheid 
omt en neem contact op met uw Saab-
ealer. Audio System inschakelen/

uitschakelen. 
Volume instellen.

De geluidsregeling wordt 
gebruikt voor het aanpassen 
van de geluids- en luidspreker-
instelling, het kiezen van een 
ander nummer/bestand op 
een cd- of mp3-schijf en het 
handmatig instellen van fre-
quenties.
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uurknoppen

Andere sneltoetsen voor radio-
zenders, ander nummer op cd- 
of mp3-schijf.

Volume instellen.
St
l

Sneltoetspagina’s doorbla-
deren.

Menuopties op het display 
selecteren met de bijbeho-
rende menuselectieknop er 
recht onder.
Verkeersmeldingen aan/uit.

Programmatype activeren en 
selecteren.

Auto’s met cd-wisselaar 3: 
cd’s of mp3-schijf/schijven 
aanbrengen.

Auto’s zonder cd-wisselaar 3: 
tijd en datum instellen.

Cd- of mp3-schijf uitwerpen.

Radio activeren en veran-
deren van frequentieband.

Automatisch zender met 
hogere frequentie opzoeken 
en naar voorgaand nummer/
bestand in afspeelvolgorde op 
cd- of mp3-schijf.
Automatisch zender met 
lagere frequentie opzoeken 
en naar volgende nummer/
bestand in afspeelvolgorde op 
cd- of mp3-schijf.
Handmatig zender opzoeken 
en versneld achteruit afspelen 
van nummer/bestand op cd- of 
mp3-schijf.
Handmatig zender opzoeken 
en versneld vooruit afspelen 
van nummer/bestand op cd- of 
mp3-schijf.
Cd-medium of draagbare 
speler activeren.
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tomatische geluidsregeling
t Auto EQ (Equalizer) hebt u de mogelijk-
id de geluidsregeling automatisch af te 
llen voor het programma dat u beluistert 
de schijf die u afspeelt.
Druk op de geluidsregelknop om het 
menu voor de geluidsregeling te 
openen.
Druk op de menuselectieknop recht 
onder de menuoptie Auto EQ.
Druk op de menuselectieknop recht 
onder de geluidsregeling van uw keuze.
Het systeem schakelt 
binnen 5 seconden automatisch over 
van het menu voor de geluidsregeling 
op het voorgaande menu.

enu Auto EQ
Saab Infotainment

udio System in-/
itschakelen
udio System inschakelen
t Audio System wordt ingeschakeld door 
 sleutel in het contactslot naar stand 3 te 
aaien en/of op de ON/OFF-draaiknop te 
ukken.

raaiknop ON/OFF

udio System uitschakelen
t Audio System wordt uitgeschakeld:

met een druk op de draaiknop ON/OFF.
wanneer u de sleutel uit het contact 
neemt.
wanneer er 1 uur is verstreken, nadat u de 
auto van contact hebt gezet en de sleutel 
in het contact hebt laten zitten.
1 uur nadat het Audio System werd inge-
schakeld zonder dat de sleutel in het con-
tactslot zat.

Geluidsregeling 3

Volume
Draai aan de draaiknop ON/OFF voor het 
gewenste volume.
Geluidsregeling

Geluidsregeling en luidsprekerinstellingen

Handmatige geluidsregeling en luid-
sprekerinstelling

1 Druk op de geluidsregelknop om het 
menu voor geluidsregeling en luidspre-
kerinstellingen te openen.

2 Druk op de menuselectieknop recht 
onder de geluidsregeling/luidsprekerin-
stelling van uw keuze.

3 Stel de gekozen instelling bij door aan 
de geluidsregelknop te draaien. U kunt 
de gekozen instelling ook bijstellen door 
op de knoppen SEEK, FWD of REV te 
drukken.

Geluidsregeling en luidsprekerinstelling 
normaliseren
Houd de geluidsregelknop ingedrukt totdat 
u een geluidssignaal hoort om alle geluids-
regelfuncties en luidsprekerinstelling te nor-
maliseren.

Au
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M
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nterpoint
t Bose® Surround System kent een sur-
nd-functie voor de geluidsbronnen CD, 
3 en AUX. FM/AM ondersteunen de sur-
nd-functie niet. 
 overige instellingen voor de geluidsre-
ling en luidsprekers zijn ook bij te regelen 
nneer de surround-functie actief is, met 
ondering van de fader-instelling. De 
tellingen van de surround-functie worden 
r elke geluidsbron apart (CD, MP3 en 
X) opgeslagen.
Druk op de geluidsregelknop om het 
menu voor de geluidsregeling te 
openen.
Druk op de menuselectieknop recht 
onder de menuoptie Centerpoint om de 
surround-functie voor de gekozen 
geluidsbron te activeren.
eluidsregeling
ose® Surround System 3

lume
aai aan de draaiknop ON/OFF voor het 
wenste volume.

eluidsregeling

eluidsregeling en luidsprekerinstellingen

ndmatige geluidsregeling en luid-
rekerinstelling

eluidsregeling en luidsprekerinstellingen

Druk op de geluidsregelknop en 
vervolgens op Manual om het menu 
voor geluidsregeling en luidsprekerin-
stellingen te openen.
Druk op de menuselectieknop recht 
onder de geluidsregeling/luidsprekerin-
stelling van uw keuze.
Stel de gekozen instelling bij door aan 
de geluidsregelknop te draaien. U kunt 
de gekozen instelling ook bijstellen door 
op de knoppen SEEK, FWD of REV te 
drukken.

Geluidsregeling en luidsprekerinstelling 
normaliseren
Houd de geluidsregelknop ingedrukt totdat 
u een geluidssignaal hoort om alle geluids-
regelfuncties en luidsprekerinstelling te nor-
maliseren.

Automatische geluidsregeling
U hebt de mogelijk de geluidsregeling auto-
matisch af te stemmen op het programma 
dat u beluistert of op de schijf die u afspeelt.
1 Druk op de geluidsregelknop om het 

menu voor de geluidsregeling te 
openen.

2 Druk op de menuselectieknop recht 
onder de menuoptie Talk.

3 Het systeem schakelt 
binnen 5 seconden automatisch over 
van het menu voor de geluidsregeling 
op het voorgaande menu.
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orkeurzenders opslaan
unt maximaal 36 radiozenders opslaan 
 voorkeurzender door gebruik te maken 
 de 6 menuselectieknoppen onder het 

play en de knop FAV. Druk op de 
p FAV om tot 6 pagina’s met per pagina 
oorkeurzenders door te bladeren. Elke 
gina kan een combinatie van FM- en AM-
ders bevatten.

tuele zender als voorkeurzender 
slaan
unt de actuele zender als volgt opslaan:
Druk op de knop FAV totdat u de 
gewenste sneltoetspagina (1–6) hebt 
bereikt waarop u de zender wilt opslaan.
Houd de menuselectieknop ingedrukt 
die onder de positie (1–36) ligt waar-
onder u de zender wilt opslaan. Een 
geluidssignaal geeft aan dat de zender 
is opgeslagen.

orkeurbestemming
Saab Infotainment

adio
uk op de knop RADIO BAND om naar de 
diostand te gaan, als u een andere 
luidsbron beluistert.

adiozender kiezen

equentieband kiezen
uk op de knop RADIO BAND om van fre-
entieband te wisselen. De gekozen fre-
entieband staat op het display.

orkeurzender kiezen
ader naar de gewenste sneltoetspagina 
or op de knop FAV te drukken en druk 
rvolgens op de menuselectieknop (1–6) 
cht onder de zender die eerder werd 
geslagen.
kunt ook op de stuurknoppen,  of , 
ukken om een andere opgeslagen zender 
 selecteren.

Radiozender opzoeken

Frequentie fijn afregelen
Draai aan de geluidsregelknop of druk op de 
knop REV of FWD om de actuele frequentie 
in stapjes van 0,05 MHz bij te regelen.

Automatisch zender opzoeken
Druk op een van de knoppen SEEK om fre-
quenties automatisch op te zoeken. De 
radio zoekt de eerstvolgende zender op met 
een sterk signaal (omhoog of omlaag op de 
frequentieband) en stopt bij die frequentie.

Handmatig zender opzoeken
Draai aan de geluidsregelknop of houd de 
knop REV of FWD ingedrukt om handmatig 
een bepaalde frequentie op te zoeken. Laat 
de draaiknop of de knop weer los om de 
gevonden frequentie aan te houden.

Fragment van radiozenders beluisteren
Houd een van de knoppen SEEK ingedrukt 
totdat u een geluidssignaal hoort om een 
fragment van 5 seconden te horen van 
iedere zender die op de actuele frequentie-
band beschikbaar is. Op het display ver-
schijnt Scanning... (Scannen...)
Druk weer op een van de knoppen SEEK 
om de fragmenten te onderbreken en de 
zender te kiezen die u op dat moment hoort.
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-pagina’s verbergen/weergeven
nneer u op de menuselectieknop drukt 

der de menuopties On of Off in het menu 
TO STORE wisselt u tussen het tonen of 
bergen van de AUTO STORE-pagina’s. 
nneer u deze stand verlaat, geeft de 
io dezelfde zender weer die u beluis-
de voordat u AUTO STORE activeerde.

to Store
ntal pagina’s met voorkeurzenders
kunt als volgt aangeven hoeveel pagina’s 
–6) met voorkeurzenders er moeten 
rden weergegeven:
Druk lang op de knop FAV of druk op de 
knop MENU gevolgd door een druk op 
de menuselectieknop recht onder 
menuoptie FAV 1-6.

stellingenmenu
Kies het aantal weer te geven pagina’s 
met voorkeurzenders door op de menu-
selectieknop recht onder de menuoptie 
met het gewenste aantal sneltoetspa-
gina’s (1–6) te drukken.

antal sneltoetspagina’s

Zenders automatisch opslaan
AS (Auto Store) is een frequentieband die u 
kunt gebruiken om automatisch zenders op 
te slaan in gebieden waar u het zenders en 
hun frequenties niet kent.
De functie werkt afhankelijk van de gekozen 
frequentieband voor de FM- of AM-band. 
Ga als volgt te werk om de best doorko-
mende zenders automatisch op te slaan:
1 Druk op de knop MENU.
2 Druk op de menuselectieknop recht 

onder de menuoptie AUTO STORE. 
3 Druk op de menuselectieknop recht 

onder de menuoptie Rese om de 12 best 
doorkomende zenders automatisch op 
te slaan op de AUTO STORE-pagina’s. 
Op het display verschijnt Seeking... 
(Bezig met zoeken...)

4 Wanneer de zenders zijn vastgelegd, 
worden de twee pagina’s met FM- 
en AM-zenders toegevoegd na de 
pagina’s met voorkeurzenders.

AS
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gionale frequenties (REG)
 te voorkomen dat de radio tijdens het 

en van de ene regionale zender op de 
dere overschakelt, kunt u de normaal 
sproken uitgeschakelde functie REG acti-
en. U beperkt de radio dan tot het 
bruik van de frequenties van de zender 
 u op dat moment beluistert.

m de functie REG te activeren moet u 
EG selecteren met een druk op de 
enuselectieknop er recht onder.
m de functie REG te deactiveren, moet 
 de selectie van REG opheffen met een 
ruk op de menuselectieknop er recht 
nder.
nneer de functie actief is, verschijnt de 
lding REG op het display.

echte ontvangst
een slechte ontvangst (wanneer de radio 
t beschikt over alternatieve frequenties) 
 op het display de volgende tekst ver-
ijnen: PI Seek (PI zoeken)
 melding houdt in dat de radio zoekt naar 
 beste zender met hetzelfde programma. 
 = programma-identificatie)
Saab Infotainment

DS (Radio Data System)
S (Radio Data System) is een informa-

systeem dat in Europa parallel aan de 
dioprogramma’s via FM wordt uitge-
nden. De signalen van een dergelijke FM-
nder maken het mogelijk automatisch de 
erkste zender voor het actuele pro-
amma op te zoeken en op deze manier de 
timale ontvangst te garanderen.
tomatische weergave van verkeersmel-

ngen en bewaking van bepaalde pro-
ammatypes zijn enkele functies die 
ogelijk zijn met RDS.

S werkt alleen goed, wanneer de ont-
ngst goed is.

enu RDS

Alternatieve frequentie (AF)
Bij activering van de functie alternatieve 
frequentie (AF) zal de radio automatisch het 
best doorkomende zender opzoeken om op 
die manier de optimale ontvangst te garan-
deren.

• Om de functie AF te activeren, moet u AF 
selecteren met een druk op de menuse-
lectieknop er recht onder.

• Om de functie AF te deactiveren, moet u 
de selectie van AF opheffen met een druk 
op de menuselectieknop er recht onder.

Wanneer de functie actief is, verschijnt de 
melding AF op het display.
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Y-bewaking uitschakelen
 de bewaking van het programmatype te 

ëindigen moet u op de knop PTY 
kken en Off selecteren met een druk op 

 menuselectieknop er recht onder.

Y-lijst

zending van gekozen programmatype 
Y-onderbreking)
 u bijvoorbeeld hebt gekozen voor bewa-
g van het programmatype Sport en er 
volgens een sportuitzending begint, zal 
n eventueel lopende radio-uitzending of 
weergave worden onderbroken door 
ze sportuitzending.
 het display verschijnen de tekst PTY en 
 zender die de sportuitzending doorgeeft. 
t volume wordt eventueel verhoogd tot 
t vooraf ingestelde niveau (zie “Volume 
r verkeers-/alarmmeldingen en uitzen-

gen van het geselecteerde programma-
e” op blz. 25). Na afloop van de sportuit-
ding hervat het Audio System 

tomatisch de weergave van de voor-
ande geluidsbron op het oude volume.
ollende reclame
paalde radiozenders laten rollende recla-

eteksten op het display verschijnen.

Selecteer PS-Freeze (PS blokkeren) om 
rollende reclame te blokkeren met een 
druk op de menuselectieknop er recht 
onder.
Hef de selectie van PS-Freeze (PS blok-
keren) op om rollende reclame vrij te 
geven met een druk op de menuselectie-
knop er recht onder.
uk op de menuknop recht onder het 
jlsymbool in het menu of wacht totdat het 
steem automatisch teruggaat naar het 
orgaande menu.

adiotext
uk op de knop i om berichten op het dis-
ay weer te geven die door bepaalde radio-
nders worden doorgegeven.
s er geen berichten worden doorgegeven, 
rschijnt No Info (Geen info) op het display.

Programmatype (PTY) 
opzoeken en bewaken
De functie PTY (Programme TYpe) werkt 
alleen als de uitzendingen die via de FM-
band worden doorgegeven gecodeerd zijn 
naar programmatype (bijv. nieuws). Wan-
neer de functie actief is, zal de radio het 
gekozen programmatype op de achter-
grond bewaken, ook al beluistert u een 
andere geluidsbron (zoals een cd).

Programmatype activeren/wijzigen

1 Druk op de knop PTY om over te scha-
kelen op het menu PTY.

2 Druk herhaalde malen op de knop PTY 
om de lijst met programmatypes door te 
bladeren.

3 Druk op de menuselectieknop recht 
onder het gewenste programmatype. 
Op het display verschijnt de 
actiele PTY-selectie, waarna de radio 
naar een uitzending van dit programma-
type zoekt.

Het maakt niet uit of de radio een passende 
zender vindt; de radio blijft het gekozen pro-
grammatype bewaken.
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eergave van programmatype onder-
ukken
nderbreek de weergave van het program-
atype door te drukken op de knop PTY of 
 de stuurknoppen,  of . Het Audio 
stem hervat de weergave van de voor-
ande geluidsbron op het oude volume.
uk op RADIO BAND of CD AUX om 
chtstreeks een geluidsbron te selecteren.

tsluitend gekozen programmatype 
luisteren

s u alleen uitzendingen van het gekozen 
ogrammatype wilt ontvangen en het 
dio System verder niet wilt beluisteren, 
nt u het volgende doen:
Schakel het Audio System in.
Activeer de PTY-functie.
Zet het geluid helemaal uit.

Beschikbare 
programmatypes

News Nieuws
Current Affairs Actualiteiten
Information Informatie
Sport Sport
Education Educatie
Drama Hoorspel
Culture Cultuur
Science Wetenschap
Varied Speech Amusement
Pop Music Pop
Rock Music Rock
Easy Listening “Easy listening”
Light Classics Licht klassiek
Serious Classics Klassieke muziek
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rkeersmelding (TA) weergeven
nneer er een verkeersmelding binnen-
t, zal de weergave van de actieve 

luidsbron worden onderbroken en op het 
play verschijnt de aanduiding TA als-
de de zender die de verkeersmelding uit-
dt. Het volume wordt eventueel ver-

ogd naar een vooraf ingesteld niveau (zie 
lume voor verkeers-/alarmmeldingen en 
endingen van het geselecteerde pro-
mmatype” op blz. 25).
 afloop van de verkeersmelding schakelt 
t Audio System weer over op de weer-
e van de voorgaande geluidsbron op het 

de volume.
ogrammatype ALARM!
t programmatype ALM is altijd actief en 
stemd voor overheden en dergelijke om 

 geval van calamiteiten/natuurrampen 
n waarschuwing via de radio te kunnen 
ven. PTY ALM heeft de hoogste prioriteit 
 onderbreekt daarom altijd een lopende 
dio-uitzending of een actieve cd-weer-
ve.

p het display verschijnen de tekst ALM en 
 zender die de alarmmelding doorgeeft. 
t volume wordt eventueel verhoogd tot 
t vooraf ingestelde niveau (zie “Volume 
or verkeers-/alarmmeldingen en uitzen-
ngen van het geselecteerde programma-
pe” op blz. 25). Na afloop van de alarm-
elding hervat het Audio System 
tomatisch de weergave van de voor-
ande geluidsbron op het oude volume.
anneer er tijdens een telefoongesprek 
n ALM-melding binnenkomt, zal het tele-
ongesprek worden onderbroken door de 
armmelding. Bij gebruik van een mobiele 
lefoon verdwijnt weliswaar geluid, maar 
t gesprek wordt niet beëindigd. Om het 
sprek voort te zetten kunt u de alarmmel-

ng onderbreken met een druk op de 
op TP.

armmelding onderbreken
nderbreek de weergave van een alarm-
elding door te drukken op de knop TP of 
 de stuurknoppen,  of . Het Audio 
stem hervat de weergave van de voor-
ande geluidsbron op het oude volume.

Onderbreking bij 
verkeersmeldingen (TP/TA)
Als u TP (Traffic Programme) geactiveerd 
hebt, kan de radio automatisch verkeer-
smeldingen, TA (Traffic Announcement), 
bewaken en doorgeven; ook wanneer die 
door andere radiozenders worden doorge-
geven dan de zender die u op dat moment 
beluistert. U stemt er dan in toe dat even-
tuele verkeersmeldingen de hoogste priori-
teit hebben en de weergave van een radio-
zender of een cd mogen onderbreken.

TP activeren/deactiveren
Met de knop TP kunt u de functie TP in- of 
uitschakelen. Wanneer TP actief is, staat er 
TP rechts onderaan op het display.
Het is mogelijk dat de zender die u beluistert 
geen verkeersmeldingen kan doorgeven. 
Wanneer u in dat geval TP activeert, ver-
schijnt op het display de melding:
No TP (Geen TP)
Push TP to Seek TP Station (Druk op TP om 
TP-zender te zoeken)
De melding blijft 5 seconden lang staan. 
Om in het gegeven geval toch verkeersmel-
dingen door te krijgen, moet u bij het ver-
schijnen van de bovenstaande 
melding op TP drukken. De radio zoekt dan 
een andere zender op die wel verkeersmel-
dingen kan doorgeven. Tijdens het zoeken 
verschijnt op het display: Seeking TP Sta-
tion... (Bezig met zoeken TP-zender...)
Als u niet op de knop TP drukt, blijft de radio 
afgestemd op de oorspronkelijke zender.
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rkeersmelding onderdrukken
nderbreek de weergave van het program-
atype door te drukken op de knop TP of op 
 stuurknoppen,  of . Het Audio 
stem hervat de weergave van de voor-
ande geluidsbron op het oude volume.
uk op RADIO BAND of CD AUX om 
chtstreeks een geluidsbron te selecteren.

tsluitend verkeersmeldingen beluis-
ren
kunt als volgt verkeersmeldingen ont-
ngen zonder dat u een bepaalde geluids-
on beluistert:

Schakel het Audio System in.
Activeer TP.
Zet het geluid helemaal uit.

Prioriteit
De functies die een lopende radio-
uitzending of cd-weergave kunnen onder-
breken worden als volgt naar prioriteit geor-
dend:
1 Programmatype ALM (hoogste 

prioriteit)
2 Verkeersmelding
3 Overige programmatypes

Dit houdt in dat de weergave van een radio-
uitzending of een cd zal worden onder-
broken door een PTY-programma 
(bijv. Nieuws), een PTY-programma door 
een verkeersmelding etc. Wanneer de mel-
ding is beëindigd, gaat het Audio System in 
omgekeerde volgorde terug naar het uit-
gangspunt.
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mmer versneld afspelen
 het actuele nummer versneld af te 
len moet u de knop REV of FWD inge-
kt houden. Laat de knop weer los om de 
ctie voor het versneld afspelen te beëin-
en en het nummer verder af te spelen op 
 normale snelheid.

acks in willekeurige 
lgorde afspelen
unt de tracks in willekeurige volgorde 
n afspelen door de cd-speler. De tracks 

rden met andere woorden niet afge-
eld in de volgorde zoals ze op de cd 
an.

ruk op de menuselectieknop recht 
nder de menuoptie RDM om de tracks in 
illekeurige volgorde af te spelen.
ruk nogmaals op de menuselectieknop 

echt onder de menuoptie RDM om de 
racks weer af te spelen in de volgorde 
oals ze op de cd staan.

acks in willekeurige volgorde afspelen

N

G
o
k
h

d-speler

hakel de cd-speler in door een cd aan te 
engen in de invoersleuf of druk op de 
op CD AUX als er al een cd is aange-
acht.

enu voor cd-speler

d aanbrengen
eng een cd met de tekstzijde omhoog in 
 invoersleuf aan. Het invoermechanisme 
ijpt de cd en trekt hem naar binnen. Het 
rste nummer van de cd wordt afgespeeld. 
s u de cd met de tekstzijde omlaag aan-
engt, zal de cd automatisch worden uitge-
rpen.

anneer alle tracks zijn afgespeeld, wordt 
 cd nogmaals vanaf het begin weerge-
ven.
kunt de cd-speler uitschakelen 
or op ON/OFF te drukken om het Audio 
stem uit te schakelen of door een andere 
luidsbron te selecteren.

Cd uitnemen
Druk op de knop EJECT om de cd uit te 
werpen. Als u EJECT selecteert zonder de 
uitgeworpen cd uit de speler te nemen, zal 
de cd om veiligheidsredenen 
na 10 seconden opnieuw naar binnen 
worden getrokken.

