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Introduktion
Denna instruktionsbok beskriver hand-
havandet av Saab Infotainment System. 
Systemet är anpassat speciellt för kupé-
utrymmet i Saab 9-3.
Instruktionsboken behandlar all utrustning 
under Infotainment, som bilen kan utrustas 
med, både som standard och som tillval. 
Skillnader kan förekomma beroende på 
marknad och på grund av olika lagkrav.
Instruktionsboken innehåller viktiga var-
ningstexter som alltid ska följas:

Vi rekommenderar att du läser aktuella 
avsnitt av instruktionsboken redan innan du 
använder systemet första gången och 
sedan förvarar den i bilen.
Information om service och gällande 
garantivillkor, se Garanti- och serviceboken 
som medföljer bilen vid leverans.
Vid National Electric Vehicle Sweden AB,
hädanefter kallat "Nevs",
pågår en fortlöpande bilteknisk utveckling, 
varför vi förbehåller oss rätten att under 
pågående produktion ändra utrustning och 
specifikationer utan föregående medde-
lande.

3 Asterisk betyder: utrustning inte monte-
rad i alla bilar (kan bero på modellvariant, 
motorvariant, marknadsspecifikation, tillval 
eller tillbehör).
Om du har frågor som gäller bilens funktion, 
skötsel, garantiärenden etc., se 
www.saabcars.com för kontaktuppgifter.

Med vänlig hälsning
National Electric Vehicle Sweden AB

Alla typer av ingrepp i Audiosystemet ska utföras 
av en verkstad. Vi rekommenderar att du kontak-
tar en auktoriserad Saab-verkstad.
Nevs tar inte ansvar för eventuella skador som 
kan uppstå om reservdelar, utbytesdetaljer eller 
tillbehör monteras om dessa inte är godkända av 
Nevs.
Specifikationer, konstruktionsuppgifter och 
illustrationer som finns i instruktionsboken är inte 
bindande.

VARNING

Text under rubriken VARNING indikerar 
risk för personskador om inte 
instruktionerna i varningen efterföljs.

OBSERVERA

Text under rubriken OBSERVERA 
indikerar risk för att din bil skadas om inte 
rekommendationerna i texten efterföljs.

NOTERA

Text under rubriken NOTERA ger dig 
som läsare nyttig information om hur 
systemet används eller fungerar.
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Installation/byte
Om du önskar installera någon enhet vid ett 
senare tillfälle eller om någon enhet ska 
flyttas till en annan bil, kontakta en Saab-
verkstad för att undvika felaktig eller utebli-
ven funktionalitet.

Rengöra enheterna
Rengör SID-displayen (Saab Information 
Display) och Audiosystemets display 
genom att torka med en torr och mjuk ren-
göringsduk.

Byte av språk
Byt språk för menytexter och röststyrning 
genom att:

1 Slå på tändningen.

2 Tryck på rattknapparna,  eller  tills 
Inställningar visas i SID-displayen.

3 Håll rattknappen SET intryckt tills en 
ljudsignal hörs.

4 Tryck på  eller  tills Språk visas i 
SID-displayen och tryck på SET-knap-
pen.

5 Tryck på  eller  tills önskat språk 
visas i SID-displayen och tryck på SET-
knappen för att välja.

Systemet har inte stöd för alla språk.

OBSERVERA

• Sprayar du rengöringsmedel eller 
annan vätska direkt på enheterna kan 
det skada mekaniska delar.

• Använd inte vassa föremål för att 
trycka eller peka på displayerna då 
detta kan orsaka repor.

• Utsätt inte enheterna för stötar då 
detta kan skada dessa.
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Antenn 3
Audiosystemet har två antenner, en för FM 
och en för AM. Dessa är inbyggda i bak- 
rutan.

• Multipath - När radiovågorna från en 
FM-sändare träffar t.ex. en stor byggnad 
kommer de att studsa och därför nå bilens 
antenn med en liten tidsförskjutning jäm-
fört med de direkta radiovågorna. Detta 
kallas multipath och kan uppfattas som 
störningar i radion. Se även "Diversity-
antenn".

• Diversity-antenn 3 - För att förbättra 
radiomottagningen i svåra terrängförhål-
landen kan en andra FM-antenn (diver-
sity-antenn) anslutas i bakrutan. 
Vi rekommenderar att ni kontaktar en 
Saab-verkstad.

• “Radioskugga” - Radiovågorna på 
FM-bandet strålar rakt ut från sändaren. 
Detta gör att det kan uppstå "radio-
skugga" bakom stora byggnader eller 
berg.

• Korsmodulering - Om du lyssnar till en 
svag sändare i närheten av en starkare 
tas båda signalerna emot av bilens 
antenn. Denna störning kan uppfattas 
genom att du kan höra den starkare 
sändarens program svagt bakom det 
program du själv valt.

• Radiovågor, FM/AM - Radiovågorna på 
FM-bandet strålar rakt ut från sändaren. 
De följer inte jordytan varför styrkan avtar 
med avståndet från sändaren. Därför 
måste det finnas många sändare för att 
mottagningen ska bli bra.
Radiovågorna på AM-bandet studsar 
däremot mellan jordytan och atmosfären. 
Detta gör att dessa sändare har mycket 
lång räckvidd.

• Störningskällor, FM - FM-mottagningen 
kan störas av bland annat andra motorfor-
dons elektriska system, särskilt om 
FM-sändaren är svag.

• Störningskällor, AM - AM-mottagningen 
kan störas av bland annat andra motorfor-
dons elektriska system, kraftledningar 
och blixtar.

OBSERVERA

Undvik att placera hårda/vassa föremål 
på hatthyllan eftersom dessa kan skada 
antenntrådarna (de översta fem trådarna 
i bakrutan).

