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AVICSYNC programvara
Licensavtal för slutanvändare

Detta licensavtal (“Avtal”) för slutanvändare av 
AVICSYNCs programvara är mellan Dig, både individen 
som installerar AVICSYNCs Mobilapplikation och den 
juridiska person som denna individ agerar för (“Du” eller 
“Din”), och PIONEER CORPORATION (“Pioneer”).

GENOM ATT PÅBÖRJA INSTÄLLNING ELLER 
INSTALLATION AV MOBILAPPLIKATIONEN 
GODKÄNNER DU ALLA VILLKOR I DETTA AVTAL. FÖR 
TILLSTÅND ATT LADDA NED OCH/ELLER ANVÄNDA 
MOBILAPPLIKATIONEN MÅSTE DU FÖLJA DESSA 
VILLKOR. OM DU INTE GODKÄNNER ALLA VILLKOR 
FÖR DETTA AVTAL ÄR DU INTE AUKTORISERAD ATT 
ANVÄNDA MOBILAPPLIKATIONEN, OCH MÅSTE 
AVSLUTA INSTALLATIONEN ELLER AVINSTALLERA 
DEN, SÅSOM TILLÄMPLIGT. OM DITT MEDGIVANDE 
KRÄVS FÖRE NEDLADDNING AV OCH/ELLER 
ANVÄNDNING AV MOBILAPPLIKATIONEN, SKALL 
MEDGIVANDET GES ELEKTRONISKT GENOM 
ATT TRYCKA PÅ “OK”, EN KRYSSRUTA ELLER 
LIKNANDE SKÄRMOBJEKT. GENOM ATT TRYCKA 
PÅ NÅGON ANNAN DEL AV SKÄRMEN ELLER PÅ 
“NEJ”, “TILLBAKA”, ELLER “AVSLUTA” AKTIVERAS 
ELLER UTFÖRS INTE NEDLADDNINGEN ELLER 
ANVÄNDNINGEN.

Pioneer förbehåller sig rätten att ändra eller korrigera 
detta Avtal, i synnerhet på grund av ändringar i 
licensvillkor för innehållsleverantörer, policyer för 
Applikationsbutiker, tillämpliga lagar eller Pioneers 
licenspolicyer.

1. DEFINITIONER

1,1. “AVICSYNC” syftar på en lösning med ett 
antal egenskaper och funktioner - utöver 
grundläggande navigering - som möjliggörs 
genom samspelet mellan Huvudenheten och 
Mobilapplikationen.

1,2. “Applikationsbutik” syftar på en elektronisk 
butik och dess skyltfönster (t.ex. Apple Incs 
iTunes Store eller Google Incs Google Play 
Store) som levererar mobilapplikationer till Dig.

1,3. “Huvudenhet” syftar på Pioneers 
infotainment-produkt som placeras på 
fordonets instrumentbräda, tillsammans 
med navigeringsprogramvaran 
(“Programvaruprodukten”) som används och 

visas i denna Pioneer-produkt.  

1,4. “Köp i appen” syftar på införskaffandet, 
betalningen och förvärvandet av elektroniskt 
nedladdningsbara produkter (t.ex. kartor 
och annat innehåll) och tjänster (t.ex. väder 
och trafik) eller funktioner tillhandahållna av 
tredjepartsleverantörer (“Produkt från köp 
i app”), inklusive, men inte begränsat till, 
“TomTom Traffic” och “HERE Places Search”, av 
Dig via (genom) Mobilapplikationen.

1,5. “Mobilapplikation” syftar på 
navigeringsprogramvaran som körs på 
vissa smartphones och operativsystem som 
definieras i detta avtal, vilka är kompatibla 
med Mjukvaruprodukten, och när de paras 
med Huvudenheten kan de utföra AVICSYNC-
specifika funktioner och egenskaper, och även 
grundläggande mobila navigeringsfunktioner. 
Termen “Mobilapplikation” innefattar buggfixar, 
uppdateringar, uppgraderingar, modifieringar, 
förbättringar, nya utgåvor och versioner av 
sådan programvara.

2. PROGRAMLICENS

2,1. Begränsad licens. Med förbehåll för detta 
Avtals restriktioner, beviljar Pioneer Dig en 
begränsad, icke-exklusiv och icke-överförbar 
licens (utan rätten att vidarelicensiera):
(a)Att installera en enda kopia av 
Mobilapplikationen på Din smartphone, för 
att enbart använda Mobilapplikationen för 
Dina personliga syften, i enlighet med detta 
Avtal, med Din Huvudenhet i inköpslandet 
från en auktoriserad Pioneer-återförsäljare 
(“Auktoriserad användning”); och
(b)Att göra en kopia av Mobilapplikationen 
enbart i säkerhetskopieringssyfte, såvida alla 
titlar och varumärken, upphovsrätter och 
begränsade rättigheter är reproducerade på 
kopian.

2,2. Restriktioner. Du kommer inte kopiera eller 
använda Mobilapplikationen på annat vis än 
vad som uttryckligen tillåts av detta Avtal. Du 
kommer inte överföra, vidarelicensiera, hyra- 
eller låna ut Mobilapplikationen, eller använda 
den för tredje parts träning, kommersiell 
tidsdelning eller för servicebyråanvändning. 
Du kommer inte själv eller genom tredje part 
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modifiera, dekonstruera, demontera eller 
dekompilera Mobilapplikationen på annat vis 
än vad som uttryckligen tillåts av tillämpliga 
lagar, och då endast efter att Du skriftligen har 
meddelat Pioneer om Dina avsedda handlingar.

2,3. Funktionalitet. Denna mobilapplikation kanske 
inte fungerar ordentligt med vissa innehållsfiler 
för produkter från Köp i appen, beroende på 
om köpvillkoren är skyddade av DRM (Digital 
Rights Management), vilket kan begränsa 
funktionaliteten hos produkter från Köp i 
appen, eller beroende på innehållsfilernas 
egenskaper, stil eller format. Mobilapplikationen 
kan samla in, överföra till tredje parts databas 
och, i vissa fall, lagra data som är kopplad till 
Din användning av Mobilapplikationen (t.ex. 
rörelse-/ruttdata och användarinteraktionsdata), 
för användning uteslutande i syftet att öka 
och förbättra precisionen och tillförlitligheten 
hos Mobilapplikationens och tillhörande 
innehållsdatabasers funktioner och tjänster. 
Sådana datainsamlingsfunktioner kan när 
som helst avaktiveras eller aktiveras av Dig 
inifrån motsvarande meny. Den insamlade 
datan är alltid anonym, och är inte på något vis 
kopplad till Dig eller någon av Din personliga 
information.

2,4. Ägarskap. Pioneer och dess licensgivare 
håller alla rättigheter, titlar och intressen 
för alla patent, upphovsrätter, varumärken, 
affärshemligheter och annan immateriell 
egendom i Mobilapplikationen och alla därav 
härledda produkter. Du förvärvar inga andra 
rättigheter, explicita eller implicita, utöver den 
begränsade licensen som anges i detta Avtal.

3. ANVÄNDARVILLKOR

3,1. Du bekräftar och accepterar att 
Mobilapplikationen eller produkten från ett Köp 
i appen kan tas bort från Applikationsbutiken, 
och att Pioneer förbehåller sig rätten att, efter 
egen bedömning, avbryta tillhandahållandet av 
eller tillgången till en produkt från Köp i appen. 

3,2. Du bekräftar att Mobilapplikationen och 
dess funktioner är avsedda för Din personliga 
användning, och att produkter från Köp i appen 
inte får säljas vidare eller på annat vis ges 
tillgång till för tredje part utanför den grupp som 

normalt sett använder fordonet med den parade 
Huvudenheten (t.ex. familj). Användning som 
överstiger normala nivåer, bedräglig användning 
eller användning i illegalt syfte kan leda till 
upphävande eller återkallande av rätten till 
åtkomst av produkter från Köp i appen.

3,3. Du bekräftar att produkter från Köp i appen 
generellt sett inte är tillgängliga i alla länder, 
eller på alla språk. Dessutom kan olika villkor 
och tjänster tillämpas i olika länder. Användning 
av vissa produkter från Köp i appen kan vara 
förbjuden i vissa länder. Det är Ditt ansvar att 
följa landsspecifik lagstiftning. Pioneer tar 
inget ansvar för konsekvenserna av ditt illegala 
användande av produkter från Köp i appen, 
utan Du skall ta på dig hela ansvaret och hålla 
Pioneer och dess licensgivare skadeslösa 
från alla fordringar mot Pioneer och dess 
licensgivare från myndigheter och tredje part till 
följd av illegal användning.

3,4. Synkronisering av personlig data Om Du 
väljer att synkronisera personlig data (t.ex. 
navigeringshistorik, favoriter, etc.) mellan 
Mobilapplikationen och den tillhörande 
Huvudenheten, kommer sådan information inte 
att överföras till, eller kommas åt eller cachas 
av någon tredje part utanför mobilenheten eller 
Huvudenheten, eller till Pioneer.

