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Några ord om säkerhet

Navigationssystemet är en av många 
funktioner på motorcykeln som kan 
distrahera dig. Kom ihåg att alltid vara 
fokuserad på vägen i första hand.

Skriv in information i navigationssystemet 
innan du börjar köra eller när du har 
stannat med motorcykeln. När du sedan 
kör ska du lyssna på röstvägledningen och 
kasta en blick på displayen när det är säkert 
att göra det.

Medan motorcykeln rullar fungerar bara 
knapparna vid vänster styrhandtag och 
tillhörande menyer för navigations-
systemet.

Sväng av vägen och stanna om du behöver 
studera displayen noggrannare eller 
använda knapparna.

Navigationssystemet är konstruerat för att 
ge dig vägledning så att du når ditt resmål. 
Ibland kan dock
vägledningen vara felaktig på grund av 
exempelvis vägavstängning, vägbygge och 
trafikomläggning.

Dessutom har systemet i sig vissa begräns-
ningar. 2 S. 81
Därför måste du själv bekräfta röstvägled-
ningen och instruktionerna på skärmen 
genom att kontrollera vägskyltar och annan 
information längs vägen noggrant. Kör 
försiktigt om du är osäker. Kör alltid 
förnuftigt och följ trafikreglerna. 

VARNING
Att använda navigationssystemet 
under körning kan göra att du 
tappar fokus på vägen och råkar ut 
för en olycka där du skadas allvarligt 
eller dödas.

Titta bara på navigationsdisplayen 
när det är säkert att göra det.
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Inledning

Navigationssystemet på din Honda är ett 
avancerat men användarvänligt system 
med bild- och röstvägledning. Systemet 
använder satelliter och en kartdatabas för 
att visa var du befinner dig och för att 
vägleda dig till en önskad plats.

Navigationssystemet tar emot signaler från 
GPS (Global Positioning System) som är ett 
nätverk med 24 satelliter i omloppsbana 
runt jorden. Med hjälp av signaler från flera 
av satelliterna kan navigationssystemet 
bestämma latitud, longitud och annan 
positionsinformation för din motorcykel. 
Dessutom mäter en hastighetsgivare 
motorcykelns hastighet hela tiden.

GPS drivs av det amerikanska försvars-
departementet. Det kan förekomma 
ändringar i systemet som kan påverka 
precision och prestanda hos all GPS-
utrustning, inklusive navigationssystemet 
på din motorcykel. Om du till exempel kör 
på en motorväg kan navigationssystemet, 
som är beroende av GPS-data, indikera att 
du kör på en annan väg alldeles intill 
motorvägen som du i själva verket befinner 
dig på. Vi hoppas dock att du upplever 
GPS-navigering som ett mycket tillfreds-
ställande hjälpmedel.

Navigationssystemet är enkelt att använda.
Många företags- och nöjesplatser är redan 
inlagda i systemet. Du kan välja sådana 
platser som destination med knapparna på 
mittpanelen och vid vänster handtag. Om 
en önskad destination inte finns i systemets 
databas kan du ändå lägga in den och få en 
vägbeskrivning i de allra flesta fall. Du kan 
också spara platser i systemets favoritlista. 
Dessutom sparas dina senaste 30 destina-
tioner som Tidigare destination, så att du 
lätt kan återvända till dem. Du kan även 
spara en hemadress för att underlätta 
hemfärden från resmålet.

Systemets kartor täcker Island, Norge, 
Sverige, Storbritannien, Irland, Belgien, 
Polen, Nederländerna, Frankrike, Italien, 
Spanien, Tyskland, Österrike, Tjeckien, 
Slovakien, Malta, Finland, Lettland, Litauen, 
Ungern, Grekland, Bulgarien, Rumänien, 
Danmark, Andorra, Luxemburg, Saint-
Barthélemy, Schweiz, Liechtenstein, 
Portugal, Gibraltar, Azorerna, Estland, 
Slovenien, Kroatien, Serbien/Kosovo, 
Franska Guyana, Guadalupe, Martinique, 
Montenegro, Makedonien, Ukraina, 
Moldavien, Bosnien/Herzegovina, Albanien 

och Vitryssland. De består av noggrant 
kartlagda städer och landsbygd.