NOTERA

• Monteras solskyddsfilm på bakrutan 
ska den vara av ren plast, fri från 
metall för att bibehålla god radiomot-
tagning.
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Saab Infotainment
Saab Infotainment består av en huvudenhet 
med radio, CD-spelare/integrerad CD-
växlare 3 för CD- och MP3/WMA-skivor.
Audiosystemet styrs med rattknapparna 
och via manöverpanelens knappar.

Alla typer av ingrepp i Audiosystemet ska utföras 
av en verkstad. Vi rekommenderar att du kontak-
tar en auktoriserad Saab-verkstad.

VARNING

Tänk på säkerheten!
Stäng omedelbart av strömmen och kon-
takta en Saab-verkstad om enheten 
börjar avge rök eller luktar underligt.

Aktivering/avstängning av 
Audiosystemet. 
Justering av volymen.

Tonkontrollen används för 
justering av ton- och högtala-
rinställning, byte av spår/fil på 
CD- eller MP3-skiva och 
manuell frekvensinställning.

Information om artist, album 
och låttitel. 
Visning av radiotext.

Inställningsmeny.
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Rattknappar
l

Bläddra mellan snabbvalssi-
dor.

Välja menyalternativ i 
displayen med motsvarande 
menyvalsknapp rakt nedanför.

Trafikmeddelanden på/av.

Aktivering och val av program-
typ.

Bilar med integrerad CD-
växlare 3: Inmatning av CD- 
eller MP3-skiva/or.

Bilar utan integrerad CD-
växlare 3: Inställning av tid 
och datum.

Utmatning av CD- eller MP3-
skiva.

Aktivering av radio och byte av 
frekvensband.

Automatisk frekvenssökning 
nedåt och byte av spår/fil 
bakåt i spelordningen på 
CD- eller MP3-skiva.

Automatisk frekvenssökning 
uppåt och byte av spår/fil 
framåt i spelordningen på 
CD- eller MP3-skiva.

Manuell frekvenssökning och 
snabbspelning bakåt av spår/
fil på CD- eller MP3-skiva.

Manuell frekvenssökning och 
snabbspelning framåt av spår/
fil på CD- eller MP3-skiva.

Aktivering av CD-media eller 
portabel spelare.

Byte av snabbval för radiostatio-
ner, byte av spår på CD- eller 
MP3-skiva.

Justering av volym.
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Aktivera/stänga av 
Audiosystemet

Aktivera Audiosystemet
Audiosystemet aktiveras genom att vrida 
nyckeln i tändlåset till läge 3 och/eller ett 
tryck på ON/OFF-ratten.

ON/OFF-ratten

Stänga av Audiosystemet
Audiosystemet stängs av:
• med ett tryck på ON/OFF-ratten.
• när nyckeln tas ur tändlåset.
• 1 timma efter det att tändningen stängs av 

om nyckeln lämnas kvar i tändlåset.
• 1 timma efter Audiosystemet startats utan 

att nyckeln var i tändlåset.

Ljudinställningar 3

Volym
Vrid ON/OFF-ratten till önskad volym.

Tonkontroller

Ton- och högtalarinställningar

Manuell ton- och högtalarinställning

1 Tryck på tonkontrollen för att visa menyn 
för ton- och högtalarinställningar.

2 Tryck på menyvalsknappen rakt nedan-
för önskad ton-/högtalarinställning.

3 Justera den valda inställningen genom 
att vrida på tonkontrollsratten. Du kan 
även justera den valda inställningen 
genom att trycka på SEEK-, FWD- eller 
REV-knapparna.

Centrera ton- och högtalarinställning
Håll tonkontrollen intryckt tills en ljudsignal 
hörs för att centrera samtliga ton- och hög-
talarinställningar.

Automatisk toninställning
Du kan välja att automatiskt anpassa 
toninställning, Auto EQ (Equalizer), för det 
program du lyssnar på eller den skiva du 
spelar.

1 Tryck på tonkontrollen för att visa menyn 
för toninställningar.

2 Tryck på menyvalsknappen rakt nedan-
för menyalternativet Auto EQ.

3 Tryck på menyvalsknappen rakt nedan-
för önskad toninställning

4 Menyn för toninställningar återgår auto-
matiskt till föregående meny inom 
5 sekunder.

Auto EQ-meny
Loudness sköts automatiskt av Audiosyste-
met, vilket innebär att de högsta och lägsta 
frekvenserna förstärks för att kompensera 
för hörselintrycket vid spelning på låga 
nivåer. Ljudåtergivningen blir därmed god 
oavsett ljudnivå.
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Ljudinställningar 
Bose® Centerpoint® 
Surround Sound System 3

Volym
Vrid ON/OFF-ratten till önskad volym.

Tonkontroller

Ton- och högtalarinställningar

Manuell ton- och högtalarinställning

Ton- och högtalarinställningar

1 Tryck på tonkontrollen och därefter på 
Manuell för att visa menyn för manuell 
ton- och högtalarinställningar.

2 Tryck på menyvalsknappen rakt nedan-
för önskad ton-/högtalarinställning.

3 Justera den valda inställningen genom 
att vrida på tonkontrollsratten. Du kan 
även justera den valda inställningen 
genom att trycka på SEEK-, FWD- eller 
REV-knapparna.

Centrera ton- och högtalarinställning
Håll tonkontrollen intryckt tills en ljudsignal 
hörs för att centrera samtliga ton- och hög-
talarinställningar.

Automatisk toninställning
Du kan välja att automatiskt anpassa 
toninställning för det program du lyssnar på 
eller den skiva du spelar.