3,5. Mobilenheten måste kunna ansluta till offentligt 
internet, och ha ett internetabonnemang för 
att kunna använda AVICSYNCs funktioner 
till fullo. Du är ansvarig för eventuella 
abonnemangskostnader för sådan 
internetanslutning.

3,6. Mobilens “hotspot”-funktion kanske måste 
aktiveras för att ansluta Huvudenheten till 
internet via Wi-Fi, USB eller Bluetooth, och 
vissa mobilnätsoperatörer kan förbjuda eller 
avaktivera sådana funktioner på mobilenheten 
eller på annat sätt begränsa tillgången till 
mobilnätet, så vi råder Dig därför att kontrollera 
villkoren för Ditt avtal med nätverksoperatören.

3,7. Huvudenhetsmodeller som fungerar med 
Mobilapplikationen listas på Pioneers regionala 
dotterbolags, filialers eller försäljningskontors 
respektive webbplatser.
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3,8. De typer av mobilenheter som är kompatibla 
med Mobilapplikationen listas på Pioneers 
regionala dotterbolags, filialers eller 
försäljningskontors respektive webbplatser. 
Mobilapplikationen kan fungera på andra typer 
av enheter eller OS-versioner, även om sådan 
användning inte stöds eller föreslås på något vis 
av Pioneer.

3,9. Mobilapplikationen kan endast paras med en 
enda Huvudenhet. Parkoppling med en annan 
Huvudenhet leder till att innehållslicenser och 
nedladdningar blir otillgängliga för Dig.

3,10. Att säkerställa tillgång till internet från 
mobilenheten är Ditt ansvar. Du bekräftar att på 
vissa platser eller vid vissa tillfällen kan långsam 
eller ingen anslutning upplevas på grund av 
internetanslutningens eller webbservrarnas 
kapacitetsbegränsningar. Du accepterar att 
användning av produkter från Köp i appen 
genererar datatrafik (upp- och nedströms) och 
att det kan leda till ökade serviceavgifter som 
betalas av dig.

3,11. Om Du öppnar internet genom en mobil 
datatjänst när du är utomlands eller på annat 
vis använder ett annat mobilnätverk, kan 
överföringen av sådan data (t.ex. ansluten 
servicedata, nedladdningar av Köp i appen, 
anonym datainsamling, etc.) leda till särskilda 
roamingavgifter. För att undvika sådana 
avgifter är det Ditt ansvar att avaktivera mobila 
datatjänster vid roaming.

3,12. Du bekräftar att kartor för länder som gränsar 
till varandra, som tillhandahålls av ett Köp 
i appen, kanske inte fungerar väl ihop, om 
versionerna på kartorna skiljer sig åt.

3,13. Villkor som tillämpas på “TomTom Traffic”: 
Varken trafikinformation eller något derivat 
därav skall användas av dig för (i) historiska skäl 
(inklusive, men inte begränsat till, lagrande av 
data för att möjliggöra insamling eller analys av 
information); (ii) sändning eller tillgängliggörande 
till någon tredje part; och (iii) syftet att verkställa 
trafiklagar, inklusive, men inte begränsat till, 
val av potentiella platser för installation av 
fartkameror, hastighetskontroller eller andra 
hastighetsspårningsanordningar.

3,14. Villkor som tillämpas på “HERE Places 
Search”:
Du får inte (i) påverka HERE Places Services 
prestanda; (ii) genomföra massnedladdningar 
eller massflöden av något innehåll eller någon 
information härledd från HERE Places Service 
eller information som förvärvats därigenom, 
använda riktmärkningsmetoder, t.ex. robotar, för 
att komma åt eller analysera HERE Places Service 
eller information som förvärvats därigenom, och 
(iii) ändra eller manipulera HERE Places Service 
eller information som förvärvats därigenom, 
eller modifiera standardinställningsdriften eller 
utseendet på och känslan av HERE Places Search 
(inklusive, men inte begränsat till, logotyper, 
termer och meddelanden) utan ett skriftligt 
godkännande från tjänsteleverantören; eller (iv) 
använda HERE Places Service eller information 
som förvärvats därigenom i samband med 
något olagligt, stötande, obscent, pornografiskt, 
trakasserande, ärekränkande eller på annat vis 
opassande innehåll eller material.

4. GARANTIFRISKRIVNING

DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR DE PRODUKTER 
FRÅN KÖP I APPEN DU ANVÄNDER MED 
MOBILAPPLIKATIONEN, INKLUSIVE, UTAN 
BEGRÄNSNING, DIN EFTERLEVNAD AV 
LICENSENS VILLKOR OCH RESTRIKTIONER FÖR 
PRODUKTER FRÅN KÖP I APPEN SOM ANGES 
I DETTA AVTAL, OCH ANDRA EVENTUELLA 
ANVÄNDNINGSVILLKOR SOM TILLÄMPAS 
AV TREDJEPARTSLEVERANTÖRER, SAMT 
UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKEN OCH ANDRA 
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER FÖR PRODUKTER 
FRÅN KÖP I APPEN. MOBILAPPLIKATIONEN 
OCH PRODUKTER FRÅN KÖP I APPEN 
TILLHANDAHÅLLS “I BEFINTLIGT SKICK” UTAN 
NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, OCH 
DU GODKÄNNER ATT DU ANVÄNDER DEM 
PÅ EGEN RISK. PLATSDATA ELLER KARTOR 
PÅ MOBILAPPLIKATIONEN KANSKE INTE 
ÄR KORREKTA, OCH ÄR ENDAST TILL FÖR 
GRUNDLÄGGANDE NAVIGERINGSSYFTEN OCH 
ÄR INTE AVSEDDA FÖR ATT ELLER TILLÅTNA 
ATT FÖRLITA SIG PÅ I SITUATIONER DÄR 
EXAKT PLATSINFORMATION KRÄVS, ELLER 
DÄR FELAKTIG ELLER OFULLSTÄNDIG PLATS-, 
PROGRAMVARU- ELLER KARTINFORMATION 
KAN LEDA TILL DÖD ELLER PERSONSKADOR, 
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ELLER SKADOR PÅ EGENDOM ELLER MILJÖN. 
INFORMATION TILLHANDAHÅLLEN AV EN 
PRODUKT FRÅN KÖP I APPEN UPPDATERAS 
INTE I REALTID OCH KANSKE INTE KORREKT 
ÅTERSPEGLAR SITUATIONER ELLER HÄNDELSER 
I VERKLIGA LIVET. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR 
TILLÅTET ENLIGT LAG FRÅNSÄGER SIG PIONEER 
UTTRYCKLIGEN ALLA FORMER AV GARANTIER 
GÄLLANDE MOBILAPPLIKATIONEN OCH DITT 
ANVÄNDANDE AV MOBILAPPLIKATIONEN MED 
PRODUKTER FRÅN KÖP I APPEN, VARE SIG DE 
ÄR EXPLICITA, IMPLICITA, LAGSTADGADE, ELLER 
TILL FÖLJD AV ANVÄNDANDE, ANVÄNDNING 
AV HANDEL, INKLUSIVE EVENTUELLA 
GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET 
FÖR ETT VISST SYFTE, TILLFREDSSTÄLLANDE 
KVALITET, NOGGRANNHET, TITEL- ELLER ICKE-
INTRÅNG, ELLER EVENTUELL GARANTI FÖR ATT 
PROGRAMMET MOBILAPPLIKATION KOMMER 
FUNGERA OSTÖRT ELLER FELFRITT.

5. UNDANTAG OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

5,1. Inte under några omständigheter kommer 
Pioneer, dess dotterbolag eller dess licensgivare 
hållas ansvariga i samband med detta Avtal 
eller dess ämnen. De kommer inte hållas 
betalningsansvariga under någon ansvarsteori 
för några indirekta, oavsiktliga eller särskilda 
skador. Inte heller är de ansvariga för att 
betala för följdskador eller straffskadestånd, 
eller skadestånd för förlorade vinster, intäkter, 
affärer, besparingar, data, användning eller 
kostnader för ersättningsinköp, även om de 
upplysts om risken för sådana skador eller 
om sådana skador är förutsägbara. Inte under 
några omständigheter kommer Pioneers 
skadeståndsansvar överstiga summan som Du 
har betalat till Pioneer eller dess dotterbolag 
under detta Avtal. Parterna bekräftar att 
ansvarsbegränsningarna och riskfördelningen 
i detta Avtal återspeglas i Mobilapplikationens 
pris och att de utgör väsentliga delar av köpet. 
Utan dessa hade Pioneer inte tillhandahållit 
Mobilapplikationen eller ingått detta Avtal.

5,2. Garanti- eller ansvarsbegränsningarna eller 
undantagen i detta Avtal påverkar inte Dina 
lagstadgade rättigheter som konsument, och 
skall endast gälla för Dig i den mån sådana 
begränsningar eller undantag tillåts enligt 

lagarna som gäller där Du befinner dig. 