Vägar i och runt storstäder, motorvägar 
och större landsvägar mellan städer är 
vanligtvis verifierade.

Verifierade vägar har körts av databas-
leverantören och information om exempel-
vis vägens medelhastighet, svängförbud 
och enkelriktning finns med i navigations-
systemet.

Rutten som beräknas av systemet är kanske 
inte den kortaste eftersom bara större 
vägar är kartlagda i mindre detaljerade 
områden. Du kanske känner till andra vägar 
som är snabbare och kortare.

Medan du kör ger navigationssystemet 
röstvägledning så att du kan hålla ögonen 
på vägen hela tiden. Rösten talar om hur du 
ska köra innan själva manövern så att du 
hinner sakta in och förbereda dig för 
exempelvis en korsning.

Navigationssystemet får bara användas på 
så sätt att det inte påverkar trafiksäker-
heten.
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Använda instruktionsboken

Det finns två alternativ: 
● Läs hela instruktionsboken.
● Läs avsnittet Användning för att få en

överblick av systemets funktioner. Lär dig
sedan hantera knappar och skärmar. Vid
behov kan du gå tillbaka till instruktions-
bokens mer detaljerade avsnitt.

Oavsett hur du använder denna bok bör du 
förvara den tillsammans med motorcykelns 
instruktionsbok.

Använda systemets knappar 
under körning

Vissa av systemets knappar kopplas från 
automatiskt när motorcykeln rullar. Medan 
du kör kan du styra navigationssystemet 
med knapparna vid vänster handtag.

Placering av tillbehör

Om du monterar tillbehör av metall nära 
vänster sidoväska kan GPS-mottagningen 
försämras avsevärt, eftersom GPS-
antennen sitter vid vänster sidoväska.

Om du tänker montera elektroniska 
komponenter som lokaliseringsapparater, 
extra förstärkare eller andra ljudanlägg-
ningsdelar ska du inte placera dem i 
närheten av navigationssystemets styrenhet 
bakom sadeln eller nära vänster sidoväska. 
Elektroniska signaler från sådana kompo-
nenter kan störa navigationssystemet.

GPS-antenn
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Funktionsöversikt

Det här avsnittet ger en snabb överblick av navigationssystemet innan du börjar använda det på egen hand. 
Återigen rekommenderar vi att du läser hela instruktionsboken, men det är en bra utgångspunkt att läsa detta avsnitt. 

Spara hemposition (S 23)

Spara en plats som hemposition.

Spara favoritplatser (S 24)

Spara platser att använda som destination.

Ange destination (S 46)

Du kan välja en destination på flera olika sätt.

Beräkna rutt (S 57)

Ställ in önskemål och omvägar för din rutt.

Spåra rutt (S 61)

Följ din rutt i realtid med röstvägledning.

Trafikinformation (S 69)

Visa och undvik köer och olyckor.

Lägg till riktmärken (S 64)

Lägg till stopp längs din rutt.

När motorcykeln står stilla kan du använda knapparna på mittpanelen och vid vänster handtag. 
Medan du kör kan du bara styra navigationssystemet med knapparna vid vänster handtag.
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Navigationssystemets knappar
Du kan använda navigationssystemet med knapparna på mittpanelen eller knapparna vid vänster handtag.

Flerfunktionsskärm

Vänster handtag (S 11)

Mittpanel (S 10)

Väljarknapp ( ) (S 10)

Vrid  eller tryck  uppåt eller 
neråt för att flytta markören i 
menyer och tryck ner  för att 
bekräfta valet.
Tryck  uppåt, neråt, åt höger, åt 
vänster eller diagonalt för att 
flytta kartan. Vrid  för att 
zooma in eller ut på kartan.