1 Tryck på tonkontrollen för att visa menyn 
för toninställningar.

2 Tryck på menyvalsknappen rakt nedan-
för menyalternativet Prat.

3 Menyn för toninställningar återgår auto-
matiskt till föregående meny inom 
5 sekunder.

Centerpoint® signal processor
Med ljudsystemet Bose® Centerpoint® 
Surround Sound System finns en surround-
funktion för ljudkällorna CD, MP3 och AUX. 
FM/AM stöds inte av surroundfunktion. 
Övriga ton- och högtalarinställningar kan 
justeras även när surroundfunktionen är 
aktiv, dock inte Fader-inställningen. 
Surroundfunktionens inställningar sparas 
för varje enskild ljudkälla (CD, MP3 och 
AUX).

1 Tryck på tonkontrollen för att visa menyn 
för toninställningar.

2 Tryck på menyvalsknappen rakt nedan-
för menyalternativet Centerpoint® för att 
aktivera surroundfunktionen för den 
valda ljudkällan.
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Radio
Tryck på RADIO BAND-knappen för att gå 
till radioläge om annan ljudkälla spelas.

Välja radiostation

Välja frekvensband
Tryck på RADIO BAND-knappen för att byta 
frekvensband. Valt frekvensband visas på 
displayen.

Välja tidigare lagrad station
Bläddra till önskad snabbvalssida genom 
att trycka på FAV-knappen och tryck däref-
ter på menyvalsknappen (1-6) rakt nedanför 
den sedan tidigare lagrade stationen.
Du kan också trycka på rattknapparna,  
eller , för att välja annan lagrad station.

Söka radiostation

Fininställa frekvens
Vrid på tonkontrollen ett steg eller tryck på 
REV- eller FWD-knappen för att fininställa 
aktuell frekvens i 0,05 MHz-steg.

Söka station automatiskt
Tryck på någon av SEEK-knapparna för att 
göra en automatisk sökning av frekvens. 
Radion söker efter den närmaste starka 
stationen uppåt eller nedåt i frekvensbandet 
och stannar vid denna frekvens.

Söka station manuellt
Vrid på tonkontrollen eller håll REV- eller 
FWD-knappen intryckt för att söka en frek-
vens manuellt. Släpp ratten eller knappen 
för att stanna vid önskat frekvensläge.

Provlyssna radiostationer
Håll någon av SEEK-knapparna intryckt tills 
en ljudsignal hörs för att provlyssna 
5 sekunder på varje station som är tillgäng-
lig på aktuellt frekvensband. Displayen visar 
Avsöker...

Tryck på någon av SEEK-knapparna igen 
för att avbryta provlyssningen och välja den 
radiostation som för tillfället spelas.

Lagra snabbval
Du kan lagra upp till 36 radiostationer 
som snabbval genom att använda de 
6 menyvalsknapparna under displayen 
och FAV-knappen. Tryck på FAV-knappen 
för att bläddra igenom upp till 6 sidor med 
6 lagrade snabbval per sida. Varje sida kan 
innehålla en kombination av FM och AM 
stationer.

Lagra aktuell station som snabbval
För att spara aktuell station som snabbval:

1 Tryck på FAV-knappen tills du kommer 
till önskad snabbvalssida (1-6) där sta-
tionen ska lagras.

2 Håll menyvalsknappen nedanför den 
plats (1-36) där du vill lagra stationen 
intryckt. En ljudsignal hörs när lagringen 
är utförd.

Snabbval
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Antal sidor med snabbval
För att ange hur många sidor (1-6) med 
snabbval som ska visas:

1 Gör ett långt tryck på FAV-knappen 
eller tryck på MENU-knappen och tryck 
därefter på menyvalsknappen rakt 
nedanför menyalternativet FAV 1-6.

Inställningsmeny
2 Välj antal snabbvalssidor som ska visas 

genom att trycka på menyvalsknappen 
rakt nedanför menyalternativet med 
önskat antal snabbvalssidor (1-6).

Antal snabbvalssidor

Lagra stationer automatiskt
AS (AutoStore) är ett frekvensband som 
kan användas för automatisk lagring av 
stationer i områden där du inte känner till 
stationer och frekvenser.
När du använder AS-funktionen för att söka 
efter radiostationer och lagra dem automa-
tiskt som förinställda stationer går det inte 
att lagra andra radiostationer manuellt eller 
att byta ut de stationer som redan har lag-
rats. För att göra detta måste du först stänga 
av funktionen AS.
Funktionen används för FM- och AM-
banden beroende på vilket frekvensband 
som är valt. För att starta en automatisk 
lagring av de starkaste stationerna:

1 Tryck på MENU-knappen.
2 Tryck på menyvalsknappen rakt nedan-

för menyalternativet AS. 
3 Tryck på menyvalsknappen rakt nedan-

för menyalternativet Sök för att starta en 
automatisk lagring av de 12 starkaste 
stationerna på AS-sidorna. Displayen 
visar Söker...

4 När lagringen är klar läggs de två FM- 
eller AM-sidorna till efter sidorna med 
lagrade snabbval.

Dölja/visa AS-sidorna
Genom att trycka på menyvalsknappen 
nedanför menyalternativen På eller Av i 
AS-menyn växlar du mellan att visa/dölja 
AS-sidorna. Då du går ur läget återgår 
radion till samma station som innan AS 
aktiverades.

AutoStore
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RDS (Radio Data System)
RDS (Radio Data System) är ett informa-
tionssystem som sänds parallellt med radio-
programmen över FM-nätet i Europa. 
Signalerna från en sådan FM-station möjlig-
gör automatisk uppsökning av den aktuella 
radiostationens starkaste sändare och där-
igenom bibehållen god mottagning.
Automatisk sändning av trafikmeddelanden 
och bevakning av programtyper är exempel 
på funktioner som möjliggörs genom RDS.
En förutsättning för att RDS ska fungera bra 
är att det råder normala mottagningsförhål-
landen.