6. EXPORTKONTROLL OCH EFTERLEVNAD AV 
LAGAR OCH REGLER

Du får inte använda eller på annat vis exportera 
eller återexportera Mobilapplikationen, såvida 
det inte är tillåtet enligt amerikansk lag och 
lagarna som gäller där Mobilapplikationen 
införskaffades. Framför allt, men utan begränsning, 
får Mobilapplikationen inte exporteras eller 
återexporteras (a) till länder som är föremål för 
amerikansk embargo eller (b) till någon person på 
det amerikanska finansdepartementets lista över 
speciellt utvalda personer eller till någon på det 
amerikanska handelsdepartementets lista över 
nekade personer eller enheter. Genom att använda 
Mobilapplikationen utfäster och garanterar Du 
att Du inte befinner dig i ett sådant land eller på 
någon sådan lista. Du godkänner också att Du 
inte kommer använda Mobilapplikationen i något 
syfte som är förbjudet enligt amerikansk lag, 
inklusive, men inte begränsat till, utvecklandet, 
utformningen, tillverkandet, eller produktionen av 
kärnvapen, missiler, eller kemiska eller biologiska 
vapen.

7. USA:S REGERINGS BEGRÄNSADE 
RÄTTIGHETER

Mobilapplikationen är en “kommersiell 
datorprogramvara” såsom dessa termer 
definieras i 48 C.F.R. §252.227-7014(a)(1) (2007) 
och 252.227-7014(a)(5) (2007). USA:s regerings 
rättigheter när det gäller Mobilapplikationen är 
begränsade av denna licens i enlighet med 48 
C.F.R. § 12.212 (Datorprogramvara) (1995) och 
48 C.F.R. §12.211 (Teknisk data) (1995) och/eller 
48 C.F.R. §227.7202-3, såsom tillämpligt. Därmed 
licensieras Mobilapplikationen till slutanvändare 
i USA:s regering: (a) endast som en “kommersiell 
produkt” såsom termen definieras i 48 C.F.R. §2.101 
generellt sett och som införlivas i DFAR 212.102; 
och (b) endast med de begränsade rättigheter som 
beviljats till offentligheten i enlighet med denna 
licens. Inte under några omständigheter kommer 
USA:s regering eller dess slutanvändare beviljas 
mer omfattande rättigheter än andra användare, 
såsom tillhandahålles i denna licens. Tillverkare 
är Pioneer Corporation, 1-1 Shin-Ogura, Saiwai-ku, 
Kawasaki-shi, Kanagawa-Ken, 212-0031 Japan 
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8. SKADESTÅND OCH KOMPENSATION FÖR 
ÖVERTRÄDELSE

Du godkänner att eventuell överträdelse av detta 
Avtals restriktioner skulle skapa irreparabel 
skada för Pioneer, för vilken enbart pengar 
skulle vara otillräckligt. Utöver skadestånd och 
annan kompensation som Pioneer skulle vara 
berättigad till, godkänner Du att Pioneer kan söka 
förbudsföreläggande för att förhindra den faktiska, 
den hotande eller den fortsatta överträdelsen av 
detta Avtal.

9. UPPSÄGNING

Pioneer kan säga upp detta Avtal när som helst 
då Du brutit mot någon av bestämmelserna. Om 
detta Avtal sägs upp kommer Du sluta använda 
Mobilapplikationen och permanent radera den 
från din smartphone, samt förstöra alla kopior av 
Mobilapplikationen i din ägo, och skicka en skriftlig 
bekräftelse på att Du har gjort detta till Pioneer. 
Avsnitt 2,2, 2,3, 2,4, 4, 5, 6, 8, 9 och 10 kommer 
fortsätta att gälla efter avslutandet av detta Avtal.

10. ALLMÄNNA VILLKOR

10,1. Ogiltighet och upphävande. Om någon 
bestämmelse i detta Avtal anses vara olaglig, 
ogiltig eller på annat vis ogenomförbar, kommer 
den bestämmelsen verkställas i möjligaste mån 
eller, om den inte kan verkställas, skiljas och 
raderas från detta Avtal, och återstoden kommer 
fortsätta i full kraft och effekt. Ett upphävande 
från någon av parterna av någon standard 
eller överträdelse av detta Avtal kommer inte 
upphäva någon annan eller påföljande standard 
eller överträdelse.

10,2. Ingen tilldelning. Du får inte tilldela, sälja, 
överföra, delegera eller på annat vis förfoga 
över detta Avtal eller några rättigheter eller 
skyldigheter under det utan ett skriftligt 
godkännande från Pioneer, vare sig det sker 
frivilligt eller ofrivilligt, enligt lag eller inte. 
Eventuell påstådd tilldelning, överföring eller 
delegering av Dig kommer anses vara ogiltig. 
Med förbehåll för ovanstående kommer detta 
Avtal vara bindande och kommer att gälla 
till förmån för parterna och deras respektive 
efterträdare och övertagare.

10,3. Tillämplig lag och skiljeförfarande. Detta 
Avtal och alla frågor som följer det eller 
uppstår i samband med det styrs och tolkas 
av tillämpliga lagar och regler i Japan förutom 
eventuella lagvalsregler. Eventuella oenigheter, 
fordringar eller tvister rörande detta Avtal 
skall vara föremål för ett slutligt och bindande 
skiljeförfarande i Tokyo, Japan, i enlighet med 
Japans kommersiella skiljedomsförenings 
Kommersiella skiljedomsregler. Tillämpning 
av FN:s konvention på Kontrakt för den 
internationella försäljningen av produkter är 
uttryckligen undantagen.

10,4. Hela avtalet. Detta Avtal utgör hela avtalet 
mellan Dig och Pioneer när det gäller 
Mobilapplikationen, och ersätter alla tidigare 
eller samtida avtal eller utfästelser, vare sig 
skriftliga eller muntliga, avseende dess innehåll. 
Detta Avtal får inte modifieras eller ändras 
utan ett uttryckligt, skriftligt godkännande från 
Pioneer, och ingen annan handling, dokument, 
användning eller anpassning kommer anses 
ändra eller modifiera detta Avtal.
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Läs igenom dessa anvisningar så att du vet hur du använder din modell på ett sä-
kert och korrekt sätt.

Viktigt

Displayerna som visas i exemplen kan skilja
sig från verkliga displayer vilka kan komma att
ändras utan förvarning för att förbättra pre-
standa och funktioner.

Introduktion
Översikt över bruksanvisningen 8

– Så här använder du
bruksanvisningen 8

– Konventioner använda i denna
anvisning 8

– Termer som används i denna
bruksanvisning 8

Se till att läsa detta avsnitt innan du
använder AVICSYNC-funktionen
Vad är AVICSYNC App? 9
Kompatibilitet och anslutbarhet 9

– AVICSYNC-kompatibilitet 10

Förberedelser innan du använder
AVICSYNC-funktionen
Installera AVICSYNC-appen 11
Ställ in GPS-funktionen 11
Den första starten 11

– Installera kartan för din region 12
– Inställning av språk 12

Start på vanligt sätt 13
Så här använder du skärmarna 13

– Tangenter som är relaterade till
AVICSYNC-anslutningen 13

Associera din iPhone eller smartphone
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Översikt över
bruksanvisningen
Så här använder du
bruksanvisningen

Konventioner använda i denna
anvisning

Instruktionerna i denna bruksanvisning fokuse-
rar på de funktionella skillnaderna för naviga-
tionssystemet i bilen när AVICSYNC-appen
används, och på skillnaderna mellan naviga-
tionssystemet och AVICSYNC-appen på din
iPhone eller smartphone (Android).
De andra funktionerna är i princip samma som
i navigationssystemet i bilen. För information
om andra funktioner, var god läs bruksanvis-
ningen för navigationssystemet i bilen.

Innan du fortsätter, ägna några minuter åt att
läsa följande information om de konventioner
som används i denna handbok. Att vara insatt
i dessa konventioner är till stor nytta för dig
när du lär dig använda din nya utrustning.
! Knapparna på navigationssystemet i bilen

är beskrivna i VERSALER, FETSTIL:
t.ex.)
knappen HOME, knappenMODE.

! Menyposter, namn på skärmar och funk-
tionskomponenter anges med fetstil med
dubbla citattecken “ ”:
t.ex.)
skärmen “System” eller skärmen “Ljud”

! Touchtangenterna som är tillgängliga på
skärmen beskrivs med fetstil inom paren-
teser [ ]:
t.ex.)
[Disc], [Inställningar för AV-källa].

! Extra information, alternativ och andra an-
märkningar anges på följande sätt:
t.ex.)
p Om hemadressen inte har registrerats

ännu, ange adressen först.

! Funktioner för andra knappar i samma dis-
play indikeras med # i beskrivningens in-
ledning:
t.ex.)
# Om du trycker på [OK] så raderas po-
sten.

! Referenser indikeras på följande sätt:
t.ex.)
= För mer information angående använd-

ningen, läs Så här använder du skärmar-
na på sidan 13.

! I denna bruksanvisning används skärmbil-
der på den europeiska modellen som exem-
pel.