Nummer kiezen/van nummer 
veranderen
Draai aan de geluidsregelknop om een vol-
gend of voorgaand nummer op de cd te 
selecteren of druk op de knoppen SEEK. 
Op het display verschijnt het nummer van 
de track.
Als u meer dan 10 seconden van het 
actuele nummer hebt beluisterd, kunt u het 
nummer vanaf het begin herhalen met een 
druk op SEEK (pijl-links).
Als u het laatste nummer op de cd beluistert 
en op SEEK (pijl-rechts) drukt, wordt het 
eerste nummer op de cd gespeeld.
Als u het eerste nummer op de cd beluistert 
en op SEEK (pijl-links) drukt, wordt het 
laatste nummer op de cd gespeeld.
Dezelfde functie is van toepassing voor de 
stuurknoppen,  of .
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ebruik geen cd’s met waarop etiketten 
f stickers zijn geplakt. Dergelijke eti-
etten kunnen losraken en storingen in 
et Audio System veroorzaken.
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n cd uitnemen

Druk op de knop EJECT om de cd uit te 
werpen. U hoort een geluidssignaal en 
op het display verschijnt: Ejecting (Bezig 
met uitwerpen)
Verwijder de uitgeworpen cd wanneer er 
Remove CD (CD uitnemen) op het display 
staat.
Als u EJECT selecteert zonder de uitge-
worpen cd uit de cd-wisselaar te nemen, 
zal de cd om veiligheidsredenen 
na 10 seconden opnieuw naar binnen 
worden getrokken.

erdere cd’s uitnemen
ud de knop EJECT 2 seconden inge-
kt om alle cd’s uit de cd-wisselaar te ver-

deren. U hoort een geluidssignaal en op 
t display verschijnt:
cting All (Bezig met uitwerpen alle)

N
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k
e
h
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d-wisselaar 3

hakel de cd-wisselaar in door een of 
eer cd’s/mp3-schijven aan te brengen in 
 invoersleuf of druk op de knop CD AUX 

s er al een of meer cd’s zijn aangebracht.

d’s aanbrengen

n cd aanbrengen

Druk op de knop LOAD. Op het display 
verschijnt: Please Wait... (Een ogenblik 
geduld...)
Wacht totdat het invoermechanisme 
gereed is om de cd te ontvangen. Op het 
display verschijnt: Insert CD 
(CD aanbrengen)
Breng een cd met de tekstzijde omhoog 
in de invoersleuf aan. Het 
invoermechanisme grijpt de cd en trekt 
hem naar binnen. Op het display 
verschijnt: Loading (Bezig met laden)

s u de cd met de tekstzijde omlaag aan-
engt, zal de cd automatisch worden uitge-
rpen. 

Meerdere cd’s aanbrengen
U kunt maximaal 6 cd’s in de cd-wisselaar 
aanbrengen. Ga als volgt te werk om meer-
dere cd’s in de cd-wisselaar aan te brengen:
1 Houd de knop LOAD 2 seconden lang 

ingedrukt. U hoort dan een geluidssig-
naal en op het display verschijnt: Please 
Wait... (Een ogenblik geduld...)

2 Volg de aanwijzingen op het display om 
de cd’s aan te brengen.

3 Wanneer u niet meer cd’s wilt aan-
brengen, moet u op de knop LOAD 
drukken om de functie te beëindigen.

Menu voor cd-wisselaar
U kunt de cd-wisselaar uitschakelen 
door op ON/OFF te drukken om het Audio 
System uit te schakelen of door een andere 
geluidsbron te selecteren.
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ebruik geen cd’s of CD-R’s waarop eti-
etten of stickers zijn geplakt. Dergelijke 
tiketten kunnen losraken en storingen in 
et Audio System veroorzaken.
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acks in willekeurige 
lgorde afspelen
unt de tracks op een cd of alle cd’s in wil-
eurige volgorde laten afspelen door de 
wisselaar. De tracks worden met andere 
orden niet afgespeeld in de volgorde 
ls ze op de cd’s staan.

ruk op de menuselectieknop recht 
nder de menuoptie RDM om de tracks in 
illekeurige volgorde af te spelen.
ruk nogmaals op de menuselectieknop 

echt onder de menuoptie RDM om de 
racks weer af te spelen in de volgorde 
oals ze op de cd staan.

le cd’s in willekeurige volgorde afspelen
ummer kiezen/van nummer 
eranderen
aai aan de geluidsregelknop om een vol-
nd of voorgaand nummer op de cd te 
lecteren of druk op de knoppen SEEK. 
p het display verschijnt het nummer van 
 track.
s u meer dan 10 seconden van het 
tuele nummer hebt beluisterd, kunt u het 
mmer vanaf het begin herhalen met een 
uk op SEEK (pijl-links).
s u het laatste nummer op de cd beluistert 
op SEEK (pijl-rechts) drukt, wordt het 
rste nummer op de cd gespeeld.
s u het eerste nummer op de cd beluistert 
op SEEK (pijl-links) drukt, wordt het 

atste nummer op de cd gespeeld.
zelfde functie is van toepassing voor de 

uurknoppen,  en .

Cd kiezen/wisselen
Druk op de menuselectieknoppen onder de 
menuoptie CD op het display om van cd te 
wisselen.
Zie blz. 20 voor het kiezen of wisselen van 
mp3-mappen.

Cd kiezen/wisselen

Nummer versneld afspelen
Om het actuele nummer versneld af te 
spelen moet u de knop REV of FWD inge-
drukt houden. Laat de knop weer los om de 
functie voor het versneld afspelen te beëin-
digen en het nummer verder af te spelen op 
de normale snelheid.
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p3-schijf uitnemen
k op de knop EJECT om de mp3-schijf 
te werpen. Als u EJECT selecteert 
der de uitgeworpen cd uit de speler te 

men, zal de cd om veiligheidsredenen 
10 seconden opnieuw naar binnen 
rden getrokken.
 blz. 18 om een of meer mp3-schijven uit 
 cd-wisselaar te nemen.

p3-map kiezen/wisselen
ruk op de linker menuselectieknop 
nder het mapsymbool om het eerste 
p3-bestand in de voorgaande mp3-map 
p de schijf af te spelen.
ruk op de rechter menuselectieknop 
nder het mapsymbool om het eerste 
p3-bestand in de volgende mp3-map op 
e schijf af te spelen.

N
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k
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p3-speler

 geluidsinstallatie is in staat mp3/wma-
standen af te spelen die op een CD-R-
hijf staan en een bitsnelheid hebben van 
–320 kbps. De geluidskwaliteit kan 
riëren naar gelang van de kwaliteit van de 
-R-schijf, de gebruikte opnamemethode 

 de kwaliteit van de opgenomen muziek.
t Audio System kan maximaal 50 mp3-

appen, 50 speellijsten, 10 sessies en 
5 mp3-bestanden lezen en afspelen. Van 
hijven die meer mappen, speellijsten, 
ssies en bestanden bevatten kunnen 

leen de aangegeven aantallen worden 
gespeeld; de rest wordt niet gespeeld.

Mp3-speler inschakelen
Schakel de mp3-speler in door een CD-R-
schijf met mp3-bestanden in de invoersleuf 
aan te brengen of druk op de knop CD AUX 
als er al een schijf met mp3-bestanden is 
aangebracht.
Het eerste bestand in de eerste speellijst op 
de schijf wordt afgespeeld en op het display 
verschijnt het volgende:

Mp3-speler

Mp3-schijf aanbrengen
Om een mp3-schijf aan te brengen moet u 
deze met de tekstzijde omhoog in de invoer-
sleuf doen. Het invoermechanisme grijpt de 
schijf en trekt hem naar binnen. Het eerste 
mp3-bestand in de eerste speellijst wordt 
afgespeeld.
Als u de cd met de tekstzijde omlaag aan-
brengt, zal de cd automatisch worden uitge-
worpen.
Zie blz. 18 om een of meer mp3-schijven in 
de cd-wisselaar aan te brengen.

M
Dru
uit 
zon
ne
na
wo
Zie
de

M
• D

o
m
o

• D
o
m
d

.B.

ebruik geen CD-R’s waarop etiketten of 
tickers zijn geplakt. Dergelijke etiketten 
unnen losraken en storingen in het 
udio System veroorzaken.
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speelvolgorde
 bestanden op een CD-R-schijf worden in 
 onderstaande volgorde afgespeeld:

et eerste mp3-bestand in de eerste 
peellijst wordt afgespeeld, waarna alle 
estanden in de verschillende speel-

ijsten worden gespeeld. Wanneer het 
aatste mp3-bestand in de laatste speel-
ijst is gespeeld, wordt het eerste mp3-
estand in de eerste speellijst opnieuw 
espeeld.
et eerste mp3-bestand in de eerste 
p3-map wordt afgespeeld, waarna alle 
estanden in de verschillende mappen 
orden gespeeld. Wanneer het laatste 
p3-bestand in de laatste map is 
espeeld, wordt het eerste mp3-bestand 

n de eerste map opnieuw gespeeld.
p3-bestand kiezen/wisselen
aai aan de geluidsregelknop of druk op de 
oppen SEEK om een volgend of voor-
and mp3-bestand in de actuele mp3-map 
 speellijst te selecteren. Op het display 
rschijnt het nummer van het geselec-
erde mp3-bestand. 
s u meer dan 10 seconden van het 
tuele mp3-bestand hebt beluisterd, kunt u 
t mp3-bestand vanaf het begin herhalen 

et een druk op SEEK (pijl-links).
s u het laatste mp3-bestand in een map of 
eellijst beluistert en op SEEK (pijl-rechts) 
ukt, wordt het eerste mp3-bestand in de 
ap of speellijst gespeeld.
s u het eerste mp3-bestand in een map of 
eellijst beluistert en op SEEK (pijl-links) 
ukt, wordt het laatste mp3-bestand in de 
ap of speellijst gespeeld.
zelfde functie is van toepassing voor de 

uurknoppen,  en .

p3-bestand versneld 
fspelen
m het actuele bestand versneld af te 
elen, moet u de knop REV of FWD inge-
ukt houden. Laat de knop weer los om de 
nctie voor het versneld afspelen te beëin-
gen en het mp3-bestand verder af te 
elen op de normale snelheid.

Mp3-bestanden in 
willekeurige volgorde 
afspelen
U kunt de mp3-bestanden in willekeurige 
volgorde laten afspelen door de mp3-
speler. De bestanden worden met andere 
woorden niet afgespeeld in de volgorde 
zoals ze op de schijf staan.

• Druk op de menuselectieknop recht 
onder de menuoptie RDM om de mp3-
bestanden in willekeurige volgorde af te 
spelen.

• Druk nogmaals op de menuselectieknop 
recht onder de menuoptie RDM om de 
mp3-bestanden weer af te spelen in de 
volgorde zoals ze op de cd staan.

Mp3-bestanden in willekeurige volgorde 
afspelen
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p3/wma
schijven met zowel cda-tracks als mp3/
a-bestanden (Windows Media Audio) 
 de cd-speler eerst de cda-tracks spelen.
e het volgende om de mp3/wma-
standen op de schijf te spelen:
Druk op de knop PTY.
Druk op de menuselectieknop recht 
onder MP3/WMA.

e het volgende om weer cda-tracks te 
len:
Druk op de knop PTY.
Druk op de menuselectieknop recht 
onder CD-DA.
Saab Infotainment

uziek sorteren
uk op de menuselectieknop recht onder 
t vergrootglas op het display om de mp3-
standen af te spelen gesorteerd op artiest 
 album. 
 cd-speler doorzoekt de schijf en sorteert 
 bestanden op artiest of album. Afhanke-
 van het aantal mp3-bestanden op de 
hijf kan dit enige minuten duren.
 afloop kunt u de sorteervolgorde selec-

ren met een druk op de menuselectieknop 
cht onder Sort op het display.

Druk op de menuselectieknop recht 
onder Artist op het display om de mp3-
bestanden op artiest te sorteren en af te 
spelen.
Druk op de menuselectieknop recht 
onder Album op het display om de mp3-
bestanden op album te sorteren en af te 
spelen.

Titel track, 
uitvoerende artiest e.d.
Als een schijf zogeheten ID3-tags (versie 
1 & 2) bevat, is het mogelijk de titel van de 
track, de naam van de uitvoerende artiest, 
de naam van het album en de naam van de 
mp3-map op het display weer te geven.
1 Druk op de knop i.
2 Druk op de menuselectieknop recht 

onder de menuoptie van uw keuze. De 
titel van de track, naam van de uitvoe-
rende artiest, de naam van het album of 
de naam van de mp3-map verschijnen 
op het display.

3 Druk op de menuselectieknop recht 
onder het pijlsymbool in het menu om 
terug te gaan naar het voorgaande 
menu.

Bestandsnamen met meer dan 32 tekens 
of vier segmenten worden verkort.

Informatiemenu
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raagbare speler

UX-ingang
 AUX-ingang zit helemaal rechts 
deraan op het Audio System. Via deze 

gang kunt u een draagbare speler zoals 
n mp3-speler op het Audio System aan-
iten.
stelt het geluid bij via het bedieningspa-
el of met de stuurknoppen. Op de draag-
re speler zelf kunt u van nummer veran-
ren, versneld vooruit- of achteruitspoelen 

d.

De AUX-ingang helemaal rechts 
onderaan op het Audio System

Draagbare speler aansluiten 
en activeren
1 Sluit de eenheid aan via de AUX-ingang 

van het Audio System.
2 Druk op de knop CD AUX om de draag-

bare speler te activeren.

WAARSCHUWING

reng een eventuele draagbare speler 
usdanig in de auto aan, dat deze bij 
rachtig remmen of een aanrijding niet 
an worden weggeslingerd en verwon-
ingen kan toebrengen.
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d- en datumaanduiding

Druk in het klokmenu op de menuselec-
tieknop die recht onder het pijlsymbool 
op het display staat.
Geef aan of de tijd moet worden weer-
gegeven in 12- of 24-uursnotatie en in 
welke volgorde de datum moet worden 
weergegeven met een druk op de menu-
selectieknop recht onder de menuoptie 
van uw keuze.

jd- en datumaanduiding

O
v
o
li
s

Saab Infotainment

lgemene functies

ijd en datum instellen

to’s zonder cd-wisselaar

Druk op de klokknop.
Druk op de menuselectieknop recht 
onder de menuoptie die u wilt wijzigen.
Druk nogmaals op de menuselectie-
knop om de tijd- of de datumaanduiding 
een stapje te verhogen. U kunt de tijd en 
de datum ook bijstellen met een druk op 
de knoppen SEEK, FWD of REV.

Auto’s met cd-wisselaar

1 Druk op de knop MENU.
2 Druk op de menuselectieknop die recht 

onder het kloksymbool op het display 
staat. 

3 Druk op de menuselectieknop recht 
onder de menuoptie die u wilt wijzigen.

4 Druk nogmaals op de menuselectie-
knop om de tijd- of de datumaanduiding 
een stapje te verhogen. U kunt de tijd en 
de datum ook bijstellen met een druk op 
de knoppen SEEK, FWD of REV.

Tijd en datum instellen

Tij

1

2

Ti

WAARSCHUWING

m te voorkomen dat uw aandacht op het 
erkeer verslapt waardoor de kans op 
ngelukken toeneemt, moet u de instel-
ngen verrichten wanneer de auto stil-
taat.
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R

elheidsafhankelijk volume
nneer u sneller gaat rijden, nemen de rij-

luiden in de auto toe. Om te voorkomen 
t u het volume telkens moet bijregelen, 
t u het volume van het Audio System 

tomatisch laten afstemmen op de snel-
d van de auto.
ebt de keuze uit vier standen:

• Off (geen compensatie)
• Low (geringe compensatie) 
• Medium (middelgrote compensatie)
• High (grote compensatie)
Druk op de knop MENU.
Druk op de menuselectieknop recht 
onder de menuoptie AUTO VOLUME.
Druk op de menuselectieknop recht 
onder de gewenste snelheidscompen-
satie.

elheidsafhankelijk volume
DS-tijd
or de juiste RDS-tijd is een goede ont-
ngst een vereiste. Bovendien moet de 
tuele zender signalen voor RDS-tijd uit-
nden (CT - Clock Time).
Druk in het klokmenu op de menuselec-
tieknop die recht onder het pijlsymbool 
op het display staat.
Druk op de menuselectieknop recht 
onder de menuoptie RDS-tijd.
De klok wordt vervolgens automatisch 
gelijkgezet, waarna op het display ver-
schijnt: Adjusting to RDS Time... (Bezig 
met gelijkzetten met RDS-tijd...)
Als de ontvangstkwaliteit van het RDS-
signaal slecht is of als de tijdaanduiding 
ontbreekt, verschijnt op het display:
No RDS Time Available (Geen RDS-tijd 
beschikbaar)

DS-tijd

Volume voor verkeers-/
alarmmeldingen en 
uitzendingen van het 
geselecteerde 
programmatype
Stel het laagste volume in voor verkeers-/
alarmmeldingen en uitzendingen van het 
geselecteerde programmatype door tijdens 
de melding/uitzending de knop ON/OFF in 
de gewenste volumestand te draaien. Het 
ingestelde volume wordt vervolgens opge-
slagen en gehanteerd bij een volgende mel-
ding/uitzending.
Als het radiovolume lager is dan het opge-
slagen volume bij onderbreking voor ver-
keers-/alarmmeldingen of uitzendingen van 
het geselecteerde programmatype, zal het 
volume worden verhoogd. Als het volume 
hoger is, wordt het volume tijdens de mel-
ding/uitzending niet aangepast.

Sn
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WAARSCHUWING

e cd-speler/cd-wisselaar is een Laser-
oduct van klasse 1.
Onderhoud en reparatie mogen alleen 
door een erkende monteur worden uit-
gevoerd.
Als de behuizing beschadigd raakt 
kunnen laserstralen verwondingen 
veroorzaken.

.B.

at alle ingrepen in het Audio System 
er aan een werkplaats. U wordt geadvi-
erd contact op te nemen met een 
kende Saab-werkplaats.
Saab Infotainment

eluidsinstallatie
 geluidsinstallatie is verkrijgbaar in ver-

hillende uitvoeringen: Premium 70 
und System, Premium 150 Sound 
stem, Premium 300 Sound System, 
se® Sound System 3 en Bose® Sur-

und System 3.
t Audio System regelt de loudness auto-

atisch. Dit houdt in dat de hoogste en de 
agste frequenties bij een laag volumeni-
au voor een goede geluidsweergave 
tomatisch worden versterkt. De geluids-
ergave is daardoor ongeacht volumeni-
au altijd optimaal.

iefstalbeveiliging
t Audio System is voorzien van een elek-
nische diefstalbeveiliging in de vorm van 
n code. De code is alleen geldig voor de 
to waarin het Audio System 
ïnstalleerd is.

dere keer dat u het Audio System inscha-
lt, wordt automatisch gecontroleerd of de 
de klopt.
s de code niet klopt, dan verschijnt op het 
splay: Locked
s u het Audio System wilt overzetten op 
n andere auto (Saab 9-3), moet u contact 
nemen met een Saab-dealer om het 
dio System van de juiste code te voor-
n.

Storingcodes

Het Audio System heeft een ingebouwde 
diagnosefunctie voor storingen. Als er zich 
een storing voordoet, wordt er een storing-
code opgeslagen die het opsporen van sto-
ringen in de werkplaats vergemakkelijkt. 
Hier volgt een storingcode die u eventueel 
zelf kunt verhelpen.

N.B.

Wees voorzichtig bij het verhelpen van 
een storing. Neem bij twijfel altijd contact 
op met een werkplaats. U wordt geadvi-
seerd contact op te nemen met een 
erkende Saab-werkplaats.

Storingcode Mogelijke oorzaak

Check CD • De cd is vuil, vertoont 
krassen, ligt verkeerd 
om of is defect.

• De cd kan op de ver-
keerde manier 
gebrand zijn.

D
pr
•

•

N
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avigatie ____________  31 
avigation Audio System  57 
embediening _______  75 

3 
all
m
ge

 Infotainment Plus

S

N
N
St

Een sterretje geeft aan dat de uitrusting niet op 
e auto’s is aangebracht (afhankelijk van het 
odel, het motortype, de marktspecificatie, de 
kozen opties en/of accessoires).

Saab



28

S
Sa
ho
cd
De
sc
(z
U 
Sy
kn

La
ee
te

L
V
r
k
d Teruggaan naar de navigatie-

kaart met de huidige positie 
van de auto. Weergavestand 
van de kaart veranderen 
(maximale kaart, TMC of kaart 
met beluisterde geluidsbron).
Een bestemming aangeven.

De laatst gesproken instructie 
herhalen.
Saab Infotainment Plus

aab Infotainment Plus
ab Infotainment Plus bestaat uit een 
ofdeenheid met een navigatie, radio en 
-speler voor cd- en mp3/wma-schijven. 
 geluidsinstallatie is verkrijgbaar met ver-
hillende versterker- en luidsprekeropties 
ie blz. 73).
bedient het Audio System/Navigation 
stem met de stuurknoppen en via de 
oppen op het bedieningspaneel.

at alle ingrepen in het Audio System over aan 
n werkplaats. U wordt geadviseerd contact op 
 nemen met een erkende Saab-werkplaats.

WAARSCHUWING

et op uw veiligheid!
erbreek onmiddellijk de spanning als er 

ook of een vreemde geur uit de eenheid 
omt en neem contact op met uw Saab-
ealer. Audio System/Navigation 

System inschakelen/uitscha-
kelen. 
Volume instellen.

De geluidsregeling wordt 
gebruikt voor het aanpassen 
van de geluids- en luidspreker-
instelling, het kiezen van een 
ander nummer/bestand op 
een cd- of mp3-schijf en het 
handmatig instellen van fre-
quenties.
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S

Stuurknoppen
l

Sneltoetspagina’s doorbla-
deren.

Menu voor AM, FM, CD of 
draagbare speler activeren.

Instellingenmenu voor geluid, 
radio, navigatie, scherm of 
klok. 
Cd- of mp3-schijven uit-
werpen.
De uitwerpknop lang 
indrukken om het scherm te 
openen en bij de invoersleuf 
voor de kaart-dvd te kunnen.
Automatisch zender met 
lagere frequentie opzoeken 
en naar volgende nummer/
bestand in afspeelvolgorde op 
cd- of mp3-schijf.
Automatisch zender met 
hogere frequentie opzoeken 
en naar voorgaand nummer/
bestand in afspeelvolgorde op 
cd- of mp3-schijf.

Stembediening activeren.
Stembedieningssessie beëin-
digen.

Andere sneltoetsen voor radio-
zenders, ander nummer op cd- 
of mp3-schijf.

Volume instellen.
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iligheidsvoorschriften  32 
orwoord___________  33 

vd’s _______________  35 
uickguide __________  38 
p de kaart volgen ____  39 
estemming aangeven_  40 
outeopties __________  46 
estemming opslaan in 
dressenboek _______  49 
orkeurbestemming 
pslaan of wijzigen ___  49 

avigatie-instellingen__  50 
verige instellingen ___  54 
agen en antwoorden _  56 

Navigatie
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WAARSCHUWING

Peuter niet met uw vinger of met 
vreemde voorwerpen in de cd-sleuf. 
Dit kan zowel verwondingen als 
schade aan de eenheid tot gevolg 
hebben. 
Schakel onmiddellijk de stroom uit en 
neem contact op met een werkplaats, 
als de eenheid begint te roken of 
vreemd gaat ruiken. U wordt geadvi-
seerd contact op te nemen met een 
erkende Saab-werkplaats.
Probeer nooit de navigatie-uitrusting 
uit elkaar te halen of te veranderen. Dit 
kan zowel verwondingen als schade 
aan de eenheid tot gevolg hebben.
Saab Infotainment Plus

eiligheidsvoorschriften
lg voor een veilig gebruik van het Naviga-
n System de veiligheidsvoorschriften op.