RDS-menyn

Alternativ frekvens (AF)
Alternativ frekvens (AF) innebär att radion 
automatiskt kommer att söka efter den star-
kaste stationen för att bibehålla god mottag-
ning.

• För att aktivera AF: markera AF genom att 
trycka på menyvalsknappen rakt nedan-
för.

• För att stänga av AF: avmarkera AF 
genom att trycka på menyvalsknappen 
rakt nedanför.

När funktionen är aktiv visas indikeringen 
AF i displayen.

Regionala frekvenser (REG)
För att undvika att radion byter mellan 
olika regionalradiostationer kan REG, som 
normalt är bortkopplad, slås på. Då begrän-
sas tillgängliga frekvenser till dem som 
ligger inom samma regionala utsändning 
som den station som för tillfället avlyssnas.

• För att aktivera REG, markera REG 
genom att trycka på menyvalsknappen 
rakt nedanför.

• För att stänga av REG, avmarkera REG 
genom att trycka på menyvalsknappen 
rakt nedanför.

När funktionen är aktiv visas indikeringen 
REG i displayen.

Svag signalstyrka
Vid svag signalstyrka (när radion inte har 
tillgång till några alternativa frekvenser) kan 
displayen visa: PI-Sökning (Söker PI)

Meddelandet innebär att radion söker efter 
bästa möjliga sändare för den aktuella 
stationen. (PI = programidentifierare)

NOTERA

För att erhålla så god mottagning som 
möjligt rekommenderar vi att AF alltid är 
aktiverad.
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Rullande reklam
Vissa radiostationer presenterar rullande 
reklam i displayen.

• För att förhindra rullande reklam, markera 
PS-Freeze genom att trycka på meny-
valsknappen rakt nedanför.

• För att tillåta rullande reklam, avmarkera 
PS-Freeze genom att trycka på meny-
valsknappen rakt nedanför.

Tryck på menyknappen rakt nedanför pil-
symbolen i menyn eller vänta på att syste-
met själv återgår till föregående meny.

Radiotext
Tryck på i-knappen för att visa textmedde-
landen, som sänds av vissa radiostationer, 
i displayen.
Finns inget textmeddelande visar displayen 
Ingen info.

Sökning och bevakning av 
programtyp (PTY)
Funktionen PTY (Programme Type) förut-
sätter att programmen på FM-bandet är 
kodade med avseende på programtyp 
(t.ex. nyheter). När funktionen är aktiverad 
kommer radion att bevaka den valda 
programtypen i bakgrunden, även om du 
lyssnar på annan ljudkälla (exempelvis CD).

Aktivera/ändra programtyp
1 Tryck på PTY-knappen för att växla till 

PTY-menyn.
2 Tryck upprepade gånger på PTY-knap-

pen för att bläddra i listan med program-
typer.

3 Tryck på menyvalsknappen rakt nedan-
för önskad programtyp. Displayen visas 
aktuellt PTY-val och radion söker efter 
programtypen.

Oavsett sökresultat kommer radion att fort-
sätta att bevaka vald programtyp.

Stänga av PTY-bevakning
För att stänga av bevakningen av program-
typ, tryck på PTY-knappen och markera Av 
genom att trycka på menyvalsknappen rakt 
nedanför.

PTY-lista

Sändning av programtyp 
(PTY-avbrott)
Om du t.ex. valt bevakning av programty-
pen Sport och en sportsändning startar, 
kommer eventuell pågående radiosändning 
eller CD-spelning att avbrytas av sportsänd-
ningen.
Displayen visar indikeringen PTY och den 
station som sänder sportsändningen. Voly-
men höjs eventuellt till en förutbestämd nivå 
(se “Volym för trafik-/larmmeddelanden och 
sändning av vald programtyp” på sid. 25). 
Efter sportsändningen återgår Audiosyste-
met automatiskt till tidigare vald ljudkälla 
och volym.
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Avbryta sändning av program-
typ
Avbryt pågående sändning av programtyp 
genom att trycka på PTY-knappen eller på 
rattknapparna,  eller . Audiosystemet 
återgår till tidigare vald ljudkälla och volym.
Tryck på RADIO BAND eller CD AUX för 
direktval av ljudkälla.

Lyssna enbart på vald pro-
gramtyp
Om du endast vill lyssna på en viss 
programtyp och vill att Audiosystemet i 
övrigt ska vara tyst:

1 Slå på Audiosystemet.
2 Aktivera PTY-funktionen.
3 Sänk volymen helt.

Aktuella programtyper

News Nyheter

Current Affairs Aktualiteter

Information Information

Sport Sport

Education Utbildning

Drama Teater

Culture Kultur

Science Vetenskap

Varied Speech Underhållning

Pop Music Popmusik

Rock Music Rockmusik

Easy Listening Lättlyssnat

Light Classics Lätt klassiskt

Serious Classics Klassisk musik

Other Music Övrig musik

Weather & Metr. Väder

Finance Ekonomi

Children's Progs För barn

Social Affairs Sociala frågor

Religion Andliga frågor

Phone In Telefonväkteri

Travel & Touring Resor & Semester

Leisure & Hobby Fritid & Hobby

Jazz Music Jazzmusik

Country Music Countrymusik

National Music Nationell musik

Oldies Music Gamla godingar

Folk Music Folkmusik

Documentary Dokumentärer
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Programtypen ALARM!
Programtypen ALM är alltid aktiverad och är 
avsedd för att myndigheter och liknande ska 
kunna informera om stora olyckor/naturka-
tastrofer. PTY ALM har högsta prioritet och 
bryter därför pågående radiolyssning eller 
CD-spelning.
Displayen visar indikeringen ALM och den 
station som sänder larmmeddelandet. Voly-
men höjs eventuellt till en förutbestämd nivå 
(se “Volym för trafik-/larmmeddelanden och 
sändning av vald programtyp” på sid. 25). 
Efter larmmeddelandet återgår Audiosyste-
met automatiskt till tidigare vald ljudkälla 
och volym.
Vid pågående telefonsamtal kommer 
telefonsamtalets ljud att ersättas av ALM-
meddelandet. Vid användning av mobil-
telefon försvinner ljudet, men samtalet 
kopplas inte ner. För att återuppta samtalet 
kan du avsluta larmmeddelandet genom att 
trycka på TP-knappen.