Termer som används i denna
bruksanvisning
“Externa lagringsenheter (USB, SD)”
SD-minneskort, SDHC-minneskort och USB-
minnesenhet benämns med ett samlings-
namn och kallas för “extern lagringsenhet
(USB, SD)”. Om det endast är USB-minne
som syftas till så benämns det som “USB-lag-
ringsenhet”.

“SD-minneskort”
SD-minneskort och SDHC-minneskort be-
nämns med ett samlingsnamn och kallas för
“SD-minneskort”.

“Navigationssystem i bilen”
Det navigationssystem från Pioneer som du
har köpt, och som är kopplat till AVICSYNC-
appen på din iPhone eller smartphone
(Android) hänvisas, i denna bruksanvisning,
till som “navigationssystemet i bilen”.
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VIKTIGT
! Premiumtjänster för AVICSYNC kräver en

betald prenumeration för att kunna använ-
das, och alla tjänster finns inte tillgängliga
i alla länder. Se vår webbplats för mer infor-
mation.

! Tänk på att du kan få betala tillkommande
roamingavgifter från leverantören för ditt
mobilabonnemang om du använder upp-
kopplade tjänster när du är utomlands.

! Om det i dataplanen för din iPhone eller
smartphone (Android) inte ingår obegrän-
sad dataanvändning kan ytterligare kostna-
der tillämpas från leverantören för att tillgå
appbaserat anslutet innehåll via andra nät-
verk än Wi-Fi.

! Informationen som skickas av innehållsle-
verantören, som sökresultat, bestämmelser,
priser, osv., kanske inte nödvändigtvis mot-
svarar de faktiska förhållandena. Använd in-
formationen som referens.

! För att säkra kompatibiliteten, använd alltid
den senaste versionen av AVICSYNC App.

Begränsningar:
! För att kunna få tillgång till app-baserat inne-

håll måste du ha tillgång till ett mobilt nätverk
eller Wi-Fi så att din smarttelefon kan ansluta
till internet.

! Tjänsternas tillgänglighet kan vara begränsad
beroende på var du befinner dig geografiskt.
Kontakta din internetleverantör eller tjänstele-
verantören för mer information.

! Denna produkts möjlighet att få tillgång till in-
nehåll på internet kan ändras utan föregående
meddelande och kan påverkas av följande:
kompatibilitetsproblem med framtida version
av fast programvara för smarttelefoner; kom-
patibilitetsproblem med framtida version av
appar för smarttelefoner som ansluter till in-
ternet; om apparna som ger tillgång till inne-
hållet på internet ändras eller slutar att
existera eller om leverantörerna upphör med
att tillhandahålla tjänsterna.

! Pioneer är inte ansvariga för några problem
som kan uppkomma av inkorrekt eller felaktigt
app-baserat innehåll.

! Innehållet och funktionaliteten för de stödda
applikationerna är app-leverantörernas ansvar.

Vad är AVICSYNC App?
AVICSYNC App är en dynamisk kompanjons-
app som du kan använda för att ansluta din
iPhone eller smartphone till ett kompatibelt
Pioneer-navigationssystem i bilen.
När det har kopplats in kommunicerar naviga-
tionssystemet i bilen med din iPhone eller
smartphone (Android) för att dela information
som kontakter, navigationshistorik, planerade
rutter, POI-favoriter, och till och med var du
har parkerat ditt fordon.
Med AVICSYNC App kan ditt navigationssys-
tem även tillgå premiumanslutna tjänster som
lokal sökning i realtid och koll av väder, trafik,
parkering, och bensinprisdata för att du säkert
ska ha all information du behöver för att nå
din önskade destination.
Utöver att höja Pioneers inbyggda navigations-
upplevelse fungerar AVICSYNC App även
som en fristående navigationsapp. Detta bety-
der att du alltid kommer att ha tillgång till
Pioneers exakta sväng-för-sväng-navigation,
även när du inte är i ditt fordon.

Kompatibilitet och
anslutbarhet
Du måste installera gratisappen AVICSYNC
App på din iPhone eller smartphone
(Android). För att använda AVICSYNC App-
funktionen krävs både kompatibilitet för
iPhone eller smartphone (Android) med
AVICSYNC App och anslutbarhet med naviga-
tionssystemet i bilen.
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AVICSYNC-kompatibilitet
AVICSYNC är tillgängligt för följande model-
ler.
(Gäller november 2014)
p Beroende på iPhone- och Android-enhe-

tens programvaruversion så kanske den
inte är kompatibel med denna produkt. För
senaste kompatibilitet med denna produkt
och AVICSYNC App, se informationen på
vår webbplats.

iPhone-modeller
! iPhone 6 Plus: iOS 8.0.x
! iPhone 6: iOS 8.0.x
! iPhone 5s: iOS 7.0.x, 7.1.x, 8.0.x, 8.1
! iPhone 5c: iOS 7.0.x, 7.1.x, 8.0.x, 8.1
! iPhone 5: iOS 7.0.x, 7.1.x, 8.0.x, 8.1
! iPhone 4s: iOS 7.0.x, 7.1.x, 8.0.x, 8.1
! iPhone 4: iOS 6.x

Smartphone (Android) -modeller
SAMSUNG
! Galaxy S2: Android 4.1.2
! Galaxy S3: Android 4.1.2, 4.3
! Galaxy S4: Android 4.2.2, 4.4.2
! Galaxy Note B: Android 4.1.1
! Galaxy Tab 2: Android 4.0.3
LG
! Nexus 5: Android 4.4.2
ASUS
! Nexus 7 (2013) 4.3
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Installera AVICSYNC-appen
Du kan ladda ner AVICSYNC-appen gratis från
App Store eller Google Play.
p Du bör vara medveten om att du är ansva-

rig för att betala eventuella kommunika-
tionskostnader för nedladdning av appen.

% Ladda ner AVICSYNC App från AppSto-
re eller Google Play och installera appen på
din iPhone eller smartphone (Android).
För att hitta AVICSYNC App, gå in på AppSto-
re eller Google Play och ange “AVICSYNC” i
sökrutan.

Ställ in GPS-funktionen
Vänligen kontrollera att GPS-funktionen på din
iPhone eller smartphone (Android) är tillgäng-
lig.
p För mer information, se bruksanvisningen

för din iPhone eller smartphone (Android).

1 Aktivera GPS-funktionen på din iPhone
eller smartphone (Android).

2 Bevilja AVICSYNC-appen åtkomst till
GPS-funktionen på din iPhone eller smartp-
hone (Android).

Den första starten
När du använder AVICSYNC-appen för första
gången är engelska angivet som standard-
språk på AVICSYNC-appen. Associera först
och främst din iPhone eller smartphone
(Android) med navigationssystemet i bilen.
Efter det kan du ladda ner kartan för din region
till din iPhone eller smartphone (Android).
p Om storleken på nedladdningsdata är stör-

re än det lediga lagringsutrymmet på din
iPhone eller smartphone (Android) är ned-
laddning inte möjlig. I sådana fall bör du
förbereda ett ledigt lagringsutrymme för yt-
terligare data och försöka igen, eller ladda
ner data via Naviextras Toolbox.

1 Starta AVICSYNC-appen på din iPhone
eller smartphone (Android).

2 Anslut din iPhone eller smartphone
(Android) till navigationssystemet i bilen
via Bluetooth eller USB-kabelanslutning.

3 På navigationssystemet i bilen kan du
ange enhetsintällningarna i [Konfigurera
smarttelefon].
Se till att välja samma anslutningsinställning
som för anslutningen för din iPhone eller
smartphone (Android). Om en felaktig inställ-
ning väljs kan inte AVICSYNC-appen kommu-
nicera med navigationssystemet i bilen.

= För mer information, se bruksanvisningen
för navigationssystemet i bilen.

4 Visa kartskärmen på navigationssyste-
met i bilen.

5 Peka på i navigationssystemet i
bilen för att öppna navigationsmenyn.

6 Peka på i navigationsmenyn.

7 Peka på [Associera ny telefon].

8 I navigationssystemet i bilen pekar du
på den iPhone eller smartphone (Android)
som du vill associera med navigationssys-
temet i bilen.
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9 Peka på [Nästa].
p Ange inställningarna för “Länk till använ-

darprofil” och “Autosynka navigations-
data” senare.

= För mer information, se Associera din
iPhone eller smartphone (Android) med navi-
gationssystemet i bilen på sidan 14.

10 Peka på [Associera].
En begäran om godkännande av associering-
en visas på din iPhone eller smartphone
(Android).

11 Acceptera associeringen på din iPhone
eller smartphone (Android).
När associeringen har upprättats associeras
din iPhone eller smartphone (Android) auto-
matiskt när du ansluter din iPhone eller
smartphone (Android) till navigationssystemet
i bilen.

När associeringen har upprättats, gå vidare till
Installera kartan för din region.

Installera kartan för din region
1 Tryck på på din iPhone eller smartp-
hone (Android) för att öppna navigations-
menyn.

2 Tryck på [Shop].

3 Dra fingret över skärmen för att hitta
kartor för din region.

4 Tryck på [Download].
Nedladdningen av innehållet påbörjas. När
nedladdningen är klar ändras indikationen på
tangenten till [Install].