WAARSCHUWING

Lees voordat u het Navigation System 
gaat gebruiken het instructieboekje 
goed door en volg de aanwijzingen die 
erin vermeld staan op.
Saab Automobile AB is niet aanspra-
kelijk voor problemen of ongelukken 
die worden veroorzaakt door het niet 
opvolgen van de aanwijzingen in het 
instructieboekje.

WAARSCHUWING

• Het gebruik van het Navigation 
System ontslaat u niet van uw verant-
woordelijkheden als verkeersdeel-
nemer. Het is belangrijker dat u zich 
aan de verkeersregels houdt dan dat 
u de voorgestelde route volgt.

• De geldende verkeersregels en de 
heersende verkeerssituatie hebben 
altijd voorrang boven de aanwij-
zingen van het Navigation System. Let 
er dan ook tijdens de rit op wat er op 
een bepaalde plaats geldt.

• Controleer of het volumeniveau van 
het systeem niet zó hoog is dat het van 
buiten komende geluid wordt over-
stemd. Als u het omgevingsgeluid niet 
kunt horen heeft dit in sommige ver-
keerssituaties een nadelige invloed op 
uw reactietijd. Hierdoor kunnen onge-
lukken ontstaan.

•

•

•
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 werkt een Navigation 
stem

t Navigation System van de auto is uitge-
t met een gps-ontvanger (Global Positio-
g System). Gps maakt gebruik van sig-
len van satellieten die in een baan om de 
rde cirkelen.
t de elektronische systemen van de auto 
horen richtings- en snelheidssensoren 
 in combinatie met het gps en de digitale 
genkaart de positie van de auto bepalen.
 ontvangst van gps-signalen kan 
stoord worden en soms zelfs geheel 
mogelijk zijn:
ussen flats en in parkeergarages; 
in tunnels, op met bomen omzoomde 
wegen en tussen grote voertuigen;
ij onweer of zeer hevige neerslag;

als lading op het dak van de auto de gps-
antenne afschermt;
ls satellieten zijn uitgeschakeld voor 

periodiek onderhoud of reparatie.

.B.

ebruik het Navigation System niet bij 
treem hoge of lage temperaturen. De 
nheid kan hierdoor beschadigd raken.

e eenheid kan ook beschadigd raken 
or sterke trillingen.
S

oorwoord
an de slag
es voordat u het Navigation System gaat 
bruiken het instructieboekje goed door en 
lg de aanwijzingen die erin vermeld 

aan op.
t erop dat u een verkeersongeval kunt 
roorzaken als u afgeleid wordt tijdens het 

den, waarbij uzelf en anderen letsel 
nnen oplopen met mogelijk dodelijke 
loop. Lees daarom het instructieboekje bij 
t systeem en maak u vertrouwd met de 
rking ervan voordat u het systeem in 
bruik neemt. Concentreer u altijd primair 
 de besturing door de blik op de weg te 
uden en de handen aan het stuur. Lees 
or meer informatie het instructieboekje.

Waarschuwingsscherm
Iedere vijfde keer dat u de auto start en ver-
volgens het navigatiesysteem inschakelt, 
verschijnt er een waarschuwingsscherm.
1 Kies OK wanneer het waarschuwings-

scherm verschijnt om de informatie van 
de kaart-dvd te laden.

2 Als u OK niet kiest, zijn alle scherm-
knoppen beschikbaar behalve NAV 
(navigatie) en DEST (bestemming). 
Druk op NAV om het waarschuwings-
scherm te bekijken.

3 Lees de waarschuwingstekst op het 
waarschuwingsscherm en kies OK om 
de informatie van de kaart-dvd te laden.
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Saab Infotainment Plus

igitale wegenkaart
m een route te kunnen plannen heeft het 
vigation System niet alleen de huidige 
sitie van de auto nodig, maar ook een 

gitale wegenkaart waarop de eindbestem-
ing en de wegen ernaartoe staan aange-
ven. Deze digitale wegenkaart staat op 
 kaart-dvd.

nder invloed van de plaatselijke omstan-
gheden en/of door onvolledige kaartgege-
ns kunnen er berekeningsfouten voor-
men. De berekende route kan afwijken 
n de werkelijke situatie, omdat de gege-
ns op de dvd de omgeving weergeven 
als die eruitzag op het moment dat de 
gitale wegenkaart werd aangemaakt.

Kaartdatabasegegevens
Dekkingsgebied kaart-dvd
Kies Map Database Information om het dek-
kingsgebied van de kaart-dvd te bekijken.

Dekkingsgebied kaart-dvd

ET OP

 wordt geadviseerd om bij gebruik van 
et Navigation System altijd een zo 
ecent mogelijke uitgave van de digitale 
egenkaart te gebruiken. 
 wordt geadviseerd om contact op te 
emen met uw Saab-dealer voor infor-
atie over eventuele updates van 
egenkaarten.
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.B.

et scherm kan beschadigd raken als u 
t opklapt door rechtstreeks tegen het 
vigatiescherm te drukken.

.B.

ij een buitentemperatuur onder 0 oC is 
t mogelijk dat u het Navigation 

ystem 10 minuten moet laten aanstaan 
ordat u het scherm omlaag kunt 

appen om de navigatie-dvd voor het 
avigation System te vervangen.
S

vd’s

avigatie-dvd laden
vigatie-dvd aanbrengen:
Druk op de draaiknop ON/OFF om het 
Navigation System in te schakelen.
Kies OK als het waarschuwingsscherm 
verschijnt om te bevestigen dat u de 
waarschuwingstekst hebt gelezen en 
ermee akkoord gaat.
Druk op NAV en kies Insert Nav DVD om 
het scherm omlaag te klappen en bij de 
invoersleuf voor de navigatie-dvd te 
komen.
Steek de navigatie-dvd met de tekst-
zijde omhoog zo ver in de invoersleuf 
dat het mechanisme de dvd grijpt en 
hem naar binnen trekt. Twee geluidssig-
nalen geven aan dat het scherm weer 
kan worden opgeklapt.

5 Klap het scherm op door de twee buiten-
hoeken voorzichtig omhoog te duwen, 
totdat het scherm verticaal staat. Duw 
het scherm vervolgens in positie door de 
vier buitenhoeken in de richting van het 
dashboard te drukken totdat u een klik-
geluid hoort.

WAARSCHUWING

e dvd-speler is een laserproduct van 
lasse 1.
Onderhoud en reparatie mogen alleen 
door een erkende monteur worden uit-
gevoerd.
Als de behuizing beschadigd raakt 
kunnen laserstralen verwondingen 
veroorzaken.
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ET OP

 wordt geadviseerd om contact op te 
men met uw Saab-dealer voor infor-

atie over eventuele updates van 
egenkaarten/nieuwe dvd’s.

.B.

lleen de meegeleverde kaart-dvd en 
art-dvd’s van uw Saab-dealer kunnen 

orden gebruikt.
Saab Infotainment Plus

an navigatie-dvd wisselen
vigatie-dvd uitnemen of wisselen
MENU � Nav � Map Database 
Information � Nav DVD of houd de 
uitwerpknop van de cd-speler rechts 
van de invoersleuf 10 seconden lang 
ingedrukt.

Het scherm klapt automatisch omlaag 
om de invoersleuf om de navigatie-dvd 
toegankelijk te maken.

3 Druk de navigatie-dvd naar buiten met 
de uitwerpknop onder de invoersleuf. 
Verwijder de uitgeworpen schijf.
Twee geluidssignalen geven aan dat u 
het scherm weer kunt opklappen.

4 Klap het scherm op door de twee buiten-
hoeken voorzichtig omhoog te duwen, 
totdat het scherm verticaal staat. Duw 
het scherm vervolgens in positie door de 
vier buitenhoeken in de richting van het 
dashboard te drukken totdat u een klik-
geluid hoort.
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chrijf niet op het bespeelde oppervlak 
n plak er geen etiketten op.

ebruik geen gebarsten of verbogen 
vd’s.
S

erzorging van dvd’s

Bewaar de dvd’s niet op een plek waar ze 
blootstaan aan direct zonlicht of hoge 
temperaturen.

Ontdoe de bespeelde kant van de dvd (de 
kant zonder etiket) van stof en vuil met 
een zachte, schone en droge doek. Veeg 
daarbij in een rechte lijn vanuit het midden 
naar de rand toe.

• Raak het bespeelde oppervlak niet aan. 
Pak de dvd’s met uw vingers bij de rand 
vast of met één vinger bij de rand en één 
in het middengat.

• Gebruik geen reinigingsmiddelen.

• S
e

• G
d
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Other). De route wordt berekend en op 
de kaart weergegeven.
I (Point of Interest) kiezen
stemming uit de interessante reisdoelen 
zen.
DEST � POI - Point of Interest
Controleer of u het juiste land hebt 
gekozen.
Kies POI Name en voer de naam in van 
de POI.
Kies Go op de lijst rechts van de 
gewenste POI-naam. De aangegeven 
bestemming verschijnt op de kaart.
Kies routecriterium (Fastest, Shortest of 
Other). De route wordt berekend en op 
de kaart weergegeven.
Kies Start Guidance om de routebegelei-
dingssessie te starten.

utevoorkeuren
ef criteria aan voor de berekening van 
 route.
Druk op MENU totdat de tab Nav is 
geselecteerd of kies Nav.
Kies Route Preference.
Kies bijv. Avoid major roads om snel-
wegen te vermijden bij het berekenen 
van de route.

D
s
v
N
v

Saab Infotainment Plus

uickguide
 de Quickguide vindt u een beschrijving 
n de meest gebruikelijke manieren om 
t Navigation System te bedienen.

edieningselementen
nraakscherm - Gebruik de knoppen op 
t scherm om een keuze te bevestigen, 
n functie te starten of een submenu te 
enen. Wanneer u een knop op het 
herm aanraakt klinkt er een geluidssig-
al. De beschikbare schermknoppen bij 
n bepaalde functie staan gemarkeerd.
V - Terug naar de navigatiekaart met de 

tuele positie van de auto. Bij iedere druk 
 de knop NAV, bladert u de tabs 
ll Map, TMC door alsmede de tabs met de 
tieve geluidsbron (AM, FM, CD etc.).

Route bepalen
Om een adres te kunnen aangeven moet u 
het juiste land hebben geselecteerd. Om de 
huidige landkeuze te bekijken of een ander 
land te selecteren, kies:
1 DEST
2 Druk op de schermknop voor weergave 

van de landcode.
3 Met de pijlknoppen kunt u door de lijst 

scrollen om een land te kiezen.
4 Kies OK om te bevestigen.

Adres aangeven
Geef een adres aan door er een te zoeken 
in een adressenregister.
1 DEST � Address Entry
2 Controleer of u het juiste land hebt 

gekozen.
3 Kies Town en type de naam van de 

gewenste plaats in of kies Last 5 Towns 
om een van de vijf laatst ingevoerde 
plaatsen te kiezen.

4 Voer in het desbetreffende tekstveld de 
straatnaam in door op de letterknoppen 
te drukken.

5 Kies House No. en voer het huisnummer 
in. Het systeem geeft de beschikbare 
huisnummers weer voor de aange-
geven straat.

6 Kies Map. De aangegeven bestemming 
verschijnt op de kaart.

7 Kies Go en kies daarna 
routecriterium (Fastest, Shortest of 
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WAARSCHUWING

e geldende verkeersregels en de heer-
ende verkeerssituatie hebben altijd 
oorrang boven de aanwijzingen van het 
avigation System. Let op het gevaar 
oor ongelukken!
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K
O
G
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ac
Dr

K

iëntatie van de kaart
unt de oriëntatie van de kaart veran-

ren door te kiezen voor een kaart met de 
chting van de auto naar boven, voor een 
rt met het noorden naar boven of voor 

n driedimensionale (3D) kaartweergave. 
s:

art met rijrichting van de auto naar 
ven.

om de kaart weer te geven met 
de rijrichting van de auto naar 
boven. Druk nogmaals voor de 
kaartweergave in 3D.

om de kaart weer te geven met 
het noorden naar boven.
S

aart
p de kaart volgen
a als volgt te werk om de huidige positie 
n de auto op de kaart te kunnen volgen 
nder dat er een routebegeleidingssessie 
tief is:
uk op NAV om de kaart weer te geven.

aartweergave

Kaartschaal veranderen
U kunt de schaal van de digitale kaart ver-
anderen met behulp van +/– op de kaart-
schaal.
• Kies + om in te zoomen en een gedetail-

leerde kaart weer te geven.
• Kies – om uit te zoomen en een groter 

gebied op de kaart weer te geven.

Uitvergrote kaart

Or
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kaa
ee
Kie

Ka
bo
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B

res aangeven
ef een adres aan door het op te zoeken 
en adressenregister.

nd wisselen
nd kiezen of landkeuze controleren.
DEST
Druk op de schermknop voor weergave 
van de landcode.
Met de pijlknoppen kunt u door de lijst 
scrollen om een land te kiezen.
Kies OK om te bevestigen.
Saab Infotainment Plus

estemming aangeven
uk op DEST om het bestemmingenmenu 
 openen. U kunt op vijf verschillende 
anieren een eindbestemming of tussen-
op aangeven.

Druk op DEST.

estemming aangeven

2 Kies een van de volgende opties om een 
bestemming aan te geven:

• Address Entry - Een adres aangeven 
door in een adressenbestand te 
zoeken. Zie blz. 40.

• POI - Point of Interest - Een bestemming 
kiezen aan de hand van interessante 
reisdoelen. Zie blz. 42.

• Address Book - Een adres kiezen dat in 
het adressenboek ligt opgeslagen. Zie 
blz. 43.

• Previous Destination - Een van 
de 20 laatste eindbestemming kiezen. 
Zie blz. 44.

• From Map - Een bestemming kiezen 
aan de hand van de kaart. Zie blz. 44.

Ad
Ge
in e
La
La
1
2

3

4



41aab Infotainment Plus
Pl
G
pl
1

A

utecriterium
Kies Start Guidance om de routebegelei-
dingssessie te starten.

ET OP

elke letters van het getoonde alfabet u 
nt kiezen hangt af van de beschikbare 
ressen op de navigatie-dvd.
S
aats
eef een bestemming aan door eerst een 
aats te kiezen.

DEST � Address Entry

dres aangeven

2 Controleer of u het juiste land hebt 
gekozen.

3 Kies Town en type de naam van de 
gewenste plaats in of kies Last 5 Towns 
om een van de vijf laatst ingevoerde 
plaatsen te kiezen.

4 Voer in het desbetreffende tekstveld de 
straatnaam in door op de letterknoppen 
te drukken.

5 Kies House No. en voer het huisnummer 
in. Het systeem geeft de beschikbare 
huisnummers weer voor de aange-
geven straat.

6 Kies Map. De aangegeven bestemming 
verschijnt op de kaart.

7 Kies Go en kies daarna 
routecriterium (Fastest, Shortest of 
Other). De route wordt berekend en op 
de kaart weergegeven.
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St
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int of Interest (POI)
stemming uit de interessante reisdoelen 
zen.
I-naam
ef een bestemming aan door een POI-
am te kiezen.
DEST � POI - Point of Interest
Controleer of u het juiste land hebt 
gekozen.
Kies POI Name en voer de naam in van 
de POI.
Kies Go op de lijst rechts van de 
gewenste POI-naam. De aangegeven 
bestemming verschijnt op de kaart.
Kies routecriterium (Fastest, Shortest of 
Other). De route wordt berekend en op 
de kaart weergegeven.
Kies Start Guidance om de routebegelei-
dingssessie te starten.
Saab Infotainment Plus

raatnaam
eef een bestemming aan door eerst een 
raatnaam te kiezen.

DEST � Address Entry
Controleer of u het juiste land hebt 
gekozen.
Kies Street en type de naam van de 
gewenste straat in of kies Last 5 Streets 
om een van de vijf laatst ingevoerde 
plaatsen te straatnamen.
Kies House No. en voer het huisnummer 
in. Het systeem geeft de beschikbare 
huisnummers weer voor de aange-
geven straat.
Wanneer u een huisnummer hebt 
gekozen, verschijnt automatisch de bij-
behorende plaatsnaam. Als er meer-
dere plaatsen mogelijk zijn, verschijnt 
een lijst met de beschikbare plaatsen. 
Kies een plaats.
Kies Map. De aangegeven bestemming 
verschijnt op de kaart.
Kies Go en kies daarna 
routecriterium (Fastest, Shortest of 
Other). De route wordt berekend en op 
de kaart weergegeven.
Kies Start Guidance om de routebegelei-
dingssessie te starten.

Kruispunt
Geef een bestemming aan door een kruis-
punt te zoeken.
1 DEST � Address Entry
2 Controleer of u het juiste land hebt 

gekozen.
3 Kies Street en type de naam van de 

gewenste straat in of kies Last 5 Streets 
om een van de vijf laatst ingevoerde 
plaatsen te straatnamen.

4 Kies Junction nadat u een straat hebt 
gekozen en type de naam van de krui-
sende straat in. Kies de gewenste straat 
op de lijst.

5 Kies Map. De aangegeven bestemming 
verschijnt op de kaart.

6 Kies Go en kies daarna 
routecriterium (Fastest, Shortest of 
Other). De route wordt berekend en op 
de kaart weergegeven.

7 Kies Start Guidance om de routebegelei-
dingssessie te starten.
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3

ressenboek
ef een bestemming aan door een adres 
kiezen dat in het adressenboek opge-
gen ligt.
DEST � Address Book
Er verschijnt een lijst met de adressen in 
het adressenboek.

ressenboek
Kies het gewenste adres op de lijst. 
Gebruik de pijlknoppen om door de lijst 
te scrollen.
Kies Go rechts van het gewenste adres. 
De aangegeven bestemming verschijnt 
op de kaart.
Kies routecriterium (Fastest, Shortest of 
Other). De route wordt berekend en op 
de kaart weergegeven.
Kies Start Guidance om de routebegelei-
dingssessie te starten.
 blz. 49 voor het toevoegen van een 
res aan het adressenboek.
S
I-categorie

es een bestemming aan de hand van de 
I-categorie.
DEST � POI - Point of Interest
Kies Browse POI Categories om een lijst 
met POI-categorieën te bekijken.

Kies Browse POI Categories � Change 
Location om de categorieën van een 
andere stad te zoeken. Kies de 
gewenste stad. Er verschijnt een lijst 
met de POI-categorieën in de buurt van 
de aangegeven stad.

4 Kies een categorie en kies daarna een 
subcategorie. Het systeem geeft de 
beschikbare POI-namen weer in de 
gekozen subcategorie. Kies de 
gewenste POI-naam. 

5 Kies Browse POI Categories gevolgd oor 
List All Categories om een lijst met alle 
POI-categorieën te zien.

6 Kies een POI-categorie op de lijst om 
een overzicht te krijgen van alle 
plaatsen binnen een bepaald gebied 
met een POI uit de gekozen categorie. 
Kies een plaats.

7 Kies Go rechts van de gewenste POI-
naam.
De aangegeven bestemming verschijnt 
op de kaart.

8 Kies routecriterium (Fastest, Shortest of 
Other). De route wordt berekend en op 
de kaart weergegeven.

9 Kies Start Guidance om de routebegelei-
dingssessie te starten.
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artcoördinaten
s een bestemming door de lengte- en 
edtegraad van de plaats aan te geven.
DEST � From Map � Map Coordinates

Kies Latitude en kies N (noord) of S 
(zuid) om het halfrond aan te geven 
waarvoor de breedtecoördinaten 
gelden. Geef de breedtegraad aan.
Kies Longtitude en kies E (oost) of 
W (west) om het halfrond aan te geven 
waarvoor de lengtecoördinaten gelden. 
Geef de lengtegraad aan.
Kies Go wanneer beide coördinaten zijn 
aangegeven. 
Kies Go en kies daarna 
routecriterium (Fastest, Shortest of 
Other). De route wordt berekend en op 
de kaart weergegeven.
Kies Start Guidance om de routebegelei-
dingssessie te starten.
Saab Infotainment Plus

aatst ingevoerde 
estemming
eef een bestemming aan door een van 

20 laatste eindbestemmingen te kiezen.
DEST � Previous Destination
Er verschijnt een lijst met de laatste 
bestemmingen.

aatst ingevoerde bestemming
Kies de gewenste laatste bestemming 
op de lijst. Gebruik de pijlknoppen om 
door de lijst te scrollen.
Kies Go rechts van de gewenste laatste 
bestemming. De aangegeven bestem-
ming verschijnt op de kaart.
Kies routecriterium (Fastest, Shortest of 
Other). De route wordt berekend en op 
de kaart weergegeven.
Kies Start Guidance om de routebegelei-
dingssessie te starten.

Via de kaart
Kies een bestemming met behulp van de 
kaart.
1 DEST � From Map

Er verschijnt een kaartweergave met 
een scrollsymbool op het scherm.

2 Gebruik + / – om in of uit te zoomen op 
de kaart. Plaats uw vinger op het scherm 
en haal die over de kaart totdat  de 
gewenste bestemming heeft bereikt. Op 
de kaart verschijnen de adresgegevens.

3 Kies Go en kies daarna 
routecriterium (Fastest, Shortest of 
Other). De route wordt berekend en op 
de kaart weergegeven.

4 Kies Start Guidance om de routebegelei-
dingssessie te starten.
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V
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outebegeleiding
or een zo duidelijk mogelijk instructie 
t u tijdens een routebegeleidingssessie 

 informatie op het scherm aanpassen 
or de weergavestand van de kaart te wij-
en. 
s  op het scherm om te wisselen 
sen een maximale kaart en een 
deelde weergave.
 u voor een gedeelde weergave kies en 
 een snelweg rijdt, zal de informatie over 
 komende afslagen automatisch rechts 
 de kaartweergave verschijnen.
S

oorkeurbestemming
es een van uw opgeslagen voorkeurbes-
mmingen als bestemming. Zie blz. 49 om 
n route op te slaan als voorkeurbestem-

ing.
Druk op DEST.

2 Kies de gewenste sneltoets. Op de snel-
toetsen staan de namen die werden 
gekozen tijdens het opslaan van de 
voorkeurbestemming. De aangegeven 
bestemming verschijnt op de kaart.

3 Kies routecriterium (Fastest, Shortest of 
Other). De route wordt berekend en op 
de kaart weergegeven.

4 Kies Start Guidance om de routebegelei-
dingssessie te starten.
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R
U 
de
le
1

2

ute
ef de route weer voor de berekende 
te. Kies het volgende om een afslag te 
mijden:
DEST � Turn List

Scroll door de routelijst met behulp van 
de pijlknoppen.
Kies Avoid rechts van de afslag die u wilt 
vermijden. De route wordt berekend en 
op het scherm weergegeven.
Saab Infotainment Plus

outeopties
kunt tijdens een routebegeleidingssessie 
 route wijzigen, beëindigen of contro-

ren.
Druk op DEST om het routemenu te 
openen.