Avbryta ett larmmeddelande
Avbryt pågående larmmeddelande genom 
att trycka på TP-knappen eller rattknap-
parna,  eller . Audiosystemet återgår 
till tidigare vald ljudkälla och volym.

Avbrott för trafikmeddelanden 
(TP/TA)
Om du har aktiverat TP (Traffic Programme) 
kan radion automatiskt bevaka och för-
medla trafikmeddelanden, TA (Traffic 
Announcement), även från andra radio-
stationer än den för tillfället inställda. Då til-
låter du att eventuella trafikmeddelanden 
prioriteras och får avbryta radiolyssning 
eller CD-spelning.

Aktivera/stänga av TP-funktio-
nen
Med knappen TP växlar du mellan att 
aktivera och stänga av TP-funktionen. När 
TP är aktiverad visas TP längst ned till höger 
i displayen.
Det kan hända att den station du lyssnar på 
när TP aktiveras inte kan förmedla trafikme-
ddelanden. Displayen visar:
Hittade ingen TP station
Tryck på TP för att söka
Meddelandet visas i 5 sekunder. För 
att ändå få möjlighet att ta del av trafik-
meddelanden, tryck på TP då texten ovan 
visas. Då kommer radion att söka efter 
en annan station som stödjer för trafikmed-
delanden. Medan sökningen pågår visar 
displayen: Söker TP-station...

Om du inte trycker på TP-knappen kvarstår 
den ursprungliga stationsinställningen.

Sändning av trafikmedde-
lande (TA)
När ett trafikmeddelande sänds bryts 
avlyssnad ljudkälla och displayen visar 
indikeringen TA och den station som sänder 
trafikmeddelandet. Volymen höjs eventuellt 
till en förutbestämd nivå (se “Volym för 
trafik-/larmmeddelanden och sändning av 
vald programtyp” på sid. 25).
När trafikmeddelandet är slut återgår Audio-
systemet till tidigare vald ljudkälla och 
volym.
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Avbryta trafikmeddelande
Avbryt pågående sändning av programtyp 
genom att trycka på TP-knappen eller ratt-
knapparna,  eller . Audiosystemet 
återgår till tidigare vald ljudkälla och volym.
Tryck på RADIO BAND eller CD AUX för 
direktval av ljudkälla.

Lyssna enbart på trafikmeddelanden
För att ta del av trafikmeddelanden utan att 
lyssna på någon ljudkälla:

1 Slå på Audiosystemet.
2 Aktivera TP.
3 Sänk volymen helt.

Prioritet
De funktioner som kan avbryta en på-
gående radiosändning eller CD-spelning 
är prioriterade enligt följande:

1 Programtyp ALM (högsta prioritet).
2 Trafikmeddelande.
3 Övriga programtyper.

Detta innebär att radiolyssning eller 
CD-spelning bryts av ett PTY-avbrott (t.ex. 
Nyheter), ett PTY-avbrott bryts av ett trafik-
meddelande o.s.v. När respektive medde-
lande är slut återgår Audiosystemet i 
omvänd ordning.



17Saab Infotainment
CD-spelare

Aktivera CD-spelaren genom att ladda en 
skiva i inmatningsfacket eller tryck på CD 
AUX-knappen om en skiva redan är laddad.

Meny för CD-spelare

Ladda CD-skiva
För in skivan i inmatningsfacket med textsi-
dan uppåt tills mekanismen tar tag i skivan 
och laddar den. Skivans första spår spelas. 
Om skivan är felvänd kommer den automa-
tiskt att matas ut igen.
När alla spår är spelade kommer CD-skivan 
att spelas från början igen.
CD-spelaren stängs av om du trycker på 
ON/OFF för att stänga av Audiosystemet 
eller väljer en annan ljudkälla.

Ta ur CD-skiva
Tryck på EJECT-knappen för att mata ut 
CD-skivan. Om du väljer EJECT utan att ta 
bort den utmatade skivan kommer spela-
ren, av säkerhetsskäl, att mata in skivan 
igen efter 10 sekunder.

Välja/byta spår
Vrid på tonkontrollen för att välja eller byta 
spår framåt eller bakåt i spårordningen eller 
tryck på SEEK-knapparna. Spårets 
nummer visas i displayen.
Om mer än 10 sekunder spelats av aktuellt 
spår kan du spela spåret från början genom 
ett tryck på SEEK (pil vänster).
Om du spelar det sista spåret på skivan och 
trycker på SEEK (pil höger) kommer det 
första spåret på skivan att spelas.
Om du spelar det första spåret på skivan 
och trycker på SEEK (pil vänster) kommer 
det sista spåret på skivan att spelas.
Samma funktion gäller för rattknapparna, 

 eller .

Snabbspela spår
För att snabbspela aktuellt spår, håll REV- 
eller FWD-knappen intryckt. Släpp knappen 
för att avsluta snabbspelningen och fort-
sätta spela aktuellt spår.