5 Tryck på [Install].
När installationen är klar visas ett meddelande
som säger om du behöver starta om
AVICSYNC-appen.

6 Tryck på [OK].
AVICSYNC-appen startas om.

När du har valt språk, gå vidare till Inställning
av språk.

Inställning av språk
1 Tryck på på din iPhone eller smartp-
hone (Android) för att öppna navigations-
menyn.

2 Dra fingret över skärmen för att blädd-
ra i menyn för att visa [Settings].

3 Tryck på [Settings].
Skärmen “Settings” visas.

4 Tryck på [Regional].

5 Tryck på det språk som du vill använda
på skärmen.

6 Tryck på [Select].
När du har ändrat språk startas systemet
om.
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Start på vanligt sätt
1 Starta AVICSYNC-appen på din iPhone
eller smartphone (Android).

2 Anslut din iPhone eller smartphone
(Android) till navigationssystemet i bilen
via Bluetooth eller USB-kabelanslutning.

= För mer information, se bruksanvisningen
för navigationssystemet i bilen.

Så här använder du skärmarna
De flesta åtgärderna för navigationsfunktionen
är väldigt lika de i navigationssystemet i bilen.
Därför bör du läsa bruksanvisningen som
medföljde navigationssystemet i bilen för mer
information.

Karta över nuvarande position

(Vänster: AVICSYNC-app; höger: navigations-
skärm i bilen)

2

3

1

1 Indikerar ditt fordons aktuella plats. Det tre-
kantiga märkets spets indikerar din orienter-
ing och bildskärmen flyttas automatiskt när
du kör.

2 Visar datafältet.
3 Visar navigationsmenyskärmen.

Navigationsmeny
Endast objekt som skiljer sig från navigations-
systemet i bilen är beskrivna.

(Vänster: AVICSYNC-app; höger: navigations-
skärm i bilen)

2

1

1 Stänger av ljudet på AVICSYNC-appen (t.ex.
röstguiden eller pipljud).

2 Öppnar butiksmenyn.
= För mer information, se Köp navigations-

relaterat innehåll via AVICSYNC-appen på
sidan 16.

Tangenter som är relaterade till
AVICSYNC-anslutningen
Följande tangenter som visas på kartskärmen
används för att kontrollera AVICSYNC-anslut-
ningen. De kan också användas för att bekräf-
ta det aktuella tillståndet.

Tangent Betydelse

Indikerar att datakommunikatio-
nen för AVICSYNC-funktionen är
på.

Indikerar att datakommunikatio-
nen för AVICSYNC-funktionen är
av.

Du kan sätta på eller stänga av kommunikationen mel-
lan AVICSYNC App och navigationssystemet genom att
peka på tangenten.
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Tangent Betydelse

Indikerar att datakommunikatio-
nen för AVICSYNC-funktionen inte
har upprättats.

Indikerar att datakommunikatio-
nen för AVICSYNC-funktionen har
upprättats med en USB-anslut-
ning.

Indikerar att datakommunikatio-
nen för AVICSYNC-funktionen har
upprättats med en Bluetooth-an-
slutning.

Associera din iPhone eller
smartphone (Android) med
navigationssystemet i bilen
För att använda AVICSYNC-appens naviga-
tionsfunktion måste du upprätta associering-
en mellan navigationssystemet i bilen och en
iPhone eller smartphone (Android) som har
AVICSYNC-appen installerad.
p Du kan associera upp till fem enheter med

navigationssystemet i bilen. (För modellen
som finns tillgänglig i Indien kan du endast
associera en enhet med navigationssyste-
met i bilen.)

1 Förbered AVICSYNC-funktionen för an-
vändning.

= För mer information, se Start på vanligt sätt
på sidan 13.

2 På navigationssystemet i bilen kan du
ange enhetsintällningarna i [Konfigurera
smarttelefon].
Se till att välja samma anslutningsinställning
som för anslutningen för din iPhone eller
smartphone (Android). Om en felaktig inställ-
ning väljs kan inte AVICSYNC-appen kommu-
nicera med navigationssystemet i bilen.

= För mer information, se bruksanvisningen
för navigationssystemet i bilen.

3 Visa kartskärmen på navigationssyste-
met i bilen.

4 Peka på i navigationssystemet i
bilen för att öppna navigationsmenyn.

5 Peka på i navigationsmenyn.

6 Peka på [Associera ny telefon].

7 I navigationssystemet i bilen pekar du
på den iPhone eller smartphone (Android)
som du vill associera med navigationssys-
temet i bilen.

8 Ställ in följande alternativ och tryck på
[Nästa].
Länk till användarprofil:
Din iPhone eller smartphone (Android) kan
kopplas till en användarprofil i navigationssys-
temet i bilen. När du kopplar din iPhone eller
smartphone (Android) till profilen kan den pro-
filen endast väljas när den iPhone eller
smartphone (Android) som kopplats till profi-
len är ansluten. För att koppla ihop dem, välj
en användarprofil som redan har skapats eller
skapa en ny profil i navigationssystemet i
bilen.
Autosynka navigationsdata:
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Om du aktiverar detta alternativ kommer navi-
gationsrelaterad data (sparade platser och rut-
ter, destinationshistorik, aktuell planerad rutt)
automatiskt synkroniseras mellan din iPhone
eller smartphone (Android) och navigations-
systemet i bilen när din iPhone eller smartpho-
ne (Android) är ansluten till
navigationssystemet i bilen.

p Om nedladdad data är stor kommer det ta
lite tid för denna att överföras till naviga-
tionssystemet i bilen med Auto-Sync-funk-
tionen. Vi rekommenderar starkt att du
använder en USB-anslutning för dataöver-
föringen.

9 Peka på [Associera].
En begäran om godkännande av associering-
en visas på din iPhone eller smartphone
(Android).

10 Acceptera associeringen på din iPhone
eller smartphone (Android).
När associeringen har upprättats associeras
din iPhone eller smartphone (Android) auto-
matiskt när du ansluter din iPhone eller
smartphone (Android) till navigationssystemet
i bilen.

Redigera en associerad iPhone
eller smartphone (Android)
1 Förbered AVICSYNC-funktionen för an-
vändning.

= För mer information, se Start på vanligt sätt
på sidan 13.

2 Visa kartskärmen på navigationssyste-
met i bilen.

3 Peka på i navigationssystemet i
bilen för att öppna navigationsmenyn.

4 Peka på i navigationsmenyn.

5 Peka på för att visa genvägar.
p Om du pekar på [Glöm alla telefoner] i

genvägarna kan du avbryta associeringen
med alla enheter.

6 Peka på [Redigera].

7 Peka på den iPhone eller smartphone
(Android) som du vill redigera.

8 Ställ in följande alternativ.
Autosynka navigationsdata:
Aktivera eller inaktivera Auto-Sync-funktionen.
Glöm denna telefon:
Avbryter associeringen mellan den iPhone
eller smartphone (Android) som för närvaran-
de är ansluten och navigationssystemet i
bilen.

p Navigationsrelaterad data, inklusive kartan,
kommer raderas från din iPhone eller
smartphone (Android) 15 dagar efter det att
du har avbrutit associeringen. Om du asso-
cierar denna iPhone eller smartphone
(Android) igen inom 15 dagar kan du an-
vända kvarvarande data.

Anslut en associerad iPhone eller
smartphone (Android) manuellt
Om du ansluter en annan associerad iPhone
eller smartphone (Android), välj den du önskar
ansluta till systemet från listan.

1 Visa kartskärmen på navigationssyste-
met i bilen.

2 Peka på i navigationssystemet i
bilen för att öppna navigationsmenyn.

3 Peka på i navigationsmenyn.

4 Peka på namnet på den enhet som du
vill ansluta.
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Köp navigationsrelaterat
innehåll via AVICSYNC-appen

! Navigationsrelaterad innehållsdata kan
vara stor. Vi rekommenderar starkt att du
laddar ner den via en åtkomstpunkt eller en
router som är ansluten till ett bredbands-
nätverk, med hjälp av Wi-Fi-anslutningen
på din iPhone eller smartphone (Android).

! Om nedladdad data är stor kommer det ta
lite tid för denna att överföras till naviga-
tionssystemet i bilen med Auto-Sync-funk-
tionen. Vi rekommenderar starkt att du
använder en USB-anslutning för dataöver-
föringen.

1 Starta AVICSYNC-appen på din iPhone
eller smartphone (Android).

2 Tryck på på din iPhone eller smartp-
hone (Android) för att öppna navigations-
menyn.

3 Tryck på [Shop].

4 Dra fingret över skärmen för att leta
upp onlinetjänsten.

5 Tryck på tangenten som visar prenume-
rationspriset.
Processen för prenumerationsbetalning star-
tas. När betalningsprocessen är klar ändras in-
dikationen på tangenten till [Hämta].

p Betalningsprocessen krävs inte för innehåll
som är gratis i butiksmenyn.