Kies uit de volgende menuopties:
• Turn List - Route weergeven voor de 

berekende route. Zie blz. 46.
• Route Preview - Voorbeeld van de 

berekende route weergeven op het 
scherm. Zie blz. 47.

• Detour - Een alternatieve route 
bepalen. Zie blz. 47.

• Voice Volume - Volume instellen van de 
gesproken instructie. Zie blz. 47.

• Add Waypoint - Maximaal drie tussen-
stops toevoegen aan de bestaande 
route. Zie blz. 47.

• Suspend Guidance - Een pauze 
inlassen in de routebegeleidings-
sessie.

• Resume Guidance - Tijdelijk onder-
broken routebegeleiding hervatten.

• Cancel Guidance - Routebegeleidings-
sensor beëindigen.
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Ro
Vo
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ssenstop toevoegen
ximaal drie tussenstops toevoegen aan 
 bestaande route tussen het startpunt en 
 eindbestemming. Tussenstops op een 
te kunnen worden gewijzigd of verwij-

rd.

e het volgende om een tussenstop toe te 
gen:
Druk op DEST.
Kies Add of Add Waypoint (deze knop is 
alleen actief als er een route berekend 
is).
Kies de gewenste optie voor het aan-
geven van een tussenstop. Zie blz. 44.
Kies routecriterium (Fastest, Shortest of 
Other). De route wordt berekend en op 
de kaart weergegeven.
Kies Start Guidance om de routebegelei-
dingssessie te starten.
S
ute weergeven
orbeeld van de berekende route weer-
ven op het scherm.
DEST � Turn List � Route Preview

Omweg
Kies Detour om een alternatieve route met 
een omweg te berekenen door ofwel de 
afstand tot de actuele positie van de auto 
aan te geven ofwel de afstand tot de route 
in zijn geheel. Geef de lengte van de omweg 
aan:

• 1 km of
• 3 km of
• 5 km of
• Whole Route

Volume gesproken instructies
Kies Voice Volume om de gesproken 
instructies te activeren/deactiveren of het 
volume ervan bij te regelen.
Zie blz. 50 voor meer informatie.
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Naar het startpunt van de route of 
naar de voorgaande tussenstop.

Doorspoelen naar het startpunt of 
naar de voorgaande tussenstop.

Weergavevoorbeeld beëindigen.

Doorspoelen naar de volgende 
tussenstop of naar de 
eindbestemming.

Naar de volgende tussenstop of 
naar de eindbestemming.

LET OP

Als u afwijkt van de vastgestelde route 
kan er geen omweg bepaald worden.
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M
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utebegeleidingspauze
s Suspend Guidance om een pauze in te 
sen in de routebegeleidingssessie.

utebegeleiding hervatten
s Resume Guidance om een tijdelijk 

pauzeerde routebegeleidingssessie te 
rvatten.

utebegeleiding beëindigen
s Cancel Guidance om een routebegelei-
gssessie te beëindigen.L

W
v
d
a

Saab Infotainment Plus

eer tussenstops toevoegen

Druk op DEST.
Kies Add op de lijst op het punt waar u 
een tussenstop wilt invoegen.
Kies routecriterium (Fastest, Shortest of 
Other). De route wordt berekend en op 
de kaart weergegeven.
Kies Start Guidance om de routebegelei-
dingssessie te starten.

Tussenstop uit de route verwijderen

1 Druk op DEST.
2 Kies Delete om een tussenstip te verwij-

deren.
3 Kies OK om te bevestigen of Cancel om 

te annuleren.
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dinET OP

anneer een tussenstop is ingevoerd, 
erschijnt de afstand tot de tussenstop op 
e kaart. Druk op de afstandsicoon om de 
fstand tot de eindbestemming te zien.
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B
a
U 
op

•

•

Zi
in

res in adressenboek als voorkeura-
s opslaan

Druk op MENU en druk daarna nog-
maals op MENU totdat Nav gemarkeerd 
staat of kies meteen Nav.
Kies Edit/View.
Kies het gewenste adres dat u als voor-
keuradres wilt opslaan. 
Kies Name. Voer de gewenste naam in.
Houd de gewenste voorkeurtoets lang 
ingedrukt. Wanneer de ingevoerde 
naam op de sneltoets verschijnt, werd 
de bestemming opgeslagen.
S

estemming opslaan in 
dressenboek
kunt een bestemming op twee manieren 
slaan in het adressenboek:

Kies Mark op de kaart om de actuele 
bestemming op te slaan in het adressen-
boek. De actuele bestemming wordt auto-
matisch opgeslagen in het adressen-
boek.
Kies Add to Address Book wanneer deze 
optie niet beschikbaar is. De bestemming 
wordt automatisch opgeslagen in het 
adressenboek.

e blz. 51 voor het wijzigen van een adres 
 het adressenboek.

Voorkeurbestemming 
opslaan of wijzigen
Hier kunt u voorkeurbestemmingen opslaan 
of wijzigen.
Zie blz. 45 om een van uw opgeslagen voor-
keurbestemmingen als bestemming aan te 
geven.
Actuele bestemming als voorkeurbes-
temming opslaan

1 Kies Mark op de kaart om de actuele 
bestemming op te slaan in het adres-
senboek. Het adressenboekmenu ver-
schijnt.

2 Kies Name. Voer de gewenste naam in.
3 Houd de gewenste voorkeurtoets lang 

ingedrukt. Wanneer de ingevoerde 
naam op de sneltoets verschijnt, werd 
de bestemming opgeslagen.
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utevoorkeuren
ef criteria aan voor de berekening van 
 route.

utevoorkeuren
lecteer een of meer van de volgende 
ties:
oid major roads om snelwegen te ver-
den.
oid toll roads om tolwegen te vermijden.
oid ferries om veerverbindingen te ver-
den.
oid motorails om autotreinen te ver-
den.
oid time and seasonal restricted roads om 
perkt opengestelde wegen te vermijden.

ET OP

ok als u ervoor gekozen hebt om snel-
egen, veerverbindingen e.d. te ver-
ijden, kan het systeem u voorstellen 
n bepaalde snelweg of veerverbinding 
 nemen als er geen goede alternatieven 
jn.

Avoid major roads

Avoid toll roads

Avoid ferries

Avoid motorails

Avoid time and seasonal restricted roads
Saab Infotainment Plus

avigatie-instellingen
uk op MENU totdat de tab Nav gekozen 
of kies meteen Nav en selecteer een van 
 volgende instelopties:

Voice Prompt - Volume instellen van de 
gesproken instructies en de stemprompt.
Route Preference - Criteria aangeven voor 
de berekening van een route.
Edit Address Book:
• Adding - Informatie weergeven voor het 

toevoegen van een post aan het adres-
senboek.

• Edit/View - Gegevens in het adressen-
boek wijzigen/weergeven.

Map Database Information - Dekkingsge-
bied kaart-dvd bekijken. Zie blz. 34.
Traffic Information - Verkeersmeldingen 
weergeven en verkeersinformatie 
gebruiken bij het berekenen van een 
route. Zie blz. 51.
Off-Road mode - Route van de auto weer-
geven wanneer u buiten het gedigitali-
seerde wegennet belandt. Zie blz. 53.

Stemprompt
Stel het volume in van de gesproken 
instructies en de stemprompt. Schakel de 
gesproken instructies in of uit.

Stemprompt
Volume - Kies + (plus) of – (min) om het 
volume van de stemprompts bij te stellen.
Voice Guidance - Kies On of Off om de 
gesproken instructies in of uit te schakelen.
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rkeersinformatie
t Navigation System ontvangt verkeer-
formatie via RDS/TMC. U kunt de ver-
rsinformatie in de vorm van verkeer-

eldingen op het scherm laten 
ergeven. U kunt de informatie ook 
bruiken bij het bepalen van een route.
t Navigation System krijgt alleen verkeer-
formatie binnen bij ontvangst van de sig-
len van een RDS/TMC-zender.
nneer de actieve radiozender signalen 
endt, verschijnt er een TMC-aanduiding 

 de TMC-tab.

ET OP

C (Traffic Message Channel) is een 
gitaal kanaal voor verkeersinformatie 
e niet op de radio wordt voorgelezen. 
ia TMC worden bepaalde codes ver-
uurd. Deze codes worden vertaald in 
kstberichten die weergeven wat er is 
beurd en waar.

aab Automobile AB is niet verantwoor-
lijk voor de inhoud van TMC-berichten.
S

dressenboek bewerken
evoegen

es Adding om informatie te bekijken over 
t toevoegen van een post aan het adres-
nboek.

am wijzigen

Kies Edit/View.
Kies de gewenste post in het adressen-
boek.
Kies Name en wijzig de naam.
Kies voor OK om te bevestigen.

lefoonnummer toevoegen/wijzigen

Kies Edit/View.
Kies de gewenste post in het adressen-
boek.
Kies Phone No. en wijzig het telefoon-
nummer.
Kies voor OK om te bevestigen. 

Kaarticoon wijzigen

1 Kies Edit/View.
2 Kies de gewenste post in het adressen-

boek.
3 Kies Icon.
4 Kies een icoon op de lijst.

Spraaklabel toevoegen

1 Kies Edit/View.
2 Kies Add Voice Tag.
3 Het systeem vraagt u een spraaklabel in 

te spreken. U hebt 4 s de tijd om een 
spraaklabel in te spreken. Het systeem 
herhaalt het spraaklabel vervolgens.

Eén post verwijderen

1 Kies Edit/View.
2 Kies de gewenste post in het adressen-

boek.
3 Kies Delete om de post te verwijderen.
4 Kies OK om te verwijderen of No om te 

annuleren.
Alle posten verwijderen

1 Kies Edit/View.
2 Er verschijnt een lijst met alle posten van 

het adressenboek. Druk Clear All lang 
in.

3 Kies OK om te verwijderen of No om te 
annuleren.
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rkeer op berekende route
k op NAV totdat de tab TMC is gekozen 

kies de TMC-tab meteen om informatie 
bekijken over alle verkeersmeldingen 
r de berekende route.

s uit de volgende menuopties om de lijst 
sorteren:

ist. - Afstand tot de verkeerssituatie.
con - TMC-iconen.
ame - Alfabetische volgorde.
s On Route om te wisselen tussen een 

t met de verkeerssituaties op de route en 
n lijst met alle verkeerssituaties. 
nuoptie On Route is alleen beschikbaar, 
 er verkeersmeldingen zijn voor de bere-
de route. 

Z

G
a

O
a

M

G
a
O
a
R
a

Saab Infotainment Plus

oon voor TMC-status
p de TMC-tab staat een autosymbool met 
n kleur die afhangt van de status van de 
rkeersmelding.

Verkeersinstellingen

Verkeersinstellingen

1 Nav � Traffic Information
2 Kies uit de volgende menuopties:
• Traffic Information on Map - TMC-

iconen en pijlen op de kaart weer-
geven.

• Voice Notification - Gesproken begelei-
dingsteksten ten gehore brengen voor 
een bepaalde verkeerssituatie op de 
route.

• Dynamic Route Guidance - Rekening 
houden met de verkeersmeldingen bij 
het berekenen van de route.

• Display Confirmation - Bevestiging 
geven bij het herberekenen van een 
route. Deze menuoptie is alleen 
beschikbaar wanneer Dynamic Route 
Guidance actief is.

• Preferred Station - Kies Auto om auto-
matisch verkeersinformatie van een 
RDS/TMC-zender in te winnen of kies 
een specifiek RDS/TMC-zender voor 
de ontvangst van verkeersinformatie 
(als er meerdere zenders beschikbaar 
zijn).
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onder berekende route

roene 
uto

Geen verkeerssituaties binnen 
een straal van 5 km rond de 
actuele positie van de auto.

ranje 
uto

Verkeerssituatie binnen een 
straal van 5 km rond de actuele 
positie van de auto.

et berekende route

roene 
uto

Geen verkeerssituaties op de 
berekende route.

ranje 
uto

Een of meer verkeerssituaties 
op de berekende route.

ode 
uto

Verkeerssituatie van dien aard 
dat de route opnieuw moet 
worden berekend.
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rreinstand
 u buiten het gedigitaliseerde wegennet 
landt (op een weg die niet in de kaartda-
ase staat), wordt de route van de auto op 
 kaart weergegeven met een onder-
ken lijn. Op het scherm staan zowel de 
rtweergave als de kompasweergave.
S
rkeersinformatie

es een verkeersmelding op de lijst of kies 
n TMC-icoon op de kaart gevolgd door 

fo om verkeersinformatie weer te geven.

erkeersinformatie
es uit de volgende menuopties:
Map - Verkeerssituatie op de kaart weer-
geven.
Detail - Gedetailleerde informatie over de 
verkeerssituatie weergeven.

TMC-iconen
Hier volgt een verklaring van de TMC-
iconen die bij een verkeersmelding kunnen 
verschijnen.

Te
Als
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tab
de
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kaaStilstaand verkeer

Files

Ongeval

Wegversperring

Werk in uitvoering

Gevaar

Toestand van de weg

Weer

Vertragingen

Parkeren

Informatie
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ok instellen
k op MENU totdat de tab voor het 

tellen van de klok is gekozen of kies het 
ksymbool.

urs - + (plus) of – (min) kiezen en inge-
kt houden om de uuraanduiding te ver-

gen of te verlagen.
utes - + (plus) of – (min) kiezen en inge-
kt houden om de minuutaanduiding te 
hogen of te verlagen.
24 Format - Kies voor een tijdnotatie met 
- of 24-uursaanduiding.
S-tijd - Stel de klok in op de RDS-tijd.
or de juiste RDS-tijd is een goede ont-
gst een vereiste. Bovendien moet de 
uele zender signalen voor RDS-tijd uit-
den (CT - Clock Time).
Saab Infotainment Plus

verige instellingen
uk op MENU om instellingen te verrichten 
or Sound, Radio, Nav 
avigatie), Display of de klok. 
uk op MENU om de verschillende tabs te 
orbladeren.

eluid
uk op MENU totdat de tab Sound is 
kozen of kies meteen Sound om de instel-
gen voor de toonregeling en luidsprekers 
j te regelen.
e Geluidsregeling 3 op blz. 58 voor meer 
formatie.

adio
uk op MENU totdat de tab Radio is 
kozen of kies meteen Radio om onder 

eer de automatische volumeregeling en 
 RDS-instellingen voor FM-zenders te 
jzigen.
e Radiomenu op blz. 63 voor meer infor-
atie.

Scherm
Druk op MENU totdat de tab Display is 
geselecteerd of kies Display.
Helderheid/Contrast/Stand
Kies Brightness/Contrast/Mode om het con-
trast en de lichtintensiteit van het scherm bij 
te stellen.

Auto - De verlichtingsinstellingen van het 
scherm worden automatisch afgestemd op 
de omringende verlichting.
Night - Het scherm heeft altijd nachtinstel-
lingen.
Day - Het scherm heeft altijd daginstel-
lingen.
Night Panel
Om bij donker een behaaglijker verlichting 
in de auto te creëren kunt u de 
functie NIGHTPANEL activeren. Wanneer 
u op NIGHTPANEL drukt, wordt alleen de 
snelheidsmeter verlicht.
Het navigatiescherm wordt gedoofd, 
waarna er alleen nog DRG- en TA-
meldingen worden doorgegeven via het 
scherm.
Zie het instructieboekje bij de auto voor 
meer informatie.
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(Helderheid) - + (plus) of – (min) 
kiezen en ingedrukt om de lichtin-
tensiteit van het scherm te ver-
hogen of te verlagen.
 (Contrast) - + (plus) of – (min) 
kiezen en ingedrukt houden om het 
contrast van het scherm te ver-
hogen of te verlagen.
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tegorie weergeven
er POI-categorieën weergeven.
POI (Point of Interest) kiezen.
Kies Show genre.
Er verschijnt een lijst met alle POI-
categorieën.
Kies een POI-categorie die u op de kaart 
wilt weergeven of juist wilt verbergen.
Kies OK om een kaartweergave met de 
gekozen POI-categorie te bekijken.
I-informatie
s een POI-naam op de lijst of kies een 
I-icoon op de kaart gevolgd door Info om 

 POI-informatie te bekijken. U hebt de 
ze uit de volgende menuopties:

• Add to Address Book - Gekozen POI 
toevoegen aan het adressenboek.

• Map - Kaartweergave tonen met de 
gekozen POI.

• Go - Geef de gekozen POI aan als tus-
senstop of eindbestemming.
S

oint of Interest (POI)
es POI om POI-iconen wel of niet op de 
art weer te geven. Kies uit de volgende 
enuopties:
Show POI - POI-iconen op de kaart weer-
geven of verbergen.
POI Close to - Lijst met beschikbare POI’s 
weergeven uit de gekozen POI-categorie.
Show genre - Meer POI-categorieën 
weergeven.
Clear List - Alle gekozen POI-categorieën 
verwijderen. 
OK - Kaartweergave tonen.
I weergeven
I-iconen op de kaart weergeven of ver-

rgen.
POI (Point of Interest) kiezen.

Kies een POI-categorie die u op de kaart 
wilt weergeven of juist wilt verbergen.

3 Kies Show POI om POI-iconen te tonen/
verbergen. De gekozen POI-iconen ver-
schijnen linksboven op het scherm. 
U kunt maximaal vijf POI-categorieën 
kiezen. De gekozen POI-iconen worden 
afhankelijk van uw keuze op het scherm 
getoond of niet.

POI in de buurt
Een POI in de buurt zoeken.
1 Kies POI Close to om een lijst te bekijken 

met de POI’s in de buurt die in de 
gekozen POI-categorie vallen.

2 Kies uit de volgende menuopties om de 
lijst te sorteren:

• Dist. - Afstand tot de POI.
• Icon - POI-iconen.
• Name - POI-naam.
• On Route - POI’s op de route.
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ragen en antwoorden
Waarom komt de kaart niet overeen 
met de werkelijkheid? Doordat het 
wegennet voortdurend wordt uitgebreid 
en gewijzigd zijn de kaarten niet altijd 
compleet. Neem voor meer informatie 
contact op met uw Saab-dealer.
Waarom klopt de positieaanduiding 
van de auto niet nadat de auto wegge-
sleept of getransporteerd is? Als de 
auto met een veerboot of een autotrein 
vervoerd is of als de gps-signalen geblok-
keerd zijn geweest kan het tot 30 minuten 
duren voordat de juiste positie van de 
auto is bepaald.
Waarom is het systeem niet in staat de 
snelste/kortste route te berekenen? 
Persoonlijke ervaring en bekendheid met 
de omgeving kunnen soms tot betere 
alternatieven leiden dan de route van het 
Navigation System.
Waarom is de positie van de auto op de 
kaart onjuist? De ontvangst van gps-
signalen is gevoelig voor storingen. 
Onder invloed van de plaatselijke 
omstandigheden en/of onvolledige gege-
vens kunnen er berekeningsfouten 
optreden.

• Waarom is de positie van de auto op de 
kaart onjuist na loskoppeling van de 
accu? Als de voeding van de gps-
antenne verbroken is geweest kan het tot 
30 minuten duren voordat de gps-
signalen correct verwerkt worden en de 
exacte positie van de auto kan worden 
bepaald.

• Hoe komt het dat de positie van de 
auto op de kaart na het verwisselen 
van een band niet klopt? Na het verwis-
selen van een band vindt er een automa-
tische kalibratie plaats waarbij het sys-
teem geactualiseerd wordt. De duur 
hiervan hangt af van het soort weg en van 
de rijsnelheid.

• Moet de auto worden gestart om het 
Navigation System te kunnen 
gebruiken? Nee, het is voldoende dat de 
sleutel in het contact steekt.

• Waarom komt de verkeersinformatie 
niet overeen met de werkelijkheid? 
Saab Automobile is niet verantwoordelijk 
voor de inhoud van TMC-berichten.
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udio System in-/
itschakelen ________  58 

adio _______________  61 
d-speler ____________  66 
p3-speler___________  68 
oringcodes_________  71 
iefstalbeveiliging ____  71 
raagbare speler______  72 
eluidsinstallatie _____  73 

tion Audio System
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luidsregeling 3
lume
ai aan de draaiknop ON/OFF voor het 

wenste volume.
luidsregeling
k op de geluidsregelknop om het menu 
r geluidsregeling en luidsprekerinstel-
en te openen.

eluidsregeling en luidsprekerinstellingenL
V
r
k
d

Saab Infotainment Plus

avigation Audio 
ystem
wordt geadviseerd het hele hoofdstuk 
er het Navigation Audio System door te 
men, zodat u er optimaal van kunt 
nieten.
t Navigation Audio System bestaat uit 
n hoofdeenheid met een radio en een cd-
eler voor cd- en mp3-schijven. De 
luidsinstallatie is verkrijgbaar in verschil-

nde versterker- en luidsprekerversies. 
e blz. 73.
bedient het Audio System met de stuur-
oppen en via de knoppen op het bedie-
ngspaneel.

at alle ingrepen in het Audio System over aan 
n werkplaats. U wordt geadviseerd contact op 
 nemen met een erkende Saab-werkplaats.

Audio System in-/
uitschakelen
Audio System inschakelen
Het Audio System wordt ingeschakeld door 
de sleutel in het contactslot naar stand 3 te 
draaien en/of op de ON/OFF-draaiknop te 
drukken.

Draaiknop ON/OFF

Audio System uitschakelen
Het Audio System wordt uitgeschakeld:
• met een druk op de draaiknop ON/OFF.
• wanneer u de sleutel uit het contact 

neemt.
• wanneer er 1 uur is verstreken, nadat u de 

auto van contact hebt gezet en de sleutel 
in het contact hebt laten zitten.

• 1 uur nadat het Audio System werd inge-
schakeld zonder dat de sleutel in het con-
tactslot zat.
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WAARSCHUWING

et op uw veiligheid!
erbreek onmiddellijk de spanning als er 

ook of een vreemde geur uit de eenheid 
omt en neem contact op met uw Saab-
ealer.
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tomatische geluidsregeling
ebt de mogelijk de geluidsregeling auto-
tisch af te stemmen op het programma 
t u beluistert of op de schijf die u afspeelt. 
Druk op de geluidsregelknop om het 
menu voor geluidsregeling en luidspre-
kerinstellingen te openen.
Kies de gewenste geluidsregelings-
functie.

tomatische geluidsregeling
S
EBLE - + (plus) of – (min) kiezen en inge-

ukt houden om de hoge tonen bij te 
gelen. Schroef de hoge tonen op als een 
nder zwak is of ruist.

ID (Midrange) - + (plus) of – (min) kiezen 
 ingedrukt houden om het middenregister 

j te stellen.
SS - + (plus) of – (min) kiezen en inge-

ukt houden om de lage tonen bij te stellen.
rsoonlijke geluidsinstellingen

es uw persoonlijke geluidsinstellingen en 
 ze op.
uk op Custom. om uw opgeslagen per-
onlijke geluidsinstellingen te kiezen. Druk 
 de + (plus) of – (min) van de verschil-

nde geluidsinstellingen om de instellingen 
n te passen (zie Geluidsregeling op 

z. 58).