Spela spår slumpvis
Du kan välja att låta CD-spelaren spela spår 
slumpvis, d.v.s. att inte spela spåren i num-
merordning.

• För att spela spår slumpvis, tryck på 
menyvalsknappen rakt nedanför menyal-
ternativet RDM.

• För att återgå till att spela spår i nummer-
ordning, tryck på menyvalsknappen rakt 
nedanför menyalternativet RDM igen.

Spela spår slumpvis

OBSERVERA

Använd inte CD-skivor med påklistrade 
etiketter eller klistermärken. Dessa etiket-
ter kan lossna och orsaka fel i Audiosys-
temet.
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Integrerad CD-växlare 3

Aktivera CD-växlaren genom att ladda en 
eller flera CD-/MP3-skivor i inmatnings-
facket eller tryck på CD AUX-knappen om 
en eller flera skivor redan är laddade.

Ladda CD-skiva/skivor

Ladda en CD-skiva

1 Tryck på LOAD-knappen. Displayen 
visar: Vänta...

2 Vänta tills inmatningsmekanismen är 
redo att ta emot skivan. Displayen visar: 
Sätt i CD

3 För in skivan i inmatningsfacket med 
textsidan uppåt tills mekanismen tar tag 
i skivan och laddar den. Displayen visar: 
Laddar

Om skivan är felvänd kommer den automa-
tiskt att matas ut igen. 

Ladda flera CD-skivor
CD-växlaren kan laddas med upp till 6 ski-
vor. För att ladda flera skivor i CD-växlaren:

1 Håll LOAD-knappen intryckt i 
2 sekunder. En ljudsignal hörs och dis-
playen visar: Vänta...

2 Följ instruktionerna i displayen för att 
ladda skivorna.

3 När du inte vill ladda fler CD-skivor, tryck 
på LOAD-knappen för att avbryta.

Meny för CD-växlare
CD-växlaren stängs av om du trycker på 
ON/OFF för att stänga av Audiosystemet 
eller väljer en annan ljudkälla.

Ta ut CD-skiva/skivor

Ta ut en CD-skiva

1 Tryck på EJECT-knappen för att mata ut 
skivan. En ljudsignal hörs och displayen 
visar: Tar ut CD

2 Ta bort den utmatade skivan när dis-
playen visar: Ta bort CD 
Om du väljer EJECT utan att ta bort den 
utmatade skivan kommer spelaren, av 
säkerhetsskäl, att mata in skivan igen 
efter 10 sekunder.

Ta ut flera CD-skivor
Håll EJECT-knappen intryckt i 2 sekunder 
för att ta ut samtliga skivor ur CD-växlaren. 
En ljudsignal hörs och displayen visar: 
Tar ut alla

OBSERVERA

Använd inte CD- eller CD-R-skivor med 
påklistrade etiketter eller klistermärken. 
Dessa etiketter kan lossna och orsaka fel 
i Audiosystemet.
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Välja/byta spår
Vrid på tonkontrollen för att välja eller byta 
spår framåt eller bakåt i spårordningen eller 
tryck på SEEK-knapparna. Spårets 
nummer visas i displayen.
Om mer än 10 sekunder spelats av aktuellt 
spår kan du spela spåret från början genom 
ett tryck på SEEK (pil vänster).
Om du spelar det sista spåret på skivan och 
trycker på SEEK (pil höger) kommer det 
första spåret på skivan att spelas.
Om du spelar det första spåret på skivan 
och trycker på SEEK (pil vänster) kommer 
det sista spåret på skivan att spelas.
Samma funktion gäller för rattknapparna, 

 och .

Välja/byta CD-skiva
Tryck på menyvalsknapparna under meny-
alternativet CD i displayen för att byta CD-
skiva.
För att välja/byta MP3/WMA-mapp se 
sid 20.

Välja/byta CD-skiva

Snabbspela spår
För att snabbspela aktuellt spår, håll REV- 
eller FWD-knappen intryckt. Släpp knappen 
för att avsluta snabbspelningen och fort-
sätta spela aktuellt spår.

Spela spår slumpvis
Du kan välja att låta CD-växlaren spela spår 
från en eller alla CD-skivor slumpvis, d.v.s. 
att inte spela spåren i nummerordning.

• För att spela spår slumpvis, tryck på 
menyvalsknappen rakt nedanför menyal-
ternativet RDM.

• För att återgå till att spela spår i nummer-
ordning, tryck på menyvalsknappen rakt 
nedanför menyalternativet RDM igen.

Spela alla CD-skivor slumpvis
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MP3/WMA-spelare

Audiosystemet kan spela MP3/WMA-filer 
som spelats in på en CD-R-skiva med föl-
jande bithastighet: 32 - 320 kbps. Ljudkvali-
tet kan variera beroende på CD-R-skivans 
kvalitet, inspelningsmetod eller kvalitet på 
den inspelade musiken.
Audiosystemet kan läsa och spela maximalt 
50 mappar, 50 spellistor, 10 sessioner och 
255 MP3/WMA-filer. Skivor som innehåller 
fler mappar, spellistor, sessioner och filer 
kommer att kunna spelas upp till maxgrän-
sen, allt däröver kommer att ignoreras.

Aktivera MP3/WMA-spelare
Aktivera MP3/WMA-spelaren genom att 
ladda en CD-R-skiva med MP3/WMA-filer i 
inmatningsfacket eller tryck på CD AUX-
knappen om en skiva med MP3/WMA-filer 
redan är laddad.
Skivans första fil i den första spellistan 
spelas och displayen visar:

MP3/WMA-spelare

Ladda MP3/WMA-skiva
För att ladda en MP3/WMA-skiva, för in 
skivan i inmatningsfacket med textsidan 
uppåt tills mekanismen tar tag i skivan och 
laddar den. Skivans första MP3/WMA-fil i 
den första spellistan spelas.
Om skivan är felvänd kommer den 
automatiskt att matas ut igen.
För att ladda en eller flera MP3/WMA-skivor 
i CD-växlaren se sid. 18.