6 Tryck på [Hämta].
Nedladdningen av innehållet påbörjas. När
nedladdningen är klar ändras indikationen på
tangenten till [Installera].

7 Tryck på [Installera].
När installationen är klar visas ett meddelande
som säger om du behöver starta om naviga-
tionssystemet i bilen.

8 Tryck på [OK].
AVICSYNC-appen startas om.

p Om du vill ladda ner eller installera flera
saker, tryck på [Senare] och fortsätt inköpet
av de andra sakerna.
Det nedladdade innehållet på din telefon
överförs till navigationssystemet i bilen
nästa gång du ansluter din iPhone eller
smartphone (Android) till navigationssyste-
met i bilen. När överföringen är klar startas
navigationssystemet i bilen om.
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Beroende på region varierar tillgängligheten av
onlinetjänster, och användningsavgiften för en
onlinetjänst kan också variera.

För att använda en ansluten onlinetjänst krävs
en prenumeration på AVICSYNC-appen.

Aktivera en onlinetjänst
1 Köp onlinetjänster för trafik via
AVICSYNC-appen.

= För mer information, se Köp navigationsrela-
terat innehåll via AVICSYNC-appen på sidan
16.

2 Anslut din iPhone eller smartphone
(Android) till navigationssystemet i bilen
via Bluetooth eller USB-kabelanslutning.

= För mer information, se bruksanvisningen
för navigationssystemet i bilen.

Det nedladdade innehållet på din iPhone eller
smartphone (Android) överförs till navigations-
systemet i bilen. När överföringen är klar star-
tas navigationssystemet i bilen om.

3 Visa kartskärmen på navigationssyste-
met i bilen.

4 Peka på i navigationssystemet i
bilen för att öppna navigationsmenyn.

5 Visa navigationsmenyn och peka sedan
på [Inställningar].

6 Peka på [Anslutna tjänster].

7 Peka på den tjänst som du vill aktivera.
Menyerna för onlinetjänsterna aktiveras.

Ta emot trafikinformation
online
Med onlinetjänsten för trafik kan du ta emot
mycket exakta trafikrapporter i realtid, som är
baserade på data som samlats in från olika
platser av leverantören.

Denna tjänst ger dig bredare vägtäckning än
Traffic Message Channel (TMC), och uppdate-
ras oftare.
p För att använda denna onlinetjänst krävs

en onlineprenumeration på trafikinforma-
tion.
= För mer information, se Aktivera en onli-

netjänst på sidan 17.

Aktivera trafikinformations-
funktionen
För att aktivera eller inaktivera trafikinforma-
tionsfunktionen, utför följande procedur.

1 Tryck på knappen MAP.
Kartskärmen visas.

2 Tryck på följande tangent.

Visar navigationsmenyn på karts-
kärmen.

3 Peka på för att visa nästa sida.

4 Peka på [Inställningar].
Skärmen “Inställningar” visas.

5 Peka på för att visa nästa sida.

6 Peka på [Trafik].
Skärmen “Trafikinställningar” visas.

7 Peka på alternativen för att ställa in föl-
jande förhållanden.
[Trafik]: [På] är vald.
[Datakälla]: [Online] är markerad.
[Använd trafikinf]: [På] är vald.
[Visa trafikinfo]: [Färg och ikon] är vald.
Trafikinformationsfunktionen är aktiverad.

Visa trafiklistan
Trafikinformation visas på skärmen i en lista.
Detta gör att du kan kolla hur många trafik-
händelser som inträffat, platserna, och avstån-
det från din aktuella position.
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1 Förbered AVICSYNC-funktionen för an-
vändning.

= För mer information, se Start på vanligt sätt
på sidan 13.

2 Tryck på knappen MAP.
Kartskärmen visas.

3 Tryck på följande tangent.

Visar navigationsmenyn på karts-
kärmen.

4 Peka på [Trafik].
Skärmen “Trafiksammanfattning” visas.

5 Peka på [Trafikhändelser].
“Trafikhändelser”-skärmen visas.

En lista med trafikinformation som tagits emot
visas. Listan sorteras efter avstånd från din ak-
tuella position. Platser (gatunamn) där händel-
ser inträffat visas i listan.

p Om en rutt är inställd visas relevanta hän-
delser för din aktuella rutt i listans övre del.

p Genom att peka på den önskade posten kan
du kolla dess position på kartan. Peka på
eller för att visa föregående eller nästa
händelse.

Kolla trafikhändelserna på kartan
Trafikhändelseinformation kan visas på kartan.

1 Förbered AVICSYNC-funktionen för an-
vändning.

= För mer information, se Start på vanligt sätt
på sidan 13.

2 Tryck på knappen MAP.
Kartskärmen visas.

3 Tryck på följande tangent.

Visar navigationsmenyn på karts-
kärmen.

4 Peka på [Trafik].
Skärmen “Trafiksammanfattning” visas.

5 Peka på [Trafikkarta].
“Aktuell trafikkarta”-skärmen visas.

Vägsegment som påverkas av trafikhändelser
visas i en alternativ färg på kartan, och små
symboler ovanför vägen visar händelsens sort.
Trafikstockningslinjerna indikerar graden av
trafikstockning efter färg.

Om trafikhändelser inträffar på
din rutt
Meddelandeikonen visar statusen för trafikin-
formationsmottagningen.

Indikerar att det inte finns några
trafikhändelser i ditt täckningsom-
råde.

Indikerar att information om trafik-
händelser tas emot.

Indikerar att det inte finns några
större trafikhändelser på din rutt.

Indikerar att det finns större trafik-
händelser på din rutt. Ikonen visar
typen av trafikhändelse för den
som är den nästkommande.
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1 Förbered AVICSYNC-funktionen för an-
vändning.

= För mer information, se Start på vanligt sätt
på sidan 13.

2 Tryck på knappen MAP.
Kartskärmen visas.

3 Peka på den relevanta trafikhändelse-
ikonen.

1

1 Trafikmeddelandeikon
Skärmen “Trafiksammanfattning” visas.
Du kan kolla detaljerna för trafikhändelserna.
Peka på den relevanta händelsen för att visa
platsen på kartan.

Kolla parkeringsinformation
p För att använda denna onlinetjänst krävs

en onlineprenumeration på parkeringsin-
formation.
= För mer information, se Aktivera en onli-

netjänst på sidan 17.

1 Förbered AVICSYNC-funktionen för an-
vändning.

= För mer information, se Start på vanligt sätt
på sidan 13.

2 Tryck på knappen MAP.
Kartskärmen visas.

3 Tryck på följande tangent.

Visar navigationsmenyn på karts-
kärmen.

4 Peka på [Användbar information].
Skärmen “Användbar information” visas.

5 Peka på [Parkeringar].
En karta visas med ikoner som visar hur upp-
tagna parkeringsplatser runt din aktuella posi-
tion är.
Graden för hur upptaget det är indikeras
genom färg.

Färg Betydelse

Grönt
Det finns många parkeringsplatser
lediga.

Gul
Det finns tillräckligt med parker-
ingsplatser lediga.

Rött
Det finns inga eller bara ett fåtal
parkeringsplatser lediga.

p En grå ikon indikerar att det inte finns
några parkeringsdata tillgängliga.

6 Peka på följande tangenter.

Visar all parkeringsinformation
som finns tillgänglig offline.

Visar endast parkeringsinforma-
tion som finns tillgänglig online.

p Om du pekar på pektangenten där kartdata-
basens leverantörsnamn visas kan du mins-
ka ned de visade ikonerna till bara de som
är inkluderade i leverantörens databas.

p Om du pekar på visas parkeringsinfor-
mation i listformat.

Bläddra genom bensinpriser
Bensinpriser från nyligen för närliggande ben-
sinstationer visas i en lista.
p När rutten är angiven söker tjänsten efter

bensinstationer utefter, eller i närheten av,
rutten. Om rutten inte är angiven söker
tjänsten efter bensinstationer i närheten av
den nuvarande positionen.

p Du kan ändra inställningarna för denna
funktion.
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= För mer information, se Aktivera en onli-
netjänst på sidan 17.

1 Förbered AVICSYNC-funktionen för an-
vändning.

= För mer information, se Start på vanligt sätt
på sidan 13.

2 Tryck på knappen MAP.
Kartskärmen visas.

3 Tryck på följande tangent.

Visar navigationsmenyn på karts-
kärmen.

4 Peka på [Användbar information].
Skärmen “Användbar information” visas.

5 Peka på [Bränslepriser].
En bensinprislista visas.
Bensinpris indikeras genom färg.

Färg Betydelse

Grönt Priset är billigt.

Gul Priset är lite billigare.

Rött Priset är dyrt.

Avståndet indikerar avståndet från din nuva-
rande plats till bensinstationen.

6 Peka på någon av posterna för att se
detaljerna.
Skärmen som visar platsen i detalj visas.

Bläddra igenom
väderinformation
Lokal väderinformation kan visas i en lista.

1 Förbered AVICSYNC-funktionen för an-
vändning.

= För mer information, se Start på vanligt sätt
på sidan 13.