Luidsprekerinstellingen
L/R (Links/Rechts) (Balans) - L of R kiezen 
in ingedrukt houden om de balans in te 
stellen voor de geluidsweergave via de luid-
sprekers links en rechts.
Front/Rear (Fader) - Front of Rear kiezen en 
ingedrukt houden om de balans in te stellen 
voor de geluidsweergave via de luidspre-
kers voor- en achterin.
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tomatische geluidsregeling
ebt de mogelijk de geluidsregeling auto-
tisch af te stemmen op het programma 
t u beluistert of op de schijf die u afspeelt. 
Druk op de geluidsregelknop om het 
menu voor geluidsregeling en luidspre-
kerinstellingen te openen.
Kies Talk.

rsoonlijke geluidsinstellingen
s uw persoonlijke geluidsinstellingen en 
 ze op.
k op Custom. om uw opgeslagen per-
nlijke geluidsinstellingen te kiezen. Druk 
de + (plus) of – (min) van de verschil-
de geluidsinstellingen om de instellingen 
n te passen (zie Geluidsregeling op 
. 60).
Saab Infotainment Plus

eluidsregeling
ose® Surround System 3
lume
aai aan de draaiknop ON/OFF voor het 
wenste volume.

eluidsregeling
uk op de geluidsregelknop om het menu 
or geluidsregeling en luidsprekerinstel-
gen te openen.

eluidsregeling en luidsprekerinstellingen
EBLE - + (plus) of – (min) kiezen en inge-

ukt houden om de hoge tonen bij te 
gelen. Schroef de hoge tonen op als een 
nder zwak is of ruist.

ID (Midrange) - + (plus) of – (min) kiezen 
 ingedrukt houden om het middenregister 

j te stellen.
SS - + (plus) of – (min) kiezen en inge-

ukt houden om de lage tonen bij te stellen.

Luidsprekerinstellingen
L/R (Links/Rechts) (Balans) - L of R kiezen 
in ingedrukt houden om de balans in te 
stellen voor de geluidsweergave via de luid-
sprekers links en rechts.
Front/Rear (Fader) - Front of Rear kiezen en 
ingedrukt houden om de balans in te stellen 
voor de geluidsweergave via de luidspre-
kers voor- en achterin.
Centerpoint
Het Bose® Surround System kent een sur-
round-functie voor de geluidsbronnen CD, 
MP3 en AUX. FM/AM ondersteunen de sur-
round-functie niet. 
Druk op Centerpoint om de surround-functie 
te activeren. De overige instellingen voor de 
geluidsregeling en de luidsprekers zijn ook 
bij te regelen wanneer de surround-functie 
actief is, met uitzondering van de fader-
instelling. 
De instellingen voor de surround-functie 
worden voor elke geluidsbron apart (CD, 
MP3 en AUX) opgeslagen.
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diozender opzoeken
quentie fijn afregelen
ai aan de geluidsregelknop om de 
uele frequentie in stapje van 0,1 MHz fijn 
e stellen.
tomatisch zender opzoeken
k op een van de knoppen SEEK om fre-

enties automatisch op te zoeken. De 
io zoekt de eerstvolgende zender op met 

n sterk signaal (omhoog of omlaag op de 
quentieband) en stopt bij die frequentie.
ndmatig zender opzoeken
ai aan de geluidsregelknop om hand-
tig een frequentie in te stellen.
S

adio
adiozender kiezen
hebt de keuze uit drie verschillende 
hermweergavestanden voor het kiezen/
sselen van radiozender:

Maximale kaart - In de schermstand met 
een maximale kaartweergave kunt u 
alleen de stuurknoppen  of  
gebruiken om een (andere) opgeslagen 
zender te kiezen.
Gedeelde kaartweergave - Kies in de 
schermstand met een maximale kaart-
weergave een van de geluid-tabs om een 
gedeelde schermweergave te krijgen met 
zowel de kaartweergave als het menu 
voor de actieve geluidsbron (AM, FM 
etc.). In deze schermweergavestand hebt 
u toegang tot alle functies voor het kiezen 
van een (andere) radiozender.
Actieve geluidsbron - Druk op AUDIO om 
alleen het menu met de actieve 
geluidsbron (AM, FM etc.) te bekijken.
equentieband kiezen
es AM, FM of druk op AUDIO om een fre-
entieband te kiezen.

AM/FM-categorieën
U kunt de beschikbare radiozenders van 
een bepaalde categorie (zoals POP) 
zoeken in het gebied waarin u zich bevindt.
1 Kies de schermknop in het midden van 

het scherm om een lijst te bekijken met 
de beschikbare radiozenders van een 
bepaalde categorie (zoals POP) in het 
gebied waarin u zich bevindt.

2 Scroll door de lijst met behulp van de pijl-
knoppen.

3 Kies de gewenste radiozender.
Kies Refresh List om opnieuw te zoeken en 
de lijst bij te werken.
Voorkeurzender kiezen
Blader naar de gewenste sneltoetspagina 
door op de knop FAV te drukken en vervol-
gens de gewenste sneltoets (1–5).
U kunt ook op de stuurknoppen,  of  
drukken om een andere opgeslagen zender 
te selecteren.
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oorkeurzenders opslaan
kunt maximaal 15 FM-zenders en 15 AM-
nders opslaan als voorkeurzender door 
bruik te maken van de sneltoetsen op het 
herm en de knop FAV. Druk op de 
op FAV om maximaal 3 pagina’s met elk 
opgeslagen voorkeurzenders te doorbla-
ren. 
tuele zender als voorkeurzender 
slaan
kunt de actuele zender als volgt opslaan:

Kies AM, FM of druk op AUDIO om een 
frequentieband te kiezen.
Druk op de knop FAV totdat u de 
gewenste sneltoetspagina (1–3) hebt 
bereikt waarop u de zender wilt opslaan.
Kies een sneltoets (1–5) waaronder u de 
zender wilt opslaan en houd de toets 
langer dan 2 s ingedrukt. Er klinkt een 
geluidssignaal wanneer de zender 
opgeslagen is.

Voorkeurbestemming
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derbreking bij 
rkeersmeldingen (TP/TA)
 u TP (Traffic Programme) geactiveerd 
bt, kan de radio automatisch verkeer-
eldingen, TA (Traffic Announcement), 
waken en doorgeven; ook wanneer die 
or andere radiozenders worden doorge-
ven dan de zender die u op dat moment 
luistert. U stemt er dan in toe dat even-
le verkeersmeldingen de hoogste priori-
 hebben en de weergave van een radio-
der of een cd mogen onderbreken.

 activeren/deactiveren
s TP om de TP-functie in of uit te scha-
en. Wanneer TP ingeschakeld is, staat 
 links bovenaan op het scherm.
t is mogelijk dat de zender die u beluistert 
en verkeersmeldingen kan doorgeven. 
nneer u in dat geval TP activeert, ver-
ijnt op het scherm de melding:

 is currently not available. Search for TP 
tion? (TP momenteel niet beschikbaar. 
-zender zoeken?)
 u Yes kiest wanneer de bovenstaande 
lding verschijnt, zal de radio een zender 
zoeken die verkeersmeldingen kan door-
ven. Tijdens het zoeken verschijnt op het 
erm de melding:
rching TP Station (Bezig met zoeken 

-zender)
S

adiomenu

adiomenu
uk op MENU totdat de tab Radio 
kozen is of kies meteen Radio en selec-

er een van de volgende instelopties:

Additional Information Displayed - 
Aangeven of er gedetailleerde informatie 
op het audioscherm moet verschijnen 
wanneer dergelijke informatie 
beschikbaar is.
TP - TP-functie activeren/deactiveren.
FM RDS Setup - Kies uit de volgende 
menuopties:
• Alternative Freq.
• Regional
• PS-Name Freeze
• Remove/Add FM Categories
Automatic Volume Control - Volume auto-
matisch afstemmen op de rijsnelheid van 
de auto.

Gedetailleerde informatie 
weergeven
Kies Additional Information Displayed om 
gedetailleerde informatie op het audio-
scherm weer te geven wanneer dergelijke 
informatie beschikbaar is.

Automatic Volume Control
Wanneer u sneller gaat rijden, nemen de rij-
geluiden in de auto toe. Om te voorkomen 
dat u het volume telkens moet bijregelen, 
kunt u het volume van het Audio System 
automatisch laten afstemmen op de snel-
heid van de auto.
U hebt de keuze uit vier standen:

• Off (geen compensatie)
• Low (geringe compensatie)
• Medium (middelgrote compensatie)
• High (grote compensatie)

1 Kies Automatic Volume Control.
2 Kies de gewenste snelheidscompen-

satie.
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R

gionale frequenties (REG)
 te voorkomen dat de radio tijdens het 

en van de ene regionale zender op de 
dere overschakelt, kunt u de normaal 
sproken uitgeschakelde functie REG acti-
en. U beperkt de radio dan tot het 
bruik van de frequenties van de zender 
 u op dat moment beluistert.

m REG in te schakelen: markeer 
egional.
m REG uit te schakelen: hef de marke-

ing Regional op.
nneer de functie actief is, verschijnt de 
lding REG op het scherm.

llende reclame
paalde radiozenders laten rollende recla-
teksten op het scherm verschijnen.

arkeer PS-Name Freeze om rollende 
eclame te verhinderen.
ef de markering PS-Name Freeze op om 

ollende reclame toe te staan.
Saab Infotainment Plus

DS-instellingen FM-zender
S (Radio Data System) is een informa-

systeem dat in Europa parallel aan de 
dioprogramma’s via FM wordt uitge-
nden. De signalen van een dergelijke FM-
nder maken het mogelijk automatisch de 
erkste zender voor het actuele pro-
amma op te zoeken en op deze manier de 
timale ontvangst te garanderen.
tomatische weergave van verkeersmel-

ngen en bewaking van bepaalde pro-
ammatypes zijn enkele functies die 
ogelijk zijn met RDS.

S werkt alleen goed, wanneer de ont-
ngst goed is.

DS-instellingen FM-zender

Alternatieve frequentie (AF)
Bij activering van de functie alternatieve 
frequentie (AF) zal de radio automatisch het 
best doorkomende zender opzoeken om op 
die manier de optimale ontvangst te garan-
deren.

• Om AF in te schakelen: markeer
Alternative Freq..

• Om AF uit te schakelen: hef de markering
Alternative Freq. op.

Wanneer de functie actief is, staat de aan-
duiding AF links bovenaan op het scherm.
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ther Music Overige muziek
eather & Metr. Weer
nance Financieel
ildren's Progs Kinderprogramma’s
cial Affairs Maatschappelijke 

programma’s
ligion Religie
one In Inbelprogramma’s

avel & Touring Reizen & vakantie
isure & Hobby Ontspanning
zz Music Jazz
untry Music Country
tional Music Nationale muziek
dies Music “Gouwe ouwe”
lk Music Volksmuziek
cumentary Documentaires
S

M-categorieën tonen/
erbergen
kunt ervoor kiezen om FM-categorieën te 
nen of te verbergen.

Kies Remove/Add FM Categories.
Markeer op de lijst de gewenste FM-
categorieën die u wilt tonen en hef de 
markering op van de categorieën die u 
juist wilt verbergen.

le FM-categorieën terugstellen
es Restore All Categories om alle FM-
tegorieën terug te stellen.

Actuele FM-categorieën

News Nieuws
Current Affairs Actualiteiten
Information Informatie
Sport Sport
Education Educatie
Drama Hoorspel
Culture Cultuur
Science Wetenschap
Varied Speech Amusement
Pop Music Pop
Rock Music Rock
Easy Listening “Easy listening”
Light Classics Licht klassiek
Serious Classics Klassieke muziek
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mmer kiezen/van nummer 
randeren
ai aan de geluidsregelknop om een vol-

nd of voorgaand nummer op de cd te 
ecteren of druk op de knoppen SEEK. 
 het scherm verschijnt het nummer van 
 track.
 u meer dan 8 seconden van het actuele 
mmer hebt beluisterd, kunt u het nummer 
af het begin herhalen met een 
k op SEEK (pijl-links).
 u het laatste nummer op de cd beluistert 
op SEEK (pijl-rechts) drukt, wordt het 
rste nummer op de cd gespeeld.
 u het eerste nummer op de cd beluistert 
op SEEK (pijl-links) drukt, wordt het 
tste nummer op de cd gespeeld.
zelfde functie is van toepassing voor de 
urknoppen,  of .

N

G
o
k
h

Saab Infotainment Plus

d-speler

d aanbrengen
eng een cd met de tekstzijde omhoog in 
 invoersleuf aan. Het invoermechanisme 
ijpt de cd en trekt hem naar binnen. Het 
rste nummer van de cd wordt afgespeeld. 
s u de cd met de tekstzijde omlaag aan-
engt, zal de cd automatisch worden uitge-
rpen.

anneer alle tracks zijn afgespeeld, wordt 
 cd nogmaals vanaf het begin weerge-
ven.
kunt de cd-speler uitschakelen 
or op ON/OFF te drukken om het Audio 
stem uit te schakelen of door een andere 
luidsbron te selecteren.

d uitnemen
uk op de knop EJECT om de cd uit te 
rpen. Als u EJECT selecteert zonder de 

tgeworpen cd uit de speler te nemen, zal 
 cd om veiligheidsredenen 
10 seconden opnieuw naar binnen 
rden getrokken.

Cd afspelen

Menu CD
Kies CD in de schermweergave met een 
maximale kaart om het scherm op te delen 
en zowel de kaartweergave als het CD-
menu weer te geven. Druk op AUDIO of 
kies CD om alleen het CD-menu weer te 
geven.
Kies de pauzeknop om het afspelen te pau-
zeren. Druk op de afspeelknop om de cd 
verder af te spelen.
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.B.

ebruik geen cd’s met waarop etiketten 
f stickers zijn geplakt. Dergelijke eti-
etten kunnen losraken en storingen in 
et Audio System veroorzaken.
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ummer versneld afspelen
m het actuele nummer versneld af te 
elen moet u de knop  of  op 
t scherm ingedrukt houden. Laat de knop 
er los om de functie voor het versneld 

spelen te beëindigen en het nummer 
rder af te spelen op de normale snelheid.

Tracks in willekeurige 
volgorde afspelen
U kunt de tracks in willekeurige volgorde 
laten afspelen door de cd-speler. De tracks 
worden met andere woorden niet afge-
speeld in de volgorde zoals ze op de cd 
staan.

• Kies Random om de tracks in willekeurige 
volgorde af te spelen.

• U moet nogmaals op Random drukken 
om de tracks weer in oorspronkelijke 
volgorde af te spelen.

Tracks in willekeurige volgorde afspelen
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p3-schijf aanbrengen
 een mp3-schijf aan te brengen moet u 

ze met de tekstzijde omhoog in de invoer-
uf doen. Het invoermechanisme grijpt de 
ijf en trekt hem naar binnen. Het eerste 
3-bestand in de eerste speellijst wordt 
espeeld.
 u de cd met de tekstzijde omlaag aan-
ngt, zal de cd automatisch worden uitge-
rpen.

p3-schijf uitnemen
k op de knop EJECT om de mp3-schijf 
te werpen. Als u EJECT selecteert 
der de uitgeworpen cd uit de speler te 

men, zal de cd om veiligheidsredenen 
10 seconden opnieuw naar binnen 
rden getrokken.

N
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Saab Infotainment Plus

p3-speler

 geluidsinstallatie is in staat mp3/
a-bestanden af te spelen die op een 
-R-schijf staan en een bitsnelheid 

bben van 32–320 kbps. De geluidskwali-
it kan variëren naar gelang van de kwali-
it van de CD-R-schijf, de gebruikte opna-
emethode en de kwaliteit van de 
genomen muziek.
t Audio System kan maximaal 50 mp3- 

appen, 10 sessies en 255 mp3-
standen lezen en afspelen. Van schijven 

e meer mappen, speellijsten, sessies en 
standen bevatten kunnen alleen de aan-
geven aantallen worden afgespeeld; de 
st wordt niet gespeeld.
apnamen met meer dan 12 tekens 
rden verkort weergegeven.

Mp3-schijf aanbrengen

Mp3-speler
Kies CD in de schermweergave met een 
maximale kaart om het scherm op te delen 
en zowel de kaartweergave als het CD-
menu weer te geven. Druk op AUDIO of 
kies CD om alleen het CD-menu weer te 
geven.
Kies de pauzeknop om het afspelen te pau-
zeren. Druk op de afspeelknop om de mp3-
schijf verder af te spelen.
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.B.

ebruik geen CD-R’s waarop etiketten of 
tickers zijn geplakt. Dergelijke etiketten 
unnen losraken en storingen in het 
udio System veroorzaken.
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p3-bestand versneld 
spelen
 het actuele bestand versneld af te 
len, moet u de knop  of  op 

t scherm kiezen en ingedrukt houden. 
at de knop weer los om de functie voor 
t versneld afspelen te beëindigen en het 
3-bestand verder af te spelen op de nor-
le snelheid.

p3-bestanden in willekeurige 
lgorde afspelen
unt de mp3-bestanden in willekeurige 
gorde laten afspelen door de mp3-
ler. De bestanden worden met andere 

orden niet afgespeeld in de volgorde 
ls ze op de schijf staan.
ies Random om de mp3-bestanden in 
illekeurige volgorde af te spelen.
 moet Random nogmaals indrukken om 
e mp3-bestanden weer in oorspronke-

ijke volgorde af te spelen.

p3-bestanden in willekeurige volgorde 
spelen
S

p3-map, artiest of album 
iezen/wisselen
es de pijl-links of pijl-rechts op het scherm 
 naar de/het voorgaande of de/het vol-
nde mp3-map, artiest of album te gaan.

Mp3-bestand kiezen/wisselen
Draai aan de geluidsregelknop of druk op de 
knoppen SEEK om een volgend of voor-
gaand mp3-bestand in de actuele mp3-map 
of speellijst te selecteren. Op het scherm 
verschijnt het nummer van het geselec-
teerde mp3-bestand. 
Als u meer dan 8 seconden van het actuele 
mp3-bestand hebt beluisterd, kunt u het 
mp3-bestand vanaf het begin herhalen met 
een druk op SEEK (pijl-links).
Als u het laatste mp3-bestand in een map of 
speellijst beluistert en op SEEK (pijl-rechts) 
drukt, wordt het eerste mp3-bestand in de 
map of speellijst gespeeld.
Als u het eerste mp3-bestand in een map of 
speellijst beluistert en op SEEK (pijl-links) 
drukt, wordt het laatste mp3-bestand in de 
map of speellijst gespeeld.
Dezelfde functie is van toepassing voor de 
stuurknoppen,  en .
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p3/wma
 u over een schijf beschikt met zowel 
cks in cda-formaat als tracks in mp3/
a-formaat (Windows Media Audio), zal 

 speler eerst de cda-bestanden afspelen. 
s MP3/WMA om van formaat te wisselen 

 de tracks in mp3/wma-formaat af te 
len.
Saab Infotainment Plus

fspeelvolgorde
 bestanden op een CD-R-schijf worden in 
 onderstaande volgorde afgespeeld:

Het eerste mp3-bestand in de eerste 
speellijst wordt afgespeeld, waarna alle 
bestanden in de verschillende speel-
lijsten worden gespeeld. Wanneer het 
laatste mp3-bestand in de laatste speel-
lijst is gespeeld, wordt het eerste mp3-
bestand in de eerste speellijst opnieuw 
gespeeld.
Het eerste mp3-bestand in de eerste 
mp3-map wordt afgespeeld, waarna alle 
bestanden in de verschillende mappen 
worden gespeeld. Wanneer het laatste 
mp3-bestand in de laatste map is 
gespeeld, wordt het eerste mp3-bestand 
in de eerste map opnieuw gespeeld.

itel track, uitvoerende artiest 
.d.
s een schijf zogeheten ID3-tags (V1.0 of 
.1) bevat, is het mogelijk de titel van de 
ck, de naam van de uitvoerende artiest, 
 naam van het album en de naam van de 

p3-map op het scherm weer te geven. 
standsnamen met meer dan 32 tekens 
rden verkort weergegeven.

Muzieknavigator
Kies Folder in het midden van het scherm 
om de mp3-bestanden af te spelen naar uit-
voerende artiest of album.
De cd-speler doorzoekt de schijf en sorteert 
de bestanden op artiest of album. Afhanke-
lijk van het aantal mp3-bestanden op de 
schijf kan dit enige minuten duren.
Scroll door de lijst met de pijlknoppen op het 
scherm.

Muzieknavigator
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iefstalbeveiliging
t Audio System is voorzien van een elek-
nische diefstalbeveiliging in de vorm van 
n code. De code is alleen geldig voor de 
to waarin het Audio System 
ïnstalleerd is.
ere keer dat u het Audio System inscha-
t, wordt automatisch gecontroleerd of de 
e klopt.
 de code niet klopt, dan verschijnt op het 
erm: THEFTLOCK ACTIVATED 

EFSTALBEVEILIGING GEACTIVEERD)
 u het Audio System wilt overzetten op 
n andere auto (Saab 9-3), moet u contact 
nemen met een Saab-dealer om het 
dio System van de juiste code te voor-
n.

N

W
e
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s
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C

C

S

toringcodes

t Audio System heeft een ingebouwde 
agnosefunctie voor storingen. Als er zich 
n storing voordoet, wordt er een storing-
de opgeslagen die het opsporen van sto-
gen in de werkplaats vergemakkelijkt. 
er volgen enkele storingcodes die u even-
eel zelf kunt verhelpen.
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ees voorzichtig bij het verhelpen van 
en storing. Neem bij twijfel altijd contact 
p met een werkplaats. U wordt geadvi-
eerd contact op te nemen met een 
rkende Saab-werkplaats.

WAARSCHUWING

De cd-speler/cd-wisselaar is een Laser-
product van klasse 1
• Onderhoud en reparatie mogen alleen 

door een erkende monteur worden uit-
gevoerd.

• Als de behuizing beschadigd raakt 
kunnen laserstralen verwondingen 
veroorzaken.

N.B.

Laat alle ingrepen in het Audio System 
over aan een werkplaats. U wordt geadvi-
seerd contact op te nemen met een 
erkende Saab-werkplaats.

toringcode Mogelijke oorzaak

D Error (Cd-storing) • De cd is vuil, vertoont krassen of is defect.
• De cd kan op de verkeerde manier gebrand zijn.

D turned over (Cd verkeerd om) • De cd ligt verkeerd.
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aagbare speler aansluiten 
 activeren
Sluit de eenheid aan via de AUX-ingang 
van het Audio System.
Druk op AUDIO totdat de tab AUX is 
geselecteerd of kies AUX.

n draagbare speler moet zijn aange-
ten op de AUX-ingang van het Audio 
stem, anders is het AUX-menu niet 
schikbaar op het scherm.

B
d
k
k
d

Saab Infotainment Plus

raagbare speler

UX-ingang
 AUX-ingang zit helemaal rechtsboven 
 het Audio System. Via deze ingang kunt 
een draagbare speler zoals een mp3-
eler op het Audio System aansluiten.
stelt het geluid bij via het bedieningspaneel 
 met de stuurknoppen. Op de draagbare 
eler zelf kunt u van nummer veranderen, 
rsneld vooruit- of achteruitspoelen e.d.