ENTER

 Bakåtknapp
Tryck för att återgå till 
föregående skärm. (S 10)

När du använder navigations-
systemet kan du hålla knappen 
intryckt för att visa kartskärmen 
med din nuvarande position i 
mitten. Hemknapp

Tryck för att visa 
hemskärmen. (S 10)

 Bakåtknapp
Tryck för att återgå till 
föregående skärm. (S 11)
När du använder navigations-
systemet kan du hålla knappen 
intryckt för att visa kartskärmen 
med din nuvarande position i 
mitten.

-knapp
Tryck upp eller ner för att 
ändra ljudvolym. (S 11)

VOL

Fyrvägs-/ -knapp
(S 11)

Tryck på 3/4 för att flytta 
markören i menyer. 
Tryck på -knappen för 
att bekräfta valet. Medan 
du kör kan du hålla -
knappen intryckt för att 
upprepa röstvägledningen.

ENT

ENT

ENT

 Hemknapp
Tryck för att visa 
hemskärmen. (S 11)
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Ansluta ett USB-minne

Öppna toppboxen och anslut USB-minnet till USB-kontakten.
Mer information finns i motorcykelns instruktionsbok.

Öppna tankfacket och anslut USB-minnet till USB-kontakten.
Mer information finns i motorcykelns instruktionsbok.

USB-kontakt
GL1800DA

USB-kontakt
Utom GL1800DA

OBS
Använd ett USB 2.0-minne med 256 MB till 64 GB som är formaterat med FAT32.
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Grundläggande användning
Mittpanel
Du kan använda navigationssystemet med knapparna på mittpanelen när motorcykeln står stilla.

 Bakåtknapp

 Hemknapp

Väljarknapp ( )ENTER Zooma in/ut
Vrid väljarknappen medurs eller 
moturs för att zooma in eller ut på 
kartan.

Flytta karta

Återgå till föregående skärm

Tryck på bakåtknappen  för att 
återgå till föregående skärm.

Tryck på hemknappen  för att visa 
hemskärmen. (S 13)

Visa hemskärm

Välja meny
Vrid eller tryck på väljarknappen för att 
markera önskad meny/alternativ och tryck 
ner knappen  för att bekräfta valet.

Tryck väljarknappen upp, ner, åt höger, åt 
vänster eller diagonalt för att flytta kartan.
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Vänster handtag
Du kan använda navigationssystemet med knapparna vid vänster handtag när motorcykeln är i rörelse.

-knappVOL

3/4-knapp

Ändra ljudvolym
Tryck -knappen upp eller ner medan 
röstvägledningen hörs för att höja eller sänka 
volymen.
• Volymen för ljudanläggning och röstvägled-

ning kan ändras separat. Läs om att ändra
ljudanläggningens volym i motorcykelns
instruktionsbok.

Håll -knappen (källa/privatläge) intryckt 
för att stänga av ljudet. Aktivera ljudet genom 
att trycka på -knappen medan ljudet är 
avstängt.
• När du håller -knappen (källa/privat-

läge) intryckt stängs både ljudet av för 
röstvägledning och ljudanläggning.

OBS
• Du kan även ändra röstvägledningens ljudvolym

från kartmenyn. (S 44)
• Det går även att välja automatisk volymhöjning för 

röstvägledning när hastigheten ökar. (S 41)

VOL

VOL

 Bakåtknapp

 Hemknapp

-knappENT

Tryck på hemknappen  för att visa 
hemskärmen. (S 13)

Visa hemskärm Välja meny
Tryck på 3/4 för att markera önskad meny/
alternativ och tryck sedan på -
knappen för att bekräfta valet.

ENT

Återgå till föregående skärm
Tryck på bakåtknappen  för att 
återgå till föregående skärm.