Ta ur MP3/WMA-skiva
Tryck på EJECT-knappen för att mata ut 
skivan. Om du väljer EJECT utan att ta bort 
den utmatade skivan kommer spelaren, av 
säkerhetsskäl, att mata in skivan igen efter 
10 sekunder.
För att ta ut en eller flera MP3/WMA-skivor 
ur den integrerade CD-växlaren se sid. 18.

Välja/byta mapp
• Tryck på den vänstra menyvalsknappen 

nedanför Mapp-symbolen för att spela 
den första MP3/WMA-filen i föregående 
mapp på skivan.

• Tryck på den högra menyvalsknappen 
nedanför Mapp-symbolen för att spela 
den första MP3/WMA-filen i nästa mapp 
på skivan.

OBSERVERA

Använd inte CD-R-skivor med påklistrade 
etiketter eller klistermärken. Dessa etiket-
ter kan lossna och orsaka fel i Audiosys-
temet.
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Välja/byta MP3/WMA-fil
Vrid på tonkontrollen eller tryck på SEEK-
knapparna för att välja eller byta MP3/
WMA-fil framåt eller bakåt i filordningen i 
aktuell mapp eller spellista. MP3/WMA-
filens nummer visas i displayen. 
Om mer än 10 sekunder spelats av aktuell 
MP3/WMA-fil kan du spela MP3/WMA-filen 
från början genom ett tryck på SEEK (pil 
vänster).
Om du spelar den sista MP3/WMA-filen i en 
mapp eller spellista och trycker på SEEK (pil 
höger) kommer den första MP3/WMA-filen i 
mappen eller spellistan att spelas.
Om du spelar den första MP3/WMA-filen i 
en mapp eller spellista och trycker på SEEK 
(pil vänster) kommer den sista MP3/WMA-
filen i mappen eller spellistan att spelas.
Samma funktion gäller för rattknapparna, 

 och .

Snabbspela MP3/WMA-fil
För att snabbspela aktuellt spår, håll REV- 
eller FWD-knappen intryckt. Släpp knappen 
för att avsluta snabbspelningen och fort-
sätta spela aktuell MP3/WMA-fil.

Spela MP3/WMA-filer 
slumpvis
Du kan välja att låta MP3/WMA-spelaren 
spela MP3/WMA-filerna slumpvis, d.v.s. att 
inte spela filerna i nummerordning.

• För att spela MP3/WMA-filer slumpvis, 
tryck på menyvalsknappen rakt nedanför 
menyalternativet RDM.

• För att återgå till att spela MP3/WMA-filer 
i nummerordning, tryck på menyvals-
knappen rakt nedanför menyalternativet 
RDM igen.

Spela MP3/WMA-filer slumpvis

Spelordning
Filer på en CD-R-skiva kommer att spelas i 
följande ordning:

• Den första MP3/WMA-filen i den första 
spellistan börjar spelas och därefter 
spelas alla filer i varje spellista.När den 
sista MP3/WMA-filen i den sista spellistan 
har spelats, spelas den första MP3/WMA-
filen i den första spellistan igen.

• Den första MP3/WMA-filen i den första 
mappen börjar spelas och därefter spelas 
alla filer i varje mapp.När den sista MP3/
WMA-filen i den sista mappen har spe-
lats, spelas den första MP3/WMA-filen i 
den första mappen igen.
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Musiksortering
För att spela MP3/WMA-filer sorterat efter 
artist eller album, tryck på menyvalsknap-
pen rakt nedanför förstoringsglaset i dis-
playen. 
CD-spelaren söker igenom skivan och sor-
terar filerna efter artist och album. Det kan 
ta flera minuter beroende på antalet MP3/
WMA-filer på skivan.
När sorteringen är klar kan du välja sorte-
ringsordning genom att trycka på meny-
valsknappen rakt nedanför Sort i displayen.

• För att sortera och spela MP3/WMA-filer 
efter artist, tryck på menyvalsknappen 
rakt nedanför Artist i displayen.

• För att sortera och spela MP3/WMA-filer 
efter album, tryck på menyvalsknappen 
rakt nedanför Album i displayen.

Låttitel, artistnamn m.m.
Om en skiva spelats in med ID3-data (ver-
sion 1 & 2) kan låttitel, artistnamn, namn på 
album och namn på mappen visas i dis-
playen.

1 Tryck på i-knappen.
2 Tryck på menyvalsknappen rakt nedan-

för önskat menyalternativ. Låttitel, artist-
namn, namn på album eller namn på 
mappen visas i displayen

3 Tryck på menyvalsknappen rakt nedan-
för pil-symbolen i menyn för att återgå till 
föregående meny.

Filnamn med fler än 32 tecken eller fyra 
sidor kommer att förkortas.

Informationsmeny

MP3/WMA
För skivor som innehåller både CDA-spår 
och MP3/WMA(Windows Media Audio)-filer 
kommer spelaren först spela CDA-spåren.
För att spela MP3/WMA-filerna på skivan:

1 Tryck på PTY-knappen.
2 Tryck på menyvalsknappen rakt nedan-

för MP3/WMA.
För att återgå till att spela CDA-spåren:

1 Tryck på PTY-knappen.
2 Tryck på menyvalsknappen rakt nedan-

för CD-DA.
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Portabel spelare

AUX-ingång
AUX-ingången är belägen längst ner till 
höger på Audiosystemet. Där kan du 
ansluta en portabel enhet, t.ex. en MP3-
spelare till Audiosystemet.
Ljudet justeras på manöverpanelen eller på 
ratten. Byte av spår, snabbspolning, etc. 
görs på den portabla spelaren.