De AUX-ingang helemaal rechtsboven op 
het Audio System

Dr
en
1

2

Ee
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Sy
be

WAARSCHUWING

reng een eventuele draagbare speler 
usdanig in de auto aan, dat deze bij 
rachtig remmen of een aanrijding niet 
an worden weggeslingerd en verwon-
ingen kan toebrengen.
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eluidsinstallatie
 geluidsinstallatie is verkrijgbaar in vier 
rschillende uitvoeringen: Premium 150 
und System, Prestige 300 Sound 
stem, Bose® Sound System en Bose® 
rround System.
t Audio System regelt de loudness auto-

atisch. Dit houdt in dat de hoogste en de 
agste frequenties bij een laag volumeni-
au voor een goede geluidsweergave 
tomatisch worden versterkt. De geluids-
ergave is daardoor ongeacht volumeni-
au altijd optimaal.
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K

ernatieve stemcommando’s
unt gebruik maken van alternatieve 
mcommando’s als het systeem een 
mcommando niet herkent. Alternatieve 
mando’s worden gescheiden door een 

uine streep (bijvoorbeeld CD / Disc), 
at u Cd of Schijf kunt zeggen. Com-
ndo’s die u kunt weglaten staan tussen 
ken (bijvoorbeeld Radio [band] [select] 
), zodat u Radio band FM, Radio kies FM 

Radio FM kunt zeggen.
Saab Infotainment Plus

oorwoord
embediening houdt in dat het Audio 
stem en Navigation System kan worden 
diend met stemcommando’s.
ewel de voordelen van stembediening 

gio zijn, ligt het grote voordeel daarin, dat 
uw blik niet van het verkeer op de weg 
eft te halen.

m gebruik te kunnen maken van de stem-
diening moet er een kaart-dvd zijn aange-
acht en het Navigation Systeem inge-
hakeld staan.

tembediening activeren
schakelt het stembedieningssysteem in 
et een druk op de stuurknop PTT. Een 
entueel beluisterde geluidsbron valt stil. 
n geluidssignaal geeft aan dat het sys-

em luistert en klaarstaat voor het eerste 
emcommando.
m veiligheidsredenen worden bepaalde 
luiden ook na inschakeling van het stem-
dieningssysteem nog steeds doorge-
ven.
n stembedieningssessie beëindigt u door 
 de knop PTT te drukken.

nop PTT (PTT = Push To Talk)

Stemcommando’s
Let er bij het geven van een stemcom-
mando op dat u recht naar voren kijkt en luid 
en duidelijk op normale snelheid spreekt. 
Een stemcommando kan uit een of meer 
woorden bestaan.
Na het bevestigingssignaal dat het systeem 
gereed is, hebt u 7 seconden de tijd om een 
stemcommando te geven.
Als u geen stemcommando geeft gedu-
rende de tijd dat het systeem luistert, wordt 
er om een commando gevraagd. Als u dan 
geen nieuw stemcommando geeft, wordt de 
stembedieningssessie beëindigd.
Het stembedieningssysteem heeft moeite 
met individuele uitspraakverschillen zoals 
dialecten en herkent alle uitspraakvarianten 
dan ook niet. Het systeem maakt u in het 
gegeven geval erop attent dat het een 
bepaald commando niet herkent.
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dio, stemcommando’s
dio: Radio activeren.
dio [band] [select] AM, Radio [band] 
lect] FM: Frequentieband kiezen.
dio [select] <frequency> [AM], Radio 
lect] <frequency> [FM]: Radiofre-

entie kiezen.
dio help: Hulp bij de stemcommando’s 
r de radio.
S

avigatie, stemcommando’s
vigation go to 

estination], Navigation select 
estination]: Met deze stemcommando’s 
art u de routebegeleiding naar een 
geslagen bestemming die gekoppeld is 
n een bepaald spraaklabel.
t systeem vraagt naar een spraaklabel. 

eef een spraaklabel aan.
s er geen routebegeleidingssessie loopt, 
l het systeem de routebegeleiding naar 
 eindbestemming geven die bij het inge-
roken spraaklabel hoort. Als er wel een 
utebegeleidingssessie loopt, wordt het 
raaklabel als tussentop toegevoegd aan 
 route. U kunt maximaal drie tussenstops 

evoegen aan een route.
e blz. 51 voor het opslaan van een 
raaklabel voor een bestemming.
vigation help: Hulp bij de stemcom-

ando’s voor de navigatie.

Scherm, stemcommando’s
Met de onderstaande stemcommando’s 
kunt u de scherminstellingen verrichten.
Display [set] day [mode]: Het scherm 
heeft altijd daginstellingen.
Display [set] night [mode]: Het scherm 
heeft altijd nachtinstellingen.
Display [set] auto [mode]: De verlich-
tingsinstellingen van het scherm worden 
automatisch afgestemd op de omringende 
verlichting.
System help: Hulp bij de stemcommando’s 
voor het scherm.
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embedieningshulp
ice help / Help: Hulp om verder te 

en tijdens een stembedieningssessie.

ëindigen
ncel: Stembedieningssessie beëin-
en.
Saab Infotainment Plus

d-speler, stemcommando’s
 onderstaande stemcommando’s gelden 
or cd/mp3-spelers.
 / Disc: Cd/mp3-speler inschakelen.
 / Disc [select] track <y>:  Nummer op 

/mp3-schijf kiezen.
 / Disc [select] next folder: Naar vol-

nde map op mp3-schijf.
 / Disc [select] previous folder: Naar 

orgaande map op mp3-schijf.
 / Disc Help: Hulp bij de stemcom-

ando’s voor cd/mp3-speler.

AUX-ingang, 
stemcommando’s
De onderstaande stemcommando’s zijn 
beschikbaar, wanneer er een draagbare 
speler is aangesloten op de AUX-ingang.
AUX / Auxiliary: Draagbare speler inscha-
kelen.

Telefoon
Als de auto is uitgerust met navigatiesys-
teem en Bluetooth Phone Integration 
System 3 moet u TELEPHONE zeggen om 
de stembediening van de telefoon te acti-
veren. Zie blz. 93 voor de stemcommando’s 
van de telefoon.
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Houd het telefoongesprek zo kort 
mogelijk. Laat weten dat u op dat 
moment in de auto rijdt. Vermijd emo-
tionele en intensieve telefoonge-
sprekken.
Informeer naar de wettelijke bepa-
lingen die in uw land gelden voor het 
gebruik van mobiele telefoons tijdens 
het rijden. In vele landen geldt er een 
verbod op het gebruik van een 
mobiele telefoon tijdens het rijden en 
worden er bij overtreding hoge geld-
boetes opgelegd.

Gebruik de mobiele telefoon niet tij-
dens het tanken. Benzinedampen 
kunnen uiterst explosief zijn.

Maak bij onweer geen gebruik van de 
mobiele telefoon om schade aan het 
gehoor te voorkomen bij eventuele 
blikseminslag.

3 
all
m
ge
obiele telefoon 3
ab Infotainment System is voorbereid 
or de installatie van een mobiele telefoon.
Handsfreevoorbereiding (TEL 1)

ET OP

Laat de installatie onmiddellijk nakijken 
bij een werkplaats. U wordt geadvi-
seerd daarvoor contact op te nemen 
met een erkende Saab-werkplaats.
U wordt geadviseerd om contact op te 
nemen met uw Saab-dealer voor infor-
matie over de mobiele telefoons die zijn 
aangepast voor dit type installatie.
Als accessoire is een houder voor de 
mobiele telefoon verkrijgbaar.

WAARSCHUWING

• Bij telefoneren tijdens het rijden ver-
slapt de aandacht op het verkeer, 
waardoor de kans op ongelukken toe-
neemt.

• Maak geen gebruik van de mobiele 
telefoon in drukke verkeerssituaties. 
Schakel de telefoon in dergelijke 
omstandigheden uit.

• Parkeer de auto op een geschikte 
plaats om een telefoongesprek te 
voeren.

• Maak nooit notities tijdens het rijden.
• Maak gebruik van de handsfree-

uitrusting.
• Maak gebruik van de functie her-

kiezen of de sneltoetsen kiezen om te 
voorkomen dat de aandacht op het 
verkeer verslapt.

•

•

•

•

Een sterretje geeft aan dat de uitrusting niet op 
e auto’s is aangebracht (afhankelijk van het 
odel, het motortype, de marktspecificatie, de 
kozen opties en/of accessoires).
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Mobiele telefoon 3

andsfreevoorbereiding 
EL 1) 3

De mobiele telefoon/handsfree-eenheid 
wordt op de bedrading van de auto aan-
gesloten.
Er zit een voorgemonteerde antenne op 
het dak.
De antennekabel voor de antenne op het 
dak is voorgetrokken.

• De microfoon voor handsfree telefoneren 
is in de voorste plafondconsole geïnte-
greerd.

• Het Audio System valt stil, zodra de tele-
foon wordt geactiveerd.

• Het telefoongeluid is hoorbaar via de luid-
sprekers van het Audio System.

• U kunt het volume van het gesprek 
regelen met de volumeknoppen op het 
stuurwiel of met de volumedraaiknop van 
het Audio System.

• Als u niet tevreden bent met de kwaliteit 
van het geluid, kunt u het volume bijre-
gelen met de volumeknoppen van de 
telefoon.

• De batterij van de telefoon wordt opge-
laden wanneer het contact in de stand 3 
staat en de telefoon in de houder zit. *)

*) Mits de handsfree-uitrusting ondersteu-
ning biedt voor deze functie.

WAARSCHUWING

m de kans op hoofdletsel te beperken 
ij een aanrijding zitten er energie-absor-
erende materialen in de bekleding van 
e portierstijlen en het plafond. U mag op 
een enkele manier wijzigingen aan-
rengen in deze gebieden. Laat werk-
aamheden in de genoemde gebieden 
ver aan een werkplaats. U wordt geadvi-
eerd contact op te nemen met een 
rkende Saab-werkplaats.
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ET OP

et vervoer van lading op het dak kan de 
lefooncommunicatie negatief beïn-
oeden.
obiele telefoons en 
B-zenders 3
or installatie en gebruik van mobiele tele-

ons geldt dat de door Saab en de telefoon-
oducent verstrekte voorschriften dienen te 
ldoen aan de Europese richtlijn 95/54/EG.
nbevelingen voor een storingsvrij 
bruik:
Vakkundig gemonteerde externe 
antenne voor een maximaal zendbereik.
Maximaal zendvermogen van 10 W.
Passende positie van de telefoon.

in advies in over de juiste montagepositie 
n de externe antenne c.q. de telefoon-/
nderhouder en de mogelijkheden voor 
t gebruik van apparaten met een zend-
rmogen groter dan 10 W. U wordt geadvi-
erd contact op te nemen met een erkende 
ab-werkplaats. Daar zijn accessoires in 
 vorm van consoles en verschillende 

ontagesets verkrijgbaar die op de voorge-
hreven worden gemonteerd.

Gebruik van een handsfree-systeem 
zonder externe antenne in combinatie met 
een mobiele telefoon die op de GSM-fre-
quentiebanden 900, 1800 of 1900 MHz 
werkt, is alleen toegestaan als het maxi-
male zendvermogen van de mobiele tele-
foon niet hoger is dan 2 watt op 900 MHz 
of 1 watt op de overige GSM-banden. Houd 
u altijd aan de gebruikvoorschriften die de 
producent van de mobiele telefoon en het 
handsfree-systeem u heeft verstrekt.
Om veiligheidsredenen wordt het u afge-
raden tijdens het rijden te bellen. Ook bij 
gebruik van een handsfree-systeem kan de 
aandacht op het verkeer verslappen. Houd 
u aan de bepalingen die in uw land van 
kracht zijn.

WAARSCHUWING

Gebruik van een mobiele telefoon of 
CB-zender (27MC) in een auto zonder 
externe antenne kan tot storingen in de 
elektronica van de auto leiden, wanneer 
de bovenstaande voorschriften niet 
worden opgevolgd. 
Mobiele telefoons en radiozenders die 
niet aan de bovenstaande normen vol-
doen mogen alleen worden gebruikt in 
combinatie met een externe antenne op 
de auto.
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ier is met opzet een lege bladzijde ingevoegd.)
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Een sterretje geeft aan dat de uitrusting niet op 
e auto’s is aangebracht (afhankelijk van het 
odel, het motortype, de marktspecificatie, de 
kozen opties en/of accessoires).
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Houd het telefoongesprek zo kort 
mogelijk. Laat weten dat u op dat 
moment in de auto rijdt. Vermijd emo-
tionele en intensieve telefoonge-
sprekken.

Informeer naar de wettelijke bepa-
lingen die in uw land gelden voor het 
gebruik van mobiele telefoons tijdens 
het rijden. In vele landen geldt er een 
verbod op het gebruik van een 
mobiele telefoon tijdens het rijden en 
worden er bij overtreding hoge geld-
boetes opgelegd.
Bluetooth Phone Integration System 3

oorwoord
t erop dat de veiligheid voorop staat tij-
ns het rijden.
uetooth Phone Integration System (BPIS) 
aakt het telefoneren in vele opzichten 
nvoudiger en maakt het mogelijk om uw 

gen mobiele telefoon aan het Audio 
stem en de stuurknoppen van de auto te 
ppelen. Door de stembediening verloopt 
 bediening makkelijker en veiliger.
t is mogelijk BPIS aan te passen aan ver-
hillende telefoonmodellen door de tele-
onhouder te vervangen. Neem contact op 
et uw Saab-dealer voor informatie over de 
uders die u voor bepaalde mobiele tele-
ons moet gebruiken.
 BluetoothTM -techniek maakt het moge-
 om uw eigen mobiele telefoon aan te 
iten op het Audio System en de stuur-
oppen van de auto zonder de mobiele 
lefoon eerst in de houder en het 
ckingstation te plaatsen.

.

WAARSCHUWING

Wanneer u echter tijdens het rijden tele-
foneert, is enige verslapping van de aan-
dacht voor het verkeer onvermijdelijk.
• Bij telefoneren tijdens het rijden ver-

slapt de aandacht op het verkeer, 
waardoor de kans op ongelukken toe-
neemt.

• Maak geen gebruik van de mobiele 
telefoon in drukke verkeerssituaties. 
Schakel de telefoon in dergelijke 
omstandigheden uit.

• Parkeer de auto op een geschikte 
plaats om een telefoongesprek te 
voeren.

• Maak nooit notities tijdens het rijden.

• Maak gebruik van de functie her-
kiezen of de sneltoetsen om te voor-
komen dat de aandacht op het verkeer 
verslapt.

•

•
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ijbehorende onderdelen
Saab Information Display (SID)
Microfoon
Stuurknoppen
Antenne
Dockingstation, uw eigen mobiele tele-
foon en een bijpassende houder

mmige van de bovenstaande compo-
nten dient u apart aan te schaffen. Neem 
or meer informatie contact op met uw 
ab-dealer.



86

F
s
De
fu
in

Rode haak/CLR - Lopend 
gesprek beëindigen.
Inkomende oproep weigeren.
Stap terug naar een hoger 
niveau in de menustructuur.
Commandobevestiging over-
slaan bij een stembedie-
ningssessie om het volgende 
stemcommando in te 
spreken.
VOL - Volume regelen.
Bluetooth Phone Integration System 3

unctie van de 
tuurknoppen
 stuurknoppen kunnen verschillende 

ncties hebben, afhankelijk van uw positie 
 het menusysteem.

Stuurknoppen

INFO - Bladeren in menu’s en 
lijsten en tussen verschil-
lende mogelijkheden met 
behulp van de pijlen.

SET - Lang indrukken: 
menu’s openen.
Kort indrukken: menuselectie 
bevestigen. Telefoon-
nummer weergeven dat bij 
een naam in het telefoonboek 
hoort e.d.
PTT/Groene haak - 
Stembediening activeren. 
Stembedieningssessie 
beëindigen.
Inkomende oproep beant-
woorden.
Bel het gewenste nummer uit 
het telefoonboek en de 
gesprekslijst.
Microfoon tijdens gesprek 
activeren/uitschakelen.
Lang indrukken: gespreks-
lijsten activeren.
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obiele telefoon in de houder 
aatsen
rwijder alle aanwezige beschermkapjes 
. van het contact aan de onderkant van 
telefoon en een eventueel antennecon-
t. Plaats de mobiele telefoon van 
venaf schuin in de speciale console voor 
 telefoon, zodat het contact aan de onder-
t van de telefoon op het telefooncontact 
 de houder past. Kantel vervolgens de 
foon tegen de houder en druk de tele-
n op zijn plaats.

.B.

ontroleer of de contacten van de tele-
on intact en schoon zijn. Reinig deze zo 
dig volgens de instructies in de hand-

iding van de telefoonproducent.
Bluetooth Phon

obiele telefoon aan 
uto koppelen
kunt de koppeling tussen uw eigen 
obiele telefoon en de auto tot stand 
engen met behulp van een speciale 
uder voor de telefoon of via een 
uetoothTM -verbinding als de telefoon 
ze functie ondersteunt (zie blz. 89).
ervoor gelden de volgende criteria:

BPIS moet worden geactiveerd ofwel 
door de contactsleutel naar stand 2 te 
draaien ofwel door het Audio System in te 
schakelen. BPIS blijft vervolgens actief 
zolang de sleutel in het contactslot steekt 
of, als de sleutel tijdens een lopend 
gesprek wordt uitgenomen, voor de duur 
van dat gesprek, echter 
maximaal 60 minuten.
De simkaart van de mobiele telefoon 
moet zijn geïnstalleerd en de pincode 
moet correct zijn ingevoerd.
U moet zich binnen het dekkingsgebied 
van een gsm-aanbieder bevinden. Ook 
als u zich buiten het dekkingsgebied van 
uw eigen mobiele aanbieder bevindt, kunt 
u altijd het alarmnummer bellen. U moet 
zich echter wel binnen het dekkingsge-
bied van een aanbieder bevinden om de 
telefoon te kunnen gebruiken.

Telefoonhouder installeren
Installeer de telefoonhouder in het 
dockingstation door deze van onder naar 
boven in te brengen. Druk vervolgens de 
telefoonhouder op zijn plaats tot u een klik 
hoort en de houder stevig op zijn plaats zit.
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tterij van de telefoon laden
 batterij wordt geladen als BPIS is inge-
akeld en de telefoon en de houder in het 

ckingstation worden geplaatst.

hoonmaken
inig de houder en het dockingstation met 
n iets vochtige, zachte doek. Elektrische 
tacten moeten, zowel op de houder als 

 het dockingstation, worden gereinigd 
t een droge doek en/of een soepel 
astje. Raadpleeg voor het reinigen van 
telefoon de handleiding van de telefoon-
ducent.

.B.

ebruik geen chemische stoffen of reini-
ngsmiddelen voor het schoonmaken. 
e kunststof en de contacten kunnen 
erdoor beschadigd raken.
Bluetooth Phone Integration System 3

obiele telefoon uit de houder 
erwijderen
rwijder de mobiele telefoon uit de houder 
or de knop op de bovenkant van de 
uder omlaag te drukken en de mobiele 
lefoon eruit te halen.

Houder uit dockingstation 
verwijderen
Verwijder de houder uit het dockingstation 
door de knop op de bovenkant van het 
dockingstation omlaag te drukken en tege-
lijkertijd de houder omlaag te bewegen.
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obiele telefoon koppelen
 te voorkomen dat onbevoegden hun 
biele telefoon met BluetoothTM aan de 
to kunnen koppelen, moet een mobiele 
foon eerst bij het systeem worden aan-

meld. Als een mobiele telefoon is gekop-
ld, kent het systeem deze en hoeft deze 
 volgende keer niet meer te worden 
koppeld om te kunnen worden gebruikt.
kunnen maximaal 5 eenheden aan de 
to worden gekoppeld. U kunt een koppe-
 tot stand brengen door de auto identifi-
rbaar te maken voor mobiele telefoons 
t BluetoothTM. Deze mobiele telefoons 
nen dan een koppelingsverzoek naar de 

to sturen.

L

D
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ET OP

ls er al een mobiele telefoon in het 
ckingstation aanwezig is, kan er geen 

euwe telefoon via BluetoothTM aan de 
to worden gekoppeld.

Bl
Bl
ge
Bluetooth Phon

luetoothTM -koppeling
m uw eigen mobiele telefoon te kunnen 
ppelen aan de auto met BluetoothTM 
oet de BluetoothTM -functie van de 
obiele telefoon zijn ingeschakeld (zie 
ndleiding van de telefoonproducent). 
IS ondersteunt BluetoothTM Handsfree 

ofile, V. 1.0.
uetoothTM is een radiostandaard voor 
aadloze aansluiting van bijvoorbeeld een 
obiele telefoon en andere eenheden. Dat 
udt in dat uw eigen mobiele telefoon kan 

orden aangesloten op het Audio System en 
 stuurknoppen van de auto zonder deze 

 de telefoonhouder en het dockingstation 
 plaatsen.

Bluetooth activeren/
deactiveren

1 In het Instellingenmenu drukt u lang op 
de knop SET.

2 Blader naar Phone (Telefoon)/Settings 
met behulp van de stuurknoppen,  of 

 en druk op de knop SET.
3 Blader naar Bluetooth en druk op de 

knop SET.
• Om BluetoothTM te activeren, 

selecteert u ON en drukt u op de knop 
SET.

• Om BluetoothTM te deactiveren, 
selecteert u OFF en drukt u op de knop 
SET.

M
Om
mo
au
tele
ge
pe
de
ge
Er 
au
ling
cee
me
kun
au

ET OP

e mobiele telefoon die met behulp van 
luetoothTM aan de auto is gekoppeld, 
oet zich binnen een straal van maxi-
aal 10 meter bevinden.
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uetooth is een gedeponeerd handelsmerk van 
uetooth SIG, Inc. USA en wordt onder licentie 
bruikt door Saab Automobile AB.
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koppelde telefoon 
rwijderen
In het Instellingenmenu drukt u lang op 
de knop SET.
Blader naar Phone (Telefoon)/Settings 
met behulp van de stuurknoppen,  of 

 en druk op de knop SET.
Blader naar Phone Devices en druk op 
de knop SET.
Blader in de lijst naar de gewenste tele-
foon en druk op de knop SET.
Selecteer DELETE en druk op de knop 
SET om de gekozen telefoon te verwij-
deren.
Bluetooth Phone Integration System 3

ieuwe telefoon koppelen

In het Instellingenmenu drukt u lang op 
de knop SET.
Blader naar Phone (Telefoon)/Settings 
met behulp van de stuurknoppen,  of 

 en druk op de knop SET.
Blader naar Phone Devices en druk op 
de knop SET.
Blader naar NEW en druk op de knop 
SET.
Op het SID verschijnt:
Car discoverable for 3 minutes 
(Auto 3 minuten identificeerbaar.)
De telefoon met BluetoothTM kan de 
auto vervolgens identificeren en een 
koppelingsverzoek sturen.
Toets de volgende code in op uw 
mobiele telefoon: 0000 (4 nullen). 
Selecteer UHP 3 of BPIS 3 in de lijst 
met eenheden die gekoppeld kunnen 
worden.
Als een telefoon een koppelingsverzoek 
stuurt, wordt dit op het SID aangegeven. 
Antwoord YES om de eenheid te 
koppelen of NO om koppeling met de 
eenheid te weigeren.