 Knapp för källa/privatläge
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Skriva in information
Du kan skriva in information (t.ex. ortsnamn, gatunamn, siffror och symboler) med tangentbordet.

!a Vrid  eller tryck  väljarknappen på mittpanelen åt något
håll, eller tryck på 3/4-knappen vid vänster handtag för att 
markera önskat tecken.

!b Tryck ner väljarknappen  på mittpanelen eller tryck på -
knappen vid vänster handtag.

!c Upprepa steg 1 och 2 för att skriva in nästa tecken.

!d Välj OK för att visa en lista med möjliga alternativ.

● Välj ab/AB för att visa stora/små bokstäver.
● Välj ÀË1/12!% för att visa andra typer av tecken.
● Välj Space för att ange ett mellanrum.
● Välj Del för att radera det senast inskrivna tecknet.

ENT
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Hemskärm och kart-/navigationsmeny

 på mittpanelen eller hemknappen  vid vänster handtag när som helst På hemskärmen visas flera funktioner. Tryck på hemknappen
för att återgå till hemskärmen.

Navigation
Öppnar navigationsfunktionen. (S 43)

Fordonsinställning
Används för att välja fordons-
inställningar. (S 39)

Inställning av ljudanläggning
Används för att välja inställningar för 
ljudanläggningen. (S 39)

Kartmeny
Visa kartskärmen och använd navigationsfunktioner. Välj 
Navigation på hemskärmen och tryck sedan ner väljarknappen 
på mittpanelen, eller tryck på -knappen vid vänster handtag.
Kartmenyn visas längst ner på kartskärmen. (S 44)

ENT

Navigationsmeny
Använd navigationsfunktioner, ändra inställningar och visa 
användbar information. 
Välj -symbolen på kartmenyn. Navigationsmenyn visas. 
(S 45)

Ljudkälla
Används för att välja ljudkälla. Mer 
information finns i motorcykelns 
instruktionsbok.

Telefon
Öppnar telefonskärmen. Mer information 
finns i motorcykelns instruktionsbok.
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Teckenförklaring för kartskärm

Cirkelmarkör (S 56)
Kartorientering (S 33)

Kartskala (S 10)

Gata

Kartområde

Sevärdhet (POI) (S 33, 56)
Nuvarande fordonsposition

: Norr upp
: Riktning upp
: Riktning upp 3D

GPS-symbol

Hastighetsbegränsning

OBS
• Symboler för återförsäljare av Honda motorcyklar visas när kartskalan är 2 km eller mindre. Symboler för andra sevärdheter visas när kartskalan är 400 meter eller mindre.
• Kartskalans enhet beror på område.
• Hastighetsbegränsning visas i vissa områden.
• Följ alltid hastighetsbegränsningen på vägen där du kör. Honda tar inget ansvar för kartfel eller fortkörning.
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Medan vägledning pågår
Kartskärm
Ruttlistläge

Kartläge

Vägledningsskärm

Nästa tre manövrar

Nuvarande gatunamn

Tid kvar/
ankomst-
tid

Avstånd

Destination

Beräknad 
rutt

Riktmärke

Nästa manöver

Nuvarande gatunamn

Tid kvar/
ankomst-
tid

Beräknad 
rutt

Avstånd

Destination

Riktmärke

OBS
• Det går att visa tid kvar till ankomst eller ankomsttid. (S 62)
• Medan du kör kan du hålla -knappen vid vänster handtag intryckt för att 

upprepa röstvägledningen. (S 62)

Nästa manöver

Gatunamn

Nedräkningsfält

Information om 
körfält

Återstående 
körsträcka

ENT
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Hemposition och Åka hem
Funktionen "Åk hem" vägleder dig automatiskt hem från din nuvarande position när du väljer symbolen  (Åk hem).

Spara hemposition
!a Välj Navigation på hemskärmen.

(S 13)

!b Tryck på -knappen vid vänster
handtag.

!c Välj  (Meny).

!d Välj Inställning.