2 Tryck på knappen MAP.
Kartskärmen visas.

3 Tryck på följande tangent.

Visar navigationsmenyn på karts-
kärmen.

4 Peka på [Användbar information].
Skärmen “Användbar information” visas.

5 Peka på [Väder].
“Väder”-skärmen visas.
Genom att peka på posten kan du se detaljer-
na.

! Nuvarande position:
Visar den aktuella temperaturen för den ak-
tuella platsen.
Genom att peka på posten kan du kolla vä-
derprognosen för de kommande sju dagar-
na.

! Väder på destinationen:
Visar den förväntade temperaturen vid tiden
för ankomsten till destinationen.
Genom att peka på posten kan du kolla vä-
derprognosen för de kommande sju dagar-
na.

! Väder längs rutt:
Genom att peka på posten kan du kolla den
aktuella temperaturen för städerna längs
din rutt.

! Sparade väderplatser:
Till denna meny kan du lägga till olika plat-
ser. Om ett område du ofta visar läggs till
kan du snabbt kolla dess väderprognos se-
nare.

p Om du har angett vägpunkter visas även
dessa vägpunkters aktuella temperaturer.
Genom att peka på en post kan du kolla vä-
derprognosen för den vägpunkten.

p Om du pekar på visas inställningsme-
nyn för väderinformation.
= För mer information, se “Väder”-inställ-

ningar på sidan 25.
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Använd online-sökning
Du kan söka efter en plats online genom att
ange ett namn. Ett stort område runt den nu-
varande positionen söks.

1 Förbered AVICSYNC-funktionen för an-
vändning.

= För mer information, se Start på vanligt sätt
på sidan 13.

2 Tryck på knappen MAP.
Kartskärmen visas.

3 Tryck på följande tangent.

Visar navigationsmenyn på karts-
kärmen.

4 Peka på [Ny rutt].
Skärmen “Ny rutt till...” visas.

5 Peka på [Sökning online].

6 Ange namnet, adressen, eller kategorin
för destinationen du letar efter, och peka
sedan på följande tangent.

Visar skärmen “Sökresultat”.

7 Peka på den post som du vill ha.

p Om du pekar på en logotyp för en dataleve-
rantör kan du minska listan med resultat
genom att visa resultaten från leverantören.

Den sökta platsen visas på kartskärmen.

8 Peka på [Välj som destination] på “Plats
på kartan”-skärmen.

= För mer information om funktionerna i
“Plats på kartan”-skärmen, se bruksanvis-
ningen för navigationssystemet i bilen.

Efter att du pekat på [Välj som destination]
visas “Ruttsammanfattning”-skärmen och
nedräkning börjar. När nedräkningen slutar
startar guidningen automatiskt. Om du pekar
någonstans på skärmen under nedräkningen,
stannar nedräkningen och skärmen förblir
som den är.

9 Peka på [Starta navigering].
Navigationssystemet i bilen startar ruttguid-
ningen.

= För mer information om ruttguidningen, se
bruksanvisningen för navigationssystemet i
bilen.
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Välj den destination som
för närvarande är angiven
på AVICSYNC-appen
1 Ange en rutt på AVICSYNC-appen med
hjälp av din iPhone eller smartphone
(Android).

2 Anslut din iPhone eller smartphone
(Android) till navigationssystemet i bilen
via Bluetooth eller USB-kabelanslutning.

= För mer information, se bruksanvisningen
för navigationssystemet i bilen.

3 Visa kartskärmen på navigationssyste-
met i bilen.

4 Peka på i navigationssystemet i
bilen för att öppna navigationsmenyn.

5 Peka på [Ny rutt].
Skärmen “Ny rutt till...” visas.

6 Peka på [Destination från telefon].

7 Peka på [Välj som destination] på “Plats
på kartan”-skärmen.

= För mer information om funktionerna i
“Plats på kartan”-skärmen, se bruksanvis-
ningen för navigationssystemet i bilen.

Efter att du pekat på [Välj som destination]
visas “Ruttsammanfattning”-skärmen och
nedräkning börjar. När nedräkningen slutar
startar guidningen automatiskt. Om du pekar
någonstans på skärmen under nedräkningen,
stannar nedräkningen och skärmen förblir
som den är.

8 Peka på [Starta navigering].
Navigationssystemet i bilen startar ruttguid-
ningen.

= För mer information om ruttguidningen, se
bruksanvisningen för navigationssystemet i
bilen.

Använd fotgängarläget
Ange en gångrutt till
slutdestinationen
“Fotgängarläget” är användbart när din slut-
destination är en kort bit bort från en plats
som är åtkomlig med fordon. Till exempel, om
du använder fotgängarläget, tillhandahåller
AVICSYNC-appen en gångrutt till slutdestina-
tionen.

1 Ange rutten i navigationssystemet i
bilen.

2 Anslut din iPhone eller smartphone
(Android) till navigationssystemet i bilen
via Bluetooth eller USB-kabelanslutning.

= För mer information, se bruksanvisningen
för navigationssystemet i bilen.

3 Kör ditt fordon i närheten av din desti-
nation.

4 Parkera ditt fordon på en säker plats
och dra parkeringsbromsen när du är inom
ett avstånd på 1 500m från din slutdestina-
tion.

5 Stäng av motorn och slå av tändning-
en.
Navigationssystemet i bilen kommer också att
stängas av.
Ett meddelande som bekräftar om du ska fort-
sätta ruttguidningen med fotgängarläget visas
på AVICSYNC-appen.

p Bekräftelsemeddelandet för fotgängarläget
visas också när du kopplar ur din iPhone
eller smartphone (Android) från naviga-
tionssystemet i bilen.

6 Tryck på [Fortsätt navigeringen] i
AVICSYNC-appen.
Rutten omdirigeras och AVICSYNC-appen star-
tar ruttguidningen.

Sv22

Kapitel

05 Övriga funktioner



Ange en gångrutt för
återvändande till ditt fordon
När du har kommit fram till destinationen med
hjälp av fotgängarläget kan du ange en rutt till
ditt parkerade fordon.

1 Starta AVICSYNC-appen på din iPhone
eller smartphone (Android).

2 Tryck på på din iPhone eller smartp-
hone (Android) för att öppna navigations-
menyn.

3 Tryck på [Ny rutt] och sedan på [Till-
baka till bilen].
Rutten omdirigeras och AVICSYNC-appen star-
tar ruttguidningen.

p När du kommer fram till ditt fordon kan du
trycka på [Ändra tillbaka till Bil-läge] i
“Ankomst till destination”-skärmen för att
byta från fotgängarläget till i-bilen-läget.

Sök efter en plats med en bild

Denna funktion kan endast användas i
AVICSYNC-appen på din iPhone eller smartp-
hone (Android).

Du kan söka efter en plats genom att välja en
bild som du har tagit.
p Sökning med bild använder GPS-informa-

tion som är inbäddad i bilderna. Om GPS-
information inte finns inbäddad i en bild
kommer inte sökning med bild att fungera.

p Sökning med bild utförs för bilder som för
närvarande är lagrade på din iPhone eller
smartphone (Android). Det fungerar inte
för någon annan lagring, såsom onlinelagr-
ing.

1 Förbered AVICSYNC-funktionen för an-
vändning.

= För mer information, se Start på vanligt sätt
på sidan 13.

2 Tryck på på din iPhone eller smartp-
hone (Android) för att öppna navigations-
menyn.

3 Tryck på [Ny rutt].
Skärmen “Ny rutt till...” visas.

4 Dra fingret över skärmen för att blädd-
ra i menyn för att visa [Bild].

5 Tryck på [Bild].
En lista på de bilder som lagrats i din iPhone
eller smartphone (Android) visas.

6 Peka på det objekt som du vill ha och
välj en bild.

p Proceduren för val av bild kan variera be-
roende på vilken modell av iPhone eller
smartphone (Android) som används.

Den sökta platsen visas på kartskärmen.

7 Tryck på [Välj som destination] på
“Plats på kartan”-skärmen.

= För mer information om funktionerna i
“Plats på kartan”-skärmen, se bruksanvis-
ningen för navigationssystemet i bilen.

Efter att du har tryckt på [Välj som destina-
tion] visas “Ruttsammanfattning”-skärmen
och nedräkning börjar. När nedräkningen slu-
tar startar guidningen automatiskt. Om du
pekar någonstans på skärmen under nedräk-
ningen, stannar nedräkningen och skärmen
förblir som den är.

8 Tryck på [Starta navigering].
AVICSYNC-appen startar ruttguidningen.

= För mer information om ruttguidningen, se
bruksanvisningen för navigationssystemet i
bilen.
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Anpassa navigationsinställ-
ningarna i bilen

I detta avsnitt beskrivs endast de inställningar
som är relaterade till AVICSYNC-funktionen.
De andra funktionerna är i princip samma som
i navigationssystemet i bilen. För information
om andra funktioner, var god läs bruksanvis-
ningen för navigationssystemet i bilen.

Du kan konfigurera navigationsinställningarna
och ändra beteendet hos navigationssystemet
i bilen.