Gekoppelde telefoon selecteren
Het systeem zoekt de laatst gebruikte tele-
foon op de lijst met gekoppelde eenheden. 
Als deze telefoon zich niet binnen het kop-
pelingsbereik bevindt, wordt automatisch 
gezocht naar de volgende eenheid op de 
lijst.
Als meerdere telefoons op de lijst met 
gekoppelde eenheden zich binnen het kop-
pelingsbereik bevinden, kunt u zelf kiezen 
welke telefoon er moet worden gebruikt.
1 In het Instellingenmenu drukt u lang op 

de knop SET.
2 Blader naar Phone (Telefoon)/Settings 

met behulp van de stuurknoppen,  of 
 en druk op de knop SET.

3 Blader naar Phone Devices en druk op 
de knop SET.

4 Blader in de lijst naar de gewenste tele-
foon en druk op de knop SET.

5 Selecteer SELECT en druk op de knop 
SET. Op het SID verschijnt eventueel: 
Please wait... (Een ogenblik geduld...) 

6 Als de koppeling gelukt is, verschijnt op 
het SID: Connection ok. (Verbinding ok.) 
De mobiele telefoon is vervolgens klaar 
voor gebruik.
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sprekslijst
der gesprekslijsten ziet u de telefoon-
mmers die u gebeld hebt alsmede de 
roepen die u gemist en beantwoordt hebt.
Druk lang op de knop met de Groene 
haak. Op het SID verschijnt: Call List
Blader door de gesprekslijst met behulp 
van de stuurknoppen,  of .
Bel het gewenste nummer met een druk 
op de knop met de Groene haak. Het/de 
door u gebelde nummer/naam ver-
schijnt op het SID.

O
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ET OP

e nummers van oproepen die u gemist 
 beantwoord hebt, worden alleen 
toond als uw aanbieder deze dienst 
dersteunt. Neem contact op met uw 
m-aanbieder voor meer informatie. 

e gesprekslijst kan tussen de 40 en 
gesprekken weergeven, afhankelijk 

n het aantal opgeslagen tekens voor 
men en telefoonnummers.
Bluetooth Phon

espreksfuncties

 dit onderdeel leest u welke mogelijk-
den u hebt om te bellen en oproepen te 
antwoorden.

Uitgaande oproepen 
Met de stuurknoppen kunt u een nummer 
bellen uit het telefoonboek of uit de 
gesprekslijst.
Telefoonboek

1 In het telefoonmenu drukt u de knop 
SET lang in. Op het SID verschijnt: 
Phone Book

2 Blader door de tabbladen van het tele-
foonboek met behulp van de stuur-
knoppen,  of . Selecteer een tab-
blad door op de knop SET te drukken.

3 Blader naar de/het gewenste naam/
nummer met behulp van de stuur-
knoppen,  of . Druk op de knop 
SET om het telefoonnummer weer te 
geven dat aan een naam gekoppeld is. 
Het nummer wordt 5 seconden lang 
weergegeven.

4 Bel de/het geselecteerde naam/
nummer met een druk op de knop met 
de Groene haak. De/het door u gebelde 
naam/nummer verschijnt op het SID.
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WAARSCHUWING

m te voorkomen dat uw aandacht op het 
erkeer verslapt waardoor de kans op 
ngelukken toeneemt, moet u de instel-
ngen voor de telefoonfuncties verrichten 
anneer de auto stilstaat.

LET OP

Bij het koppelen van de mobiele telefoon 
aan de auto wordt het telefoonboek ook 
overgedragen aan de auto. Dit kan, 
afhankelijk van de mobiele telefoon, 
tot 3 minuten duren.
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lefonerend bij de auto aankomen
leen als BluetoothTM geactiveerd is en de 
biele telefoon op de lijst met gekoppelde 
nheden staat.)
 u al telefonerend bij de auto aankomt en 
 motor start, wordt de mobiele telefoon 
tomatisch aan de auto gekoppeld.
mmige mobiele telefoons schakelen bij 
peling het geluid automatisch door naar 

 luidsprekers in de auto, maar dit hangt 
 de telefoon af. Bij andere mobiele tele-
ns moet u op de knop SET drukken om 
t geluid van de mobiele telefoon door te 
akelen naar de luidsprekers in de auto.
Bluetooth Phone Integration System 3

komende oproep 
j inkomende oproepen hoort u een 
lsignaal vanuit het Audio System van de 
to. Eventueel wordt het volume van de 
dio of een andere geluidsbron verlaagd. 
p het display van het Audio System 
rschijnt: Phone (Telefoon). Op het SID 

aat: Phone (Telefoon) met de naam of het 
lefoonnummer. Bij een geheim of 
bekend nummer verschijnt op het SID: 
one (Telefoon) en Call (Gesprek).

proep beantwoorden
antwoord inkomende oproepen door op 
 knop met de Groene haak op het stuur te 
ukken.
proep weigeren
eiger inkomende oproepen door op de 
op met de Rode haak op het stuur te 
ukken.

opend gesprek 
et het lopende gesprek wordt het gesprek 
doeld, dat u op dat moment voert.
ëindig het lopende gesprek met een druk 
 de knop met de Rode haak op het stuur.

Microfoon uitschakelen
Tijdens een lopend gesprek kan de micro-
foon worden in- en uitgeschakeld met de 
knop met de Groene haak. Als de microfoon 
is uitgeschakeld, verschijnt op het SID: Mic 
muted... (Microfoon uitgeschakeld...).

Geluid doorschakelen tussen 
auto en mobiele telefoon
Tijdens een lopend gesprek kunt u het 
geluid doorschakelen van de luidsprekers in 
de auto naar de mobiele telefoon. Dit is bij-
voorbeeld handig bij privégesprekken of 
wanneer u bij het verlaten van de auto een 
lopend gesprek via uw mobiele telefoon wilt 
voortzetten.

• Om het geluid van de luidsprekers van de 
auto door te schakelen naar de mobiele 
telefoon, drukt u op de knop SET. Op het 
SID verschijnt 2 seconden lang:
Call in mobile (Gesprek via mobiel).

• Om het geluid terug te schakelen van de 
mobiele telefoon naar de luidsprekers 
van de auto, drukt u nogmaals op de knop 
SET. Op het SID verschijnt 2 seconden 
lang: Call in car (Gesprek via auto).
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LET OP

Als u niet op de knop SET drukt om het 
geluid door te geven via de mobiele tele-
foon, zal het geluid via het Audio System 
hoorbaar zijn zolang de telefoon zich 
binnen het koppelingsbereik bevindt.
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mmandobevestiging
 het gebruik van de stembediening te 
eenvoudigen worden er telkens bevesti-
gen gegeven van de stemcommando’s 
 u geeft.
 bevestiging krijgt u via de geluidsinstal-
e in de vorm van hulpzinnen en hulp-
en.
t een druk op CLR kunt u een comman-
bevestiging onderbreken en rechtstreeks 
ar het volgende stemcommando 
ingen.

lume
telt het volume van de hulpzinnen en 

lptonen in met de knop VOL op het stuur 
et de draaiknop VOL van het bediening-
neel.

raaklabel
 snel te kunnen bellen, kunt een tele-
nnummer opslaan in combinatie met een 
aaklabel, bijv. een naam.

L

H
d
t

Bluetooth Phon

tembediening
embediening houdt in dat Bluetooth 
one Integration System (BPIS) kan 
rden bediend met stemcommando’s.
ewel de voordelen van stembediening 

gio zijn, ligt het grote voordeel daarin, dat 
uw blik niet van het verkeer op de weg 
eft te halen.

tembediening activeren
schakelt het stembedieningssysteem in 
et een druk op de stuurknop PTT. Een 
entueel beluisterde geluidsbron valt stil 
 op het SID verschijnt Voice... (Spraak...). 
n geluidssignaal geeft aan dat het sys-

em luistert en klaarstaat voor het eerste 
emcommando. Als de auto is uitgerust 
et een navigatiesysteem 
oet u TELEPHONE zeggen om de stem-
diening van de telefoon te activeren.

m veiligheidsredenen worden bepaalde 
luiden na activering van de stembedie-

ng nog steeds doorgegeven. Ook display-
ksten die uit veiligheidsoverwegingen 
langrijk zijn zullen op het SID verschijnen.
n stembedieningssessie beëindigt u door 
 de knop PTT te drukken.

Knop PTT (PTT = Push To Talk)

Co
Om
ver
gin
die
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Me
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Vo
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Om
foo
spr

ET OP

et is niet mogelijk gebruik te maken van 
e stembediening, wanneer het naviga-
iesysteem uitgeschakeld staat.

LET OP

Het is niet mogelijk om tijdens een tele-
foongesprek een stemcommando te 
geven. Met een druk op de knop PTT tij-
dens het bellen schakelt u het micro-
foontje in de telefoon uit c.q. in.
De stembedieningssessie wordt onder-
broken bij een inkomende oproep.
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orbeelden van een stemcommando

mmer bellen

Druk op de knop PTT. Wacht op een 
toon.
Zeg CALL. Wacht op “NAME OR 
NUMBER?”.
Zeg NUMBER. Wacht op “THE 
NUMBER, PLEASE!”. Spreek de cijfers 
voor het telefoonnummer in. Zeg bijv. 
“NUL VIJF VIER” pauze “TWEE, 
ZEVEN, DRIE” pauze “ACHT, EEN, 
EEN”.
Het systeem herhaalt het ingesproken 
telefoonnummer bij iedere onderbre-
king.
Zeg CALL.

raaklabel opslaan
n nummer met een spraaklabel opslaan 
 snel te kunnen kiezen.
Druk op de knop PTT. Wacht op een 
toon.
Zeg SAVE. Wacht op “THE NAME, 
PLEASE!”.
Noem een spraaklabel, bijv. “HENK”. 
Wacht op “THE NUMBER, PLEASE!”.
Spreek het telefoonnummer in. Het sys-
teem herhaalt het ingesproken telefoon-
nummer.
Zeg SAVE.
Bluetooth Phone Integration System 3

temcommando’s
t stembedieningssysteem werkt het best 

 een stille omgeving. Door achtergrondge-
iden kan het systeem problemen hebben 
n stemcommando te verstaan. Let erop 
t u naar voren kijkt terwijl u spreekt en luid 
 duidelijk op normale snelheid spreekt. 
n stemcommando kan uit een of meer 
orden bestaan.
 het bevestigingssignaal dat het systeem 
reed is, hebt u 7 seconden de tijd om een 

emcommando te geven.
s u geen stemcommando geeft gedu-
nde de tijd dat het systeem luistert, wordt 
 om een commando gevraagd. Als u dan 
en nieuw stemcommando geeft, wordt de 

embedieningssessie beëindigd.
t stembedieningssysteem heeft moeite 

et individuele uitspraakverschillen zoals 
alecten en herkent alle uitspraakvarianten 
n ook niet. Het systeem maakt u in het 
geven geval erop attent dat het een 
paald commando niet herkent.

Algemene commando’s
De onderstaande commando’s zijn altijd 
beschikbaar, wanneer de stembediening 
actief is. De enige uitzondering vormt het 
geval waarin het systeem op een spraak-
label wacht.

Cijfers en tekens
Spreek de cijfers van het telefoonnummer 
één voor één in of in groepjes van bijvoor-
beeld drie cijfers. Als u het verkeerde cijfer 
inspreekt kunt u met het 
stemcommando CHANGE de laatst inge-
sproken groep cijfers wissen. De inge-
sproken cijfers en tekens verschijnen op het 
SID.

Vo

Nu

1

2

3

4

5
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Ee
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1

2
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4
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Stemcommando Uitleg

• HELP Informatie verza-
melen om naar de 
volgende stap 
binnen een stembe-
dieningssessie te 
gaan.

• CANCEL De stembedienings-
sessie beëindigen.

Stemcommando Tekens

• ZERO Cijfer 0
• 1–9 Cijfers 1–9
• PLUS +
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Alle beschikbare spraaklabels worden 
voorgelezen met de telefoonnummers 
waaraan ze gekoppeld zijn. In de 
pauze tussen de spraaklabels kunt u 
de volgende commando’s gebruiken:
• DELETE- verwijdert het spraak-

label.
• CALL - belt het spraaklabel.
Als een naam in het telefoonboek 
gekoppeld is aan een bepaald spraak-
label, verschijnt de naam in plaats van 
het telefoonnummer op het SID.

m een bevestiging vraagt met YES 
E, CALL of DELETE verschijnt het 
 SID. Als het telefoonnummer in het 
n ligt, zal de naam verschijnen die aan 

koppeld is.
 dat het stembedieningssysteem han-
wone telefoonboek, worden de 

 simkaart opgeslagen.
Bluetooth Phon
verige commando’s

temcommando Uitleg

CALL Het systeem vraagt naar naam of tele-
foonnummer. U kunt de volgende 
commando’s gebruiken:
• NAME - om te bellen met een 

spraaklabel.
• NUMBER - om een telefoonnummer 

op te geven. Spreek een telefoon-
nummer in, bij voorkeur in groepjes 
van drie cijfers. Bij het inspreken van 
een cijfer kunt u de volgende com-
mando’s gebruiken:
• CHANGE - verwijder de laatst 

ingesproken cijfergroep.
• DELETE - verwijder alle inge-

sproken cijfers.
• CALL - kiest het nummer.

REDIAL Het laatst gebelde nummer bellen.
SAVE Een nummer met een spraaklabel 

opslaan om snel te kunnen kiezen.
DELETE Spraaklabel wissen. Het systeem 

vraagt om het gewenste spraaklabel. 
Antwoord YES om te 
bevestigen of NO om te annuleren.

• PHONEBOOK

LET OP

• Wanneer het systeem o
of NO na REDIAL, SAV
telefoonnummer op het
telefoonboek opgeslage
het telefoonnummer ge

• Omdat het telefoonboek
teert losstaat van het ge
spraaklabels niet op de
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(Hier is met opzet een lege bladzijde ingevoegd.)
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11
2 Notities


	Voorwoord
	3 Een sterretje geeft aan dat de uitrusting niet op alle auto’s is aangebracht (afhankelijk van h...

	Monteren/vervangen
	Eenheden schoonmaken
	Taal wijzigen
	1 Schakel het contact�in.
	2 Druk op de stuurknoppen, of , totdat Settings op het SID verschijnt.
	3 Houd de stuurknop SET ingedrukt totdat er een geluidssignaal klinkt.
	4 Druk op of totdat Language op het SID verschijnt en druk op de knop SET.
	5 Druk op of totdat de gewenste taal op het SID wordt weergegeven en selecteer deze door op de kn...


	Antenne�3
	• Reflectievervorming – Wanneer de radiogolven van een FM-zender bijvoorbeeld een groot gebouw tr...
	• Radiogolven, FM/AM – De radiogolven van de FM-band planten zich rechtlijnig voort vanaf de zend...
	Instructieboekje
	Saab Infotainment Systems
	Saab Infotainment
	�5
	Saab Infotainment Plus
	�27
	Mobiele telefoon�3
	�79
	Bluetooth Universal Handsfree Phone (UHP)�3
	�83
	Trefwoordenregister
	�97



	Saab Infotainment
	Let op uw veiligheid!
	Stuurknoppen

	Audio System in-/ uitschakelen
	Audio System inschakelen
	Audio System uitschakelen
	Geluidsregeling�3
	1 Druk op de geluidsregelknop om het menu voor geluidsregeling en luidsprekerinstellingen te openen.
	2 Druk op de menuselectieknop recht onder de geluidsregeling/luidsprekerinstelling van uw keuze.
	3 Stel de gekozen instelling bij door aan de geluidsregelknop te draaien. U kunt de gekozen inste...
	Automatische geluidsregeling
	1 Druk op de geluidsregelknop om het menu voor de geluidsregeling te openen.
	2 Druk op de menuselectieknop recht onder de menuoptie Auto EQ.
	3 Druk op de menuselectieknop recht onder de geluidsregeling van uw keuze.
	4 Het systeem schakelt binnen�5�seconden automatisch over van het menu voor de geluidsregeling op...


	Geluidsregeling Bose® Surround System�3
	1 Druk op de geluidsregelknop en vervolgens�op Manual om het menu voor geluidsregeling en luidspr...
	2 Druk op de menuselectieknop recht onder de geluidsregeling/luidsprekerinstelling van uw keuze.
	3 Stel de gekozen instelling bij door aan de geluidsregelknop te draaien. U kunt de gekozen inste...
	Geluidsregeling en luidsprekerinstelling normaliseren
	1 Druk op de geluidsregelknop om het menu voor de geluidsregeling te openen.
	2 Druk op de menuselectieknop recht onder de menuoptie Talk.
	3 Het systeem schakelt binnen�5�seconden automatisch over van het menu voor de geluidsregeling op...

	Centerpoint
	1 Druk op de geluidsregelknop om het menu voor de geluidsregeling te openen.
	2 Druk op de menuselectieknop recht onder de menuoptie Centerpoint om de surround-functie voor de...



	Radio
	Radiozender kiezen
	Radiozender opzoeken
	Voorkeurzenders opslaan
	1 Druk op de knop�FAV totdat u de gewenste sneltoetspagina (1–6) hebt bereikt waarop u de zender ...
	2 Houd de menuselectieknop ingedrukt die onder de positie (1–36) ligt waaronder u de zender wilt ...
	Aantal pagina’s met voorkeurzenders
	1 Druk lang op de knop�FAV of druk op de knop�MENU gevolgd door een druk op de menuselectieknop r...
	2 Kies het aantal weer te geven pagina’s met voorkeurzenders door op de menuselectieknop recht on...

	Zenders automatisch opslaan
	1 Druk op de knop�MENU.
	2 Druk op de menuselectieknop recht onder de menuoptie AUTO STORE.
	3 Druk op de menuselectieknop recht onder de menuoptie Rese om de 12 best doorkomende zenders aut...
	4 Wanneer de zenders zijn vastgelegd, worden de twee pagina’s met�FM- en�AM-zenders toegevoegd na...

	AS-pagina’s verbergen/weergeven

	RDS (Radio Data System)
	Alternatieve frequentie (AF)
	Regionale frequenties (REG)
	Slechte ontvangst


	Rollende reclame
	Radiotext
	Programmatype (PTY) opzoeken en bewaken
	1 Druk op de knop�PTY om over te schakelen op het menu�PTY.
	2 Druk herhaalde malen op de knop�PTY om de lijst met programmatypes door te bladeren.
	3 Druk op de menuselectieknop recht onder het gewenste programmatype. Op het display verschijnt d...
	PTY-bewaking uitschakelen
	Weergave van programmatype onderdrukken
	1 Schakel het Audio System�in.
	2 Activeer�de�PTY-functie.
	3 Zet het geluid helemaal uit.


	Beschikbare programmatypes
	Programmatype ALARM!

	Onderbreking bij verkeersmeldingen (TP/TA)
	Verkeersmelding (TA) weergeven
	Verkeersmelding onderdrukken
	1 Schakel het Audio System�in.
	2 Activeer�TP.
	3 Zet het geluid helemaal uit.

	Prioriteit
	1 Programmatype�ALM (hoogste priori�teit)
	2 Verkeersmelding
	3 Overige programmatypes




	Cd-speler
	Cd aanbrengen
	Cd uitnemen
	Nummer kiezen/van nummer veranderen

	Nummer versneld afspelen
	Tracks in willekeurige volgorde afspelen


	Cd-wisselaar�3
	Cd’s aanbrengen
	1 Druk op de knop�LOAD. Op het display verschijnt: Please Wait... (Een ogenblik geduld...)
	2 Wacht totdat het invoermechanisme gereed is om de cd te ontvangen. Op het display verschijnt: I...
	3 Breng een cd met de tekstzijde omhoog in de invoersleuf aan. Het invoermechanisme grijpt de cd ...

	Meerdere cd’s aanbrengen
	1 Houd de knop�LOAD 2�seconden lang ingedrukt. U hoort dan een geluidssignaal en op het display v...
	2 Volg de aanwijzingen op het display om de cd’s aan te brengen.
	3 Wanneer u niet meer cd’s wilt aanbrengen, moet u op de knop�LOAD drukken om de functie te beëin...

	Cd’s uitnemen
	1 Druk op de knop�EJECT om de cd uit te werpen. U hoort een geluidssignaal en op het display vers...
	2 Verwijder de uitgeworpen cd wanneer er Remove CD (CD uitnemen) op het display staat. Als u�EJEC...

	Nummer kiezen/van nummer veranderen
	Cd kiezen/wisselen
	Nummer versneld afspelen

	Tracks in willekeurige volgorde afspelen


	Mp3-speler
	Mp3-speler inschakelen
	Mp3-schijf aanbrengen

	Mp3-schijf uitnemen
	Mp3-map kiezen/wisselen

	Mp3-bestand kiezen/wisselen
	Mp3-bestand versneld afspelen

	Mp3-bestanden in willekeurige volgorde afspelen
	Afspeelvolgorde
	Muziek sorteren
	Titel track, uitvoerende artiest e.d.
	1 Druk op de knop�i.
	2 Druk op de menuselectieknop recht onder de menuoptie van uw keuze. De titel van de track, naam ...
	3 Druk op de menuselectieknop recht onder het pijlsymbool in het menu om terug te gaan naar het v...

	Mp3/wma
	1 Druk op de knop�PTY.
	2 Druk op de menuselectieknop recht onder MP3/WMA.
	1 Druk op de knop�PTY.
	2 Druk op de menuselectieknop recht onder CD-DA.


	Draagbare speler
	AUX-ingang
	Draagbare speler aansluiten en activeren
	1 Sluit de eenheid aan via de AUX-ingang van het Audio System.
	2 Druk op de knop�CD AUX om de draagbare speler te activeren.


	Algemene functies
	Tijd en datum instellen
	1 Druk op de klokknop.
	2 Druk op de menuselectieknop recht onder de menuoptie die u wilt wijzigen.
	3 Druk nogmaals op de menuselectieknop om de tijd- of de datumaanduiding een stapje te verhogen. ...

	Auto’s met cd-wisselaar
	1 Druk op de knop�MENU.
	2 Druk op de menuselectieknop die recht onder het kloksymbool op het display staat.
	3 Druk op de menuselectieknop recht onder de menuoptie die u wilt wijzigen.
	4 Druk nogmaals op de menuselectieknop om de tijd- of de datumaanduiding een stapje te verhogen. ...

	Tijd- en datumaanduiding
	1 Druk in het klokmenu op de menuselectieknop die recht onder het pijlsymbool op het display staat.
	2 Geef aan of de tijd moet worden weergegeven in 12- of 24-uursnotatie en in welke volgorde de da...

	RDS-tijd
	1 Druk in het klokmenu op de menuselectieknop die recht onder het pijlsymbool op het display staat.
	2 Druk op de menuselectieknop recht onder de menuoptie RDS-tijd.
	3 De klok wordt vervolgens automatisch gelijkgezet, waarna op het display verschijnt: Adjusting t...