AUX-ingång längst ner till höger på Audio-
systemet

Anslutning och aktivering av 
portabel spelare
1 Anslut enheten via AUX-ingången på 

Audiosystemet.
2 Tryck på CD AUX-knappen för att akti-

vera den portabla spelaren.

VARNING

Placera den portabla spelaren så att den 
inte kan kastas omkring och orsaka per-
sonskada vid en eventuell inbromsning 
eller kollision.



24 Saab Infotainment
Allmänna funktioner

Inställning av tid och datum

Bilar utan integrerad CD-växlare

1 Tryck på Klock-knappen.
2 Tryck på menyvalsknappen rakt nedan-

för det menyalternativ som du vill ändra.
3 Tryck på menyvalsknappen igen för att 

öka tid eller datum ett steg i taget. Du 
kan även justera tid och datum genom 
att trycka på SEEK-, FWD- eller REV-
knapparna.

Bilar med integrerad CD-växlare

1 Tryck på MENU-knappen.
2 Tryck på menyvalsknappen rakt nedan-

för klocksymbolen i displayen. 
3 Tryck på menyvalsknappen rakt nedan-

för det menyalternativ du vill ändra.
4 Tryck på menyvalsknappen igen för att 

öka tid eller datum ett steg i taget. Du 
kan även justera tid och datum genom 
att trycka på SEEK-, FWD- eller REV-
knapparna.

Inställning av tid och datum

Tid- och datumvisning

1 I klockmenyn, tryck på menyvalsknap-
pen rakt nedanför pil-symbolen 
i displayen.

2 Ange om tiden ska visas med 12h eller 
24h och i vilken ordning datumet ska 
visas genom att trycka på menyvalsk-
nappen rakt nedanför önskat menyalter-
nativ.

Tid- och datumvisning

VARNING

Inställningar ska göras i stillastående bil 
för att inte minska uppmärksamheten på 
trafiken vilket ökar olycksrisken.
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RDS-tid
För att erhålla RDS-tid krävs normala 
mottagningsförhållanden samt att aktuell 
radiostation sänder signaler för RDS-tid, 
(CT-Clock Time).

1 I klockmenyn, tryck på menyvalsknap-
pen rakt nedanför pil-symbolen i dis-
playen.

2 Tryck på menyvalsknappen rakt nedan-
för menyalternativet RDS-tid.

3 Justering av klockan sker nu automa-
tiskt och displayen visar: 
Justerar till RDS-tid...
Vid dålig RDS-mottagning eller om tids-
information saknas visar displayen: 
Ingen RDS-tid tillgänglig

RDS-tid

Volym för trafik-/
larmmeddelanden och 
sändning av vald programtyp
Ställ in lägsta-volym för trafik-/larmmedde-
landen och sändning av vald programtyp 
genom att vrida ON/OFF-ratten till önskad 
volym under ett pågående meddelande. 
Den inställda volymen sparas tills nästa 
gång ett meddelande sänds.
Om radiovolymen är lägre än den sparade 
volymen då radio/CD avbryts för ett trafik-/
larmmeddelanden eller sändning av vald 
programtyp kommer volymen att höjas. Är 
volymen högre kommer ingen förändring att 
ske.

Hastighetsberoende volym
När hastigheten ökar blir ljudet från om-
givningen högre. För att slippa att ständigt 
justera volymen kan du låta Audiosystemet 
automatiskt kompensera volymen i takt 
med att bilens hastighet ökar eller minskar.
Välj mellan fyra lägen:

• Av (ingen kompensering)
• Låg (liten kompensering) 
• Med (medelkompensering)
• Hög (stor kompensering)

1 Tryck på MENU-knappen.
2 Tryck på menyvalsknappen rakt nedan-

för menyalternativet AUTO VOLUME.
3 Tryck på menyvalsknappen rakt nedan-

för önskad hastighetskompensation.

Hastighetsberoende volym
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Stöldlås
Audiosystemet är försett med ett elektro-
niskt stöldlås. Gällande kod är knuten till just 
den bil som Audiosystemet installerats i.
Varje gång Audiosystemet kopplas på kont-
rolleras automatiskt att koden stämmer.
Om koden inte stämmer visar displayen: 
Låst

Om Audiosystemet ska flyttas till en annan 
bil (Saab 9-3), måste en Saab-verkstad 
kontaktas för att ge Audiosystemet rätt kod.

Felkoder

Audiosystemet har en inbyggd diagnos-
funktion. Om fel uppstår sätts en felkod som 
underlättar verkstadspersonalens felsök-
ning. Här under visas en felkod som du 
eventuellt själv kan avhjälpa.

OBSERVERA

Iakttag försiktighet om någon felorsak ska 
avhjälpas. Vid osäkerhet ska en verkstad 
kontaktas. Vi rekommenderar att du kon-
taktar en auktoriserad Saab-verkstad.

Felkod Möjlig orsak

Kontrollera CD • CD-skivan är smutsig, 
repad, felvänd eller 
felaktig.

• CD-skivan kan vara 
felaktigt bränd.

VARNING

CD-spelaren/CD-växlaren är en Laser-
produkt Klass 1.

• Service och reparation får endast utfö-
ras av kvalificerad tekniker.

• Om höljet skadas kan laserstrålning 
förekomma och medföra risk för per-
sonskada.

OBSERVERA

Alla typer av ingrepp i Audiosystemet ska 
utföras av en verkstad. Vi rekommende-
rar att du kontaktar en auktoriserad Saab-
verkstad.
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