1 Tryck på knappen MAP.
Kartskärmen visas.

2 Tryck på följande tangent.

Visar navigationsmenyn på karts-
kärmen.

3 Peka på för att visa nästa sida.

4 Peka på [Inställningar].
Skärmen “Inställningar” visas.

Information om varje
alternativ i “Inställningar”
“Ljud”-inställningar

Annonsera trafikinfo
Du kan välja om du vill att navigationssyste-
met ska meddela trafikinformationen med röst
när en trafikhändelse på din rutt tas emot.

“Navigeringskarta”-inställningar

Erbjud omväg v trafikstock på landsväg
Om du saktar ner när du kör på en motorväg
på grund av en trafikstockning erbjuder detta
navigationssystem dig en omväg genom nästa
avfart. Meddelandet visar dig avståndet till av-
farten och skillnaden i avstånd och uppskattad

tid jämfört med originalrutten. Du kan välja
något av följande alternativ:
! Peka på [Avvisa] eller bara ignorera med-

delandet om du vill behålla den ursprung-
liga rutten.

! Peka på [Visa] för att se en översikt över
den ursprungliga rutten och omvägen för
att fatta beslutet. Du kan acceptera omvä-
gen så som den visas i förhandsvisningen,
eller öka den del av motorvägen som ska
undvikas innan du accepterar.

! Sväng åt den föreslagna nya riktningen och
rutten kommer automatiskt att beräknas
om.

Erbjud ruttalternativ i realtid
Alternativa rutter kan föreslås när du kör på
normala vägar. Detta navigationssystem väljer
en annan sväng i den nästkommande kors-
ningen och erbjuder dig en annan rutt för
nästa del av rutten. Men du kan inte ändra
den erbjudna omvägen.

“Trafik”-inställningar

Trafik
Du kan aktivera eller inaktivera trafikinforma-
tionsfunktionen.

Datakälla
Du kan välja vilken datakälla du vill använda
för mottagning av trafikinformation i realtid.
[Online] är tillgängligt endast om enheten är
aktiverad.

Visa trafikinfo
Du kan välja om ikoner som är relevanta för
trafikhändelser och linjer som indikerar trafik-
flödet ska visas på kartan.
! Av

Inga trafikikoner eller linjer som indikerar
trafikflödet visas.

! Färg
Endast relevant rad med trafikhändelser
visas på kartan.

! Färg och ikon
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Ikoner för de relevanta trafikhändelserna
och linjer som indikerar trafikflödet visas
på kartan.

Visa även fritt trafikflöde
Du kan välja om du ska ta emot information
om jämnt trafikflöde.

Erbjud omväg om det sparar minst
Du kan ställa in minsta tid som ska sparas när
du får systemet att föreslå en omvägsrutt. Om
den uppskattade sparade tiden genom den
planerade omvägen då trafikhändelserna und-
viks är mer än den inställda tiden föreslår sy-
stemet den nya omvägsrutten. Annars föreslås
inte den nya rutten.

Bekräfta omvägar manuellt
Du kan aktivera eller inaktivera det manuella
bekräftandet för varje omberäkning.

“Väder”-inställningar
Du kan aktivera eller inaktivera den automatis-
ka nedladdningen av väderprognosen.

“Bränsle”-inställningar
Du kan aktivera eller inaktivera online-bensin-
pristjänsten.

“Anslutna tjänster”-inställningar
Du kan använda “Anslutna tjänster”-inställ-
ningarna för att aktivera eller inaktivera anslut-
na onlinefunktioner.

Onlinetrafik
Du kan aktivera eller inaktivera online-trafik-
tjänsten.

Väder online
Du kan aktivera eller inaktivera online-väder-
prognostjänsten.

Parkering online
Du kan aktivera eller inaktivera online-parker-
ingstjänsten.

Bränslepriser online
Du kan aktivera eller inaktivera online-bensin-
pristjänsten.

Sökning online
Du kan aktivera eller inaktivera online-
söktjänsten.

Anpassa inställningarna
för AVICSYNC-appen

I detta avsnitt beskrivs endast de inställningar
för AVICSYNC-appen som skiljer sig från navi-
gationssystemet i bilen.
De andra funktionerna är i princip samma som
i navigationssystemet i bilen. För information
om andra funktioner, var god läs bruksanvis-
ningen för navigationssystemet i bilen.

Du kan konfigurera inställningarna för
AVICSYNC-appen och ändra AVICSYNC-ap-
pens beteende.

1 Starta AVICSYNC-appen på din iPhone
eller smartphone (Android).

2 Tryck på på din iPhone eller smartp-
hone (Android) för att öppna navigations-
menyn.

3 Dra fingret över skärmen för att blädd-
ra i menyn för att visa [Inställningar].

4 Tryck på [Inställningar].
Skärmen “Inställningar” visas.
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Information om varje
alternativ i “Inställningar”
“Rutt- preferenser”-inställningar

Fordon
I AVICSYNC-appen kan dessutom [Fotgänga-
re] och [Cykel] väljas.
p Om [Cykel] eller [Fotgängare] väljs som

en biltyp kommer vissa menyer raderas
eller bli inaktiva, och drift kommer inte att
vara möjlig.

“Ljud”-inställningar
I AVICSYNC-appen kan dessutom [Tyst läge]
användas.

Tyst läge
Stänger av ljudet på AVICSYNC-appen (t.ex.
röstguiden eller pipljud).

“AVICSYNC”-inställningar
I AVICSYNC-appen kan endast [Viloläge] stäl-
las in.

Viloläge
Du kan aktivera eller inaktivera AVICSYNC-ap-
pens viloläge.
När viloläget är aktivt och en AVICSYNC-an-
slutning är upprättad kommer AVICSYNC-ap-
pens skärm på din iPhone eller smartphone
(Android) släckas ned om du inte använder
AVICSYNC-appen på en stund. (När du anslu-
ter din iPhone eller smartphone (Android)
med hjälp av en Bluetooth-anslutning utan
någon extern strömförsörjning kan batteriför-
brukningen sparas.)
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Leverantörer av onlinetjänster
p Listan på leverantörer kan i framtiden

komma att ändras, eller så kan deras tjäns-
ter komma att avbrytas utan förvarning.

Onlinetjänster Tjänsteleverantör

Onlinetrafik TomTom (TomTom Traffic)

Onlinesökning HERE

Onlineväder CustomWeather

Bensinpriser Opis

Parkeringstillgång och
priser

Parkopedia

Upphovsrätt och varumärke
TomTom (TomTom Traffic)

© 2015 TomTom. Alla rättigheter förbehållna.
TomTom och TomTom-logotypen är registrera-
de varumärken som tillhör TomTom N.V.

HERE

© 1987-2015 HERE. Samtliga rättigheter förbe-
hålles.

CustomWeather

Väderinformation tillhandahållen av Custom-
Weather, Inc.
Upphovsrätt © 2015 CustomWeather. Alla rät-
tigheter förbehållna. “CustomWeather” & “Tak-
ing the World by Storm” är varumärken som
tillhör CustomWeather, Inc.

Opis

Parkopedia

Andra
p iPhone och iPod är varumärken som tillhör

Apple Inc. och är registrerade i USA och
andra länder.

p App Store är ett servicemärke som tillhör
Apple Inc.

p iOS är ett varumärke som Cisco äger varu-
märkesrättigheterna till i USA och i vissa
andra länder.

p Google, Google Play, Android och andra
märken är varumärken som tillhör
Google Inc.
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p Märket Bluetooth® och Bluetooth-logotyper-
na är registrerade varumärken som tillhör
Bluetooth SIG, Inc. och PIONEER
CORPORATION använder dessa märken
och logotyper på licens. Övriga varumärken
och varunamn tillhör sina respektive ägare.

Namn på privata företag, produkter och
andra enheter som beskrivs i denna pro-
dukt är registrerade varumärken eller varu-
märken registrerade av sina respektive
företag.
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PIONEER CORPORATION
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

Корпорация Пайонир
1-1, Син-Огура, Сайвай-ку, г. Кавасаки,
префектура Канагава, 212-0031, Япония

Импортер ООО “ПИОНЕР РУС”
125040, Россия, г. Москва,
ул. Правды, д.26
Тел.: +7(495) 956-89-01

PIONEER EUROPE NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

Technische Hotline der
Pioneer Electronics Deutschland GmbH
TEL: 02154/913-333

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.
340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.
Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 52-55-9178-4270
FAX: 52-55-5202-3714

PIONEER DO BRASIL LTDA.
Escritório de Vendas:
Rua Treze de Maio, 1633 - 10.º andar, CEP 01327-905, São Paulo, SP,
Brasil
Fábrica:
Av. Torquato Tapajós, 4920, Colônia Santo Antônio, CEP 69093-018,
Manaus, AM, Brasil

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.
253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.
5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia
TEL: (03) 9586-6300

先鋒股份有限公司
台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話 : 886-(0)2-2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司
香港九龍長沙灣道909號5樓
電話 : 852-2848-6488

© 2015 PIONEER CORPORATION.
Kopiering förbjuden.
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