	Volume voor verkeers-/ alarmmeldingen en uitzendingen van het geselecteerde programmatype
	Snelheidsafhankelijk volume
	1 Druk op de knop MENU.
	2 Druk op de menuselectieknop recht onder de menuoptie AUTO VOLUME.
	3 Druk op de menuselectieknop recht onder de gewenste snelheidscompensatie.


	Geluidsinstallatie
	Diefstalbeveiliging
	Storingcodes
	Saab Infotainment

	Saab Infotainment Plus
	Let op uw veiligheid!
	Stuurknoppen
	(Hier is met opzet een lege bladzijde ingevoegd.)

	Veiligheidsvoorschriften
	Voorwoord
	Aan de slag
	1 Kies OK wanneer het waarschuwingsscherm verschijnt om de informatie van de kaart-dvd te laden.
	2 Als u OK niet kiest, zijn alle schermknoppen beschikbaar behalve NAV (navigatie) en DEST (beste...
	3 Lees de waarschuwingstekst op het waarschuwingsscherm en kies OK om de informatie van de kaart-...

	Zo werkt een Navigation System
	Digitale wegenkaart
	Kaartdatabasegegevens

	Dvd’s
	Navigatie-dvd laden
	1 Druk op de draaiknop ON/OFF om het Navigation System in te schakelen.
	2 Kies OK als het waarschuwingsscherm verschijnt om te bevestigen dat u de waarschuwingstekst heb...
	3 Druk op�NAV en kies Insert Nav DVD om het scherm omlaag te klappen en bij de invoersleuf voor d...
	4 Steek de navigatie-dvd met de tekstzijde omhoog zo ver in de invoersleuf dat het mechanisme de ...
	5 Klap het scherm op door de twee buitenhoeken voorzichtig omhoog te duwen, totdat het scherm ver...

	Van navigatie-dvd wisselen
	1 MENU Ë Nav Ë Map Database Information Ë Nav DVD of houd de uitwerpknop van de cd-speler rechts ...
	2 Het scherm klapt automatisch omlaag om de invoersleuf om de navigatie-dvd toegankelijk te maken.
	3 Druk de navigatie-dvd naar buiten met de uitwerpknop onder de invoersleuf. Verwijder de uitgewo...
	4 Klap het scherm op door de twee buitenhoeken voorzichtig omhoog te duwen, totdat het scherm ver...


	Verzorging van dvd’s
	• Raak het bespeelde oppervlak niet aan. Pak de dvd’s met uw vingers bij de rand vast of met één ...
	• Schrijf niet op het bespeelde oppervlak en plak er geen etiketten�op.


	Quickguide
	Bedieningselementen
	Route bepalen
	1 DEST
	2 Druk op de schermknop voor weergave van de landcode.
	3 Met de pijlknoppen kunt u door de lijst scrollen om een land te kiezen.
	4 Kies OK om te bevestigen.
	1 DEST Ë Address Entry
	2 Controleer of u het juiste land hebt gekozen.
	3 Kies Town en type de naam van de gewenste plaats in of kies Last 5 Towns om een van de vijf laa...
	4 Voer in het desbetreffende tekstveld de straatnaam in door op de letterknoppen te drukken.
	5 Kies House No. en voer het huisnummer in. Het systeem geeft de beschikbare huisnummers weer voo...
	6 Kies Map. De aangegeven bestemming verschijnt op de kaart.
	7 Kies Go en kies daarna routecriterium�(Fastest, Shortest of Other). De route wordt berekend en ...
	POI (Point of Interest) kiezen
	1 DEST Ë POI - Point of Interest
	2 Controleer of u het juiste land hebt gekozen.
	3 Kies POI Name en voer de naam in van de POI.
	4 Kies Go op de lijst rechts van de gewenste POI-naam. De aangegeven bestemming verschijnt op de ...
	5 Kies routecriterium�(Fastest, Shortest of Other). De route wordt berekend en op de kaart weerge...
	6 Kies Start Guidance om de routebegeleidingssessie te starten.
	1 Druk op�MENU totdat de tab�Nav is geselecteerd of kies Nav.
	2 Kies Route Preference.
	3 Kies bijv. Avoid major roads om snelwegen te vermijden bij het berekenen van de route.



	Kaart
	Op de kaart volgen
	Kaartschaal veranderen
	Oriëntatie van de kaart
	Bestemming aangeven
	1 Druk op�DEST.
	2 Kies een van de volgende opties om een bestemming aan te geven:
	Adres aangeven
	1 DEST
	2 Druk op de schermknop voor weergave van de landcode.
	3 Met de pijlknoppen kunt u door de lijst scrollen om een land te kiezen.
	4 Kies OK om te bevestigen.
	Plaats
	1 DEST Ë Address Entry

	2 Controleer of u het juiste land hebt gekozen.
	3 Kies Town en type de naam van de gewenste plaats in of kies Last 5 Towns om een van de vijf laa...
	4 Voer in het desbetreffende tekstveld de straatnaam in door op de letterknoppen te drukken.
	5 Kies House No. en voer het huisnummer in. Het systeem geeft de beschikbare huisnummers weer voo...
	6 Kies Map. De aangegeven bestemming verschijnt op de kaart.
	7 Kies Go en kies daarna routecriterium�(Fastest, Shortest of Other). De route wordt berekend en ...
	8 Kies Start Guidance om de routebegeleidingssessie te starten.
	Straatnaam
	1 DEST Ë Address Entry
	2 Controleer of u het juiste land hebt gekozen.
	3 Kies Street en type de naam van de gewenste straat in of kies Last 5 Streets om een van de vijf...
	4 Kies House No. en voer het huisnummer in. Het systeem geeft de beschikbare huisnummers weer voo...
	5 Wanneer u een huisnummer hebt gekozen, verschijnt automatisch de bijbehorende plaatsnaam. Als e...
	6 Kies Map. De aangegeven bestemming verschijnt op de kaart.
	7 Kies Go en kies daarna routecriterium�(Fastest, Shortest of Other). De route wordt berekend en ...
	8 Kies Start Guidance om de routebegeleidingssessie te starten.

	Kruispunt
	1 DEST Ë Address Entry
	2 Controleer of u het juiste land hebt gekozen.
	3 Kies Street en type de naam van de gewenste straat in of kies Last 5 Streets om een van de vijf...
	4 Kies Junction nadat u een straat hebt gekozen en type de naam van de kruisende straat in. Kies ...
	5 Kies Map. De aangegeven bestemming verschijnt op de kaart.
	6 Kies Go en kies daarna routecriterium�(Fastest, Shortest of Other). De route wordt berekend en ...
	7 Kies Start Guidance om de routebegeleidingssessie te starten.



	Point of Interest (POI)
	1 DEST Ë POI - Point of Interest
	2 Controleer of u het juiste land hebt gekozen.
	3 Kies POI Name en voer de naam in van de POI.
	4 Kies Go op de lijst rechts van de gewenste POI-naam. De aangegeven bestemming verschijnt op de ...
	5 Kies routecriterium�(Fastest, Shortest of Other). De route wordt berekend en op de kaart weerge...
	6 Kies Start Guidance om de routebegeleidingssessie te starten.
	POI-categorie
	1 DEST Ë POI - Point of Interest
	2 Kies Browse POI Categories om een lijst met POI-categorieën te bekijken.
	3 Kies Browse POI Categories Ë Change Location om de categorieën van een andere stad te zoeken. K...

	4 Kies een categorie en kies daarna een subcategorie. Het systeem geeft de beschikbare POI-namen ...
	5 Kies Browse POI Categories gevolgd oor List All Categories om een lijst met alle POI-categorieë...
	6 Kies een POI-categorie op de lijst om een overzicht te krijgen van alle plaatsen binnen een bep...
	7 Kies Go rechts van de gewenste POI- naam. De aangegeven bestemming verschijnt op de kaart.
	8 Kies routecriterium�(Fastest, Shortest of Other). De route wordt berekend en op de kaart weerge...
	9 Kies Start Guidance om de routebegeleidingssessie te starten.


	Adressenboek
	1 DEST Ë Address Book Er verschijnt een lijst met de adressen in het adressenboek.
	2 Kies het gewenste adres op de lijst. Gebruik de pijlknoppen om door de lijst te scrollen.
	3 Kies Go rechts van het gewenste adres. De aangegeven bestemming verschijnt op de kaart.
	4 Kies routecriterium�(Fastest, Shortest of Other). De route wordt berekend en op de kaart weerge...
	5 Kies Start Guidance om de routebegeleidingssessie te starten.

	Laatst ingevoerde bestemming
	1 DEST Ë Previous Destination Er verschijnt een lijst met de laatste bestemmingen.
	2 Kies de gewenste laatste bestemming op de lijst. Gebruik de pijlknoppen om door de lijst te scr...
	3 Kies Go rechts van de gewenste laatste bestemming. De aangegeven bestemming verschijnt op de ka...
	4 Kies routecriterium�(Fastest, Shortest of Other). De route wordt berekend en op de kaart weerge...
	5 Kies Start Guidance om de routebegeleidingssessie te starten.

	Via de kaart
	1 DEST Ë From Map Er verschijnt een kaartweergave met een scrollsymbool op het scherm.
	2 Gebruik + / – om in of uit te zoomen op de kaart. Plaats uw vinger op het scherm en haal die ov...
	3 Kies Go en kies daarna routecriterium�(Fastest, Shortest of Other). De route wordt berekend en ...
	4 Kies Start Guidance om de routebegeleidingssessie te starten.
	Kaartcoördinaten
	1 DEST Ë From Map Ë Map Coordinates
	2 Kies Latitude en kies N (noord)�of S (zuid) om het halfrond aan te geven waarvoor de breedtecoö...
	3 Kies Longtitude en kies E (oost)�of W�(west) om het halfrond aan te geven waarvoor de lengtecoö...
	4 Kies Go wanneer beide coördinaten zijn aangegeven.
	5 Kies Go en kies daarna routecriterium�(Fastest, Shortest of Other). De route wordt berekend en ...
	6 Kies Start Guidance om de routebegeleidingssessie te starten.


	Voorkeurbestemming
	1 Druk op�DEST.
	2 Kies de gewenste sneltoets. Op de sneltoetsen staan de namen die werden gekozen tijdens het ops...
	3 Kies routecriterium�(Fastest, Shortest of Other). De route wordt berekend en op de kaart weerge...
	4 Kies Start Guidance om de routebegeleidingssessie te starten.



	Routebegeleiding

	Routeopties
	1 Druk op�DEST om het routemenu te openen.
	2 Kies uit de volgende menuopties:
	• Detour - Een alternatieve route bepalen. Zie blz.�47.
	Route
	1 DEST Ë Turn List
	2 Scroll door de routelijst met behulp van de pijlknoppen.
	3 Kies Avoid rechts van de afslag die u wilt vermijden. De route wordt berekend en op het scherm ...
	Route weergeven
	1 DEST Ë Turn List Ë Route Preview


	Omweg
	Volume gesproken instructies

	Tussenstop toevoegen
	1 Druk op�DEST.
	2 Kies Add of Add Waypoint (deze knop is alleen actief als er een route berekend is).
	3 Kies de gewenste optie voor het aangeven van een tussenstop. Zie blz.�44.
	4 Kies routecriterium�(Fastest, Shortest of Other). De route wordt berekend en op de kaart weerge...
	5 Kies Start Guidance om de routebegeleidingssessie te starten.
	Meer tussenstops toevoegen
	1 Druk op�DEST.
	2 Kies Add op de lijst op het punt waar u een tussenstop wilt invoegen.
	3 Kies routecriterium�(Fastest, Shortest of Other). De route wordt berekend en op de kaart weerge...
	4 Kies Start Guidance om de routebegeleidingssessie te starten.

	Tussenstop uit de route verwijderen
	1 Druk op�DEST.
	2 Kies Delete om een tussenstip te verwijderen.
	3 Kies OK om te bevestigen�of Cancel om te annuleren.


	Routebegeleidingspauze
	Routebegeleiding hervatten
	Routebegeleiding beëindigen


	Bestemming opslaan in adressenboek
	Voorkeurbestemming opslaan of wijzigen
	1 Kies Mark op de kaart om de actuele bestemming op te slaan in het adressenboek. Het adressenboe...
	2 Kies Name. Voer de gewenste naam�in.
	3 Houd de gewenste voorkeurtoets lang ingedrukt. Wanneer de ingevoerde naam op de sneltoets versc...
	Adres in adressenboek als voorkeuradres opslaan
	1 Druk op MENU en druk daarna nogmaals op MENU totdat Nav gemarkeerd staat of kies meteen Nav.
	2 Kies Edit/View.
	3 Kies het gewenste adres dat u als voorkeuradres wilt opslaan.
	4 Kies Name. Voer de gewenste naam�in.
	5 Houd de gewenste voorkeurtoets lang ingedrukt. Wanneer de ingevoerde naam op de sneltoets versc...


	Navigatie-instellingen
	Stemprompt
	Routevoorkeuren
	Adressenboek bewerken
	1 Kies Edit/View.
	2 Kies de gewenste post in het adressenboek.
	3 Kies Name en wijzig de naam.
	4 Kies voor OK om te bevestigen.
	1 Kies Edit/View.
	2 Kies de gewenste post in het adressenboek.
	3 Kies Phone No. en wijzig het telefoonnummer.
	4 Kies voor OK om te bevestigen.
	Kaarticoon wijzigen
	1 Kies Edit/View.
	2 Kies de gewenste post in het adressenboek.
	3 Kies Icon.
	4 Kies een icoon op de lijst.
	1 Kies Edit/View.
	2 Kies Add Voice Tag.
	3 Het systeem vraagt u een spraaklabel in te spreken. U hebt�4�s de tijd om een spraaklabel in te...
	1 Kies Edit/View.
	2 Kies de gewenste post in het adressenboek.
	3 Kies Delete om de post te verwijderen.
	4 Kies OK om te verwijderen�of No om te annuleren.
	1 Kies Edit/View.
	2 Er verschijnt een lijst met alle posten van het adressenboek. Druk Clear All lang in.
	3 Kies OK om te verwijderen�of No om te annuleren.


	Verkeersinformatie
	Icoon voor TMC-status

	Verkeersinstellingen
	1 Nav Ë Traffic Information
	2 Kies uit de volgende menuopties:
	Verkeer op berekende route
	Verkeersinformatie
	TMC-iconen

	Terreinstand


	Overige instellingen
	Geluid
	Radio
	Scherm
	Klok instellen
	Point of Interest (POI)
	1 POI (Point of Interest) kiezen.
	2 Kies een POI-categorie die u op de kaart wilt weergeven of juist wilt verbergen.
	3 Kies Show POI om POI-iconen te tonen/ verbergen. De gekozen POI-iconen verschijnen linksboven o...
	POI in de buurt
	1 Kies POI Close to om een lijst te bekijken met de POI’s in de buurt die in de gekozen POI-categ...
	2 Kies uit de volgende menuopties om de lijst te sorteren:

	Categorie weergeven
	1 POI (Point of Interest) kiezen.
	2 Kies Show genre.
	3 Er verschijnt een lijst met alle POI- cate�gorieën.
	4 Kies een POI-categorie die u op de kaart wilt weergeven of juist wilt verbergen.
	5 Kies OK om een kaartweergave met de gekozen POI-categorie te bekijken.



	Vragen en antwoorden
	• Waarom is de positie van de auto op de kaart onjuist na loskoppeling van de accu? Als de voedin...

	Navigation Audio System
	Let op uw veiligheid!
	Audio System in-/ uitschakelen
	Audio System inschakelen
	Audio System uitschakelen
	Geluidsregeling�3

	TREBLE - + (plus)�of –�(min) kiezen en ingedrukt houden om de hoge tonen bij te regelen. Schroef ...
	Luidsprekerinstellingen
	Automatische geluidsregeling
	1 Druk op de geluidsregelknop om het menu voor geluidsregeling en luidsprekerinstellingen te openen.
	2 Kies de gewenste geluidsregelingsfunctie.


	Geluidsregeling Bose® Surround System�3
	Luidsprekerinstellingen
	Automatische geluidsregeling
	1 Druk op de geluidsregelknop om het menu voor geluidsregeling en luidsprekerinstellingen te openen.
	2 Kies Talk.



	Radio
	Radiozender kiezen
	AM/FM-categorieën
	1 Kies de schermknop in het midden van het scherm om een lijst te bekijken met de beschikbare rad...
	2 Scroll door de lijst met behulp van de pijlknoppen.
	3 Kies de gewenste radiozender.

	Radiozender opzoeken
	Voorkeurzenders opslaan
	1 Kies AM, FM of druk�op�AUDIO om een frequentieband te kiezen.
	2 Druk op de knop FAV totdat u de gewenste sneltoetspagina (1–3) hebt bereikt waarop u de zender ...
	3 Kies een sneltoets (1–5) waaronder u de zender wilt opslaan en houd de toets langer dan 2�s ing...


	Radiomenu
	Gedetailleerde informatie weergeven
	Automatic Volume Control
	1 Kies Automatic Volume Control.
	2 Kies de gewenste snelheidscompensatie.


	Onderbreking bij verkeersmeldingen (TP/TA)
	RDS-instellingen FM-zender
	Alternatieve frequentie (AF)
	Regionale frequenties (REG)
	Rollende reclame

	FM-categorieën tonen/ verbergen
	1 Kies Remove/Add FM Categories.
	2 Markeer op de lijst de gewenste FM- categorieën die u wilt tonen en hef de markering op van de ...
	Actuele FM-categorieën


	Cd-speler
	Cd aanbrengen
	Cd uitnemen
	Cd afspelen
	Nummer kiezen/van nummer veranderen
	Nummer versneld afspelen
	Tracks in willekeurige volgorde afspelen

	Mp3-speler
	Mp3-schijf aanbrengen
	Mp3-schijf aanbrengen
	Mp3-schijf uitnemen

	Mp3-map, artiest of album kiezen/wisselen
	Mp3-bestand kiezen/wisselen
	Mp3-bestand versneld afspelen
	Mp3-bestanden in willekeurige volgorde afspelen

	Afspeelvolgorde
	Titel track, uitvoerende artiest e.d.

	Muzieknavigator
	Mp3/wma

	Storingcodes
	Diefstalbeveiliging

	Draagbare speler
	AUX-ingang
	Draagbare speler aansluiten en activeren
	1 Sluit de eenheid aan via de AUX-ingang van het Audio System.
	2 Druk op AUDIO totdat de tab�AUX is geselecteerd of kies AUX.


	Geluidsinstallatie
	(Hier is met opzet een lege bladzijde ingevoegd.)

	Voorwoord
	Stembediening activeren
	Stemcommando’s
	Alternatieve stemcommando’s

	Navigatie, stemcommando’s
	Scherm, stemcommando’s
	Radio, stemcommando’s

	Cd-speler, stemcommando’s
	AUX-ingang, stemcommando’s
	Telefoon

	Stembedieningshulp
	Beëindigen

	Saab Infotainment Plus
	Navigatie
	Navigation Audio System
	Stembediening


	Mobiele telefoon�3
	Handsfreevoorbereiding (TEL�1)�3
	• De microfoon voor handsfree telefoneren is in de voorste plafondconsole geïntegreerd.

	Mobiele telefoons en CB-zenders�3
	1 Vakkundig gemonteerde externe antenne voor een maximaal zendbereik.
	2 Maximaal zendvermogen van�10�W.
	3 Passende positie van de telefoon.
	(Hier is met opzet een lege bladzijde ingevoegd.)

	Voorwoord
	.
	Bijbehorende onderdelen
	1 Saab Information Display (SID)
	2 Microfoon
	3 Stuurknoppen
	4 Antenne
	5 Dockingstation, uw eigen mobiele telefoon en een bijpassende houder


	Functie van de stuurknoppen
	Stuurknoppen

	Mobiele telefoon aan auto koppelen
	Telefoonhouder installeren
	Mobiele telefoon in de houder plaatsen
	Mobiele telefoon uit de houder verwijderen
	Houder uit dockingstation verwijderen
	Batterij van de telefoon laden
	Schoonmaken



	BluetoothTM -koppeling
	Bluetooth activeren/ deactiveren
	1 In het Instellingenmenu drukt u lang op de knop SET.
	2 Blader naar Phone (Telefoon)/Settings met behulp van de stuurknoppen, of en druk op de knop SET.
	3 Blader naar Bluetooth en druk op de knop SET.

	Mobiele telefoon koppelen
	Nieuwe telefoon koppelen
	1 In het Instellingenmenu drukt u lang op de knop SET.
	2 Blader naar Phone (Telefoon)/Settings met behulp van de stuurknoppen, of en druk op de knop SET.
	3 Blader naar Phone Devices en druk op de knop SET.
	4 Blader naar NEW en druk op de knop SET.
	5 Op het SID verschijnt: Car discoverable for 3 minutes (Auto�3�minuten identificeerbaar.) De tel...
	6 Toets de volgende code in op uw mobiele telefoon: 0000 (4 nullen). Selecteer�UHP�3 of BPIS�3 in...
	7 Als een telefoon een koppelingsverzoek stuurt, wordt dit op het SID aangegeven. Antwoord YES om...

	Gekoppelde telefoon selecteren
	1 In het Instellingenmenu drukt u lang op de knop SET.
	2 Blader naar Phone (Telefoon)/Settings met behulp van de stuurknoppen, of en druk op de knop SET.
	3 Blader naar Phone Devices en druk op de knop SET.
	4 Blader in de lijst naar de gewenste telefoon en druk op de knop SET.
	5 Selecteer SELECT en druk op de knop SET. Op het SID verschijnt eventueel: Please wait... (Een o...
	6 Als de koppeling gelukt is, verschijnt op het SID: Connection ok. (Verbinding ok.) De mobiele t...


	Gekoppelde telefoon verwijderen
	1 In het Instellingenmenu drukt u lang op de knop SET.
	2 Blader naar Phone (Telefoon)/Settings met behulp van de stuurknoppen, of en druk op de knop SET.
	3 Blader naar Phone Devices en druk op de knop SET.
	4 Blader in de lijst naar de gewenste telefoon en druk op de knop SET.
	5 Selecteer DELETE en druk op de knop SET om de gekozen telefoon te verwijderen.


	Gespreksfuncties
	Uitgaande oproepen
	1 In het telefoonmenu drukt u de knop SET lang in. Op het SID verschijnt: Phone Book
	2 Blader door de tabbladen van het telefoonboek met behulp van de stuurknoppen, of . Selecteer ee...
	3 Blader naar de/het gewenste naam/ nummer met behulp van de stuurknoppen, of . Druk op de knop S...
	4 Bel de/het geselecteerde naam/ nummer met een druk op de knop met de Groene haak. De/het door u...
	Gesprekslijst
	1 Druk lang op de knop met de Groene haak. Op het SID verschijnt: Call List
	2 Blader door de gesprekslijst met behulp van de stuurknoppen, of .
	3 Bel het gewenste nummer met een druk op de knop met de Groene haak. Het/de door u gebelde numme...


	Inkomende oproep
	Lopend gesprek
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