!e Välj Ändra hemposition.

!f Välj en sökmetod för att hitta din hem-
position från Destinationsinmatning. 
(S 46)

!g Välj Spara för att ange platsen som
hem.

Åka hem
!a Välj symbolen  från kartmenyn. 

(S 13)

ENT

OBS
• Du kan välja platsen direkt från kartan. (S 56)
• Du kan välja en favoritplats, föregående 

destination eller sevärdhet som hemposition. 
(S 25) (S 47)
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Ange destination och välja favoritplats
Ange din destination på något av de tillgängliga sätten och följ sedan vägledningen på kartan till resmålet.

Spara favoritplats
!a Välj Navigation på hemskärmen.   

(S 13)

!b Välj en sökmetod och leta upp en plats 
som du vill spara. (S46)

!c Tryck in och håll kvar väljarknappen  
på mittpanelen eller -knappen vid 
vänster handtag när platsen är vald.
uGå vidare till steg 4 om du väljer 

platsen direkt från kartan.
!d Välj Spara som favorit.

Åka till favoritplats
!a Välj Destinationsinmatning från 

navigationsmenyn. (S 13)

!b Välj Favorit.

!c Välj din destination från listan.

!d Välj OK för att starta rutten till din 
destination.

• Redigeringsalternativ:
Ändrar dina destinationer och rutter. 
(S 57)

• Ruttalternativ:
Ändrar ruttpreferenser. (S 59)

ENT
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Ändra rutt eller destination
Du kan ändra din rutt genom att lägga till riktmärken att besöka och gator att undvika, eller ändra destination under ruttvägledning.

Lägga till riktmärke
!a Välj Navigation på hemskärmen.

(S 13)

!b Välj en sökmetod och leta upp en plats
som du vill lägga till. (S 46)

!c Välj Lägg till riktmärke.

!d Om det behövs kan du flytta platsen till
önskad position.

!e Tryck ner väljarknappen  på mitt-
panelen eller tryck på -knappen vid
vänster handtag.

!f Välj NEJ.

uVälj JA för att lägga till ännu ett 
riktmärke.

!g Välj OK.

ENT
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Ändra destination
Det finns två metoder för att ange en ny 
destination under ruttvägledning.
• Söka efter sjukhus eller polisstationer i

närheten. (S 66)

Välj Nödläge i navigationsmenyn.
• Ange en ny destination. (S 67)

Välj en sökmetod och leta upp en ny
plats. Välj sedan Ange som ny
destination för att avbryta nuvarande
rutt och starta en ny rutt.

Avbryta rutt
!a När kartskärmen visas trycker du ner

väljarknappen  på mittpanelen eller 
trycker på -knappen vid vänster
handtag.

!b Välj  (Radera vägledning).

uOm du kör en rutt med flera destina-
tioner visas följande skärm. 
Välj en destination att radera eller välj 
Radera alla rutter för att ta bort alla 
destinationer.

!c Välj JA.

ENT
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Visa trafikinformation
Du kan få information om trafikolyckor nära din nuvarande position eller på din nuvarande rutt. (S 69)

OBS
Trafikinformation finns bara i vissa områden.

Föregående
Visar föregående information

Nästa
Visar nästa information

Beskrivning av trafikhändelse

Symbol för trafikolycka



Systeminställning
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Start

Navigationssystemet startas automatiskt 
när du vrider tändningslåset till PÅ eller 
ACC.

När systemet startas visas följande bekräft-
elseskärm.

1. Välj OK.

2. Tryck på -knappen (hem) på mitt-
panelen eller -knappen (hem) vid 
vänster handtag.

3. Välj Navigation.

uKartskärmen visas.
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Hemposition

Ange hemposition

Ställer in en hemposition, så att funktionen 
"Åk hem" automatiskt vägleder dig hem 
från din nuvarande position när du väljer 
symbolen  (Åk hem). 2 S. 16

1. Tryck på -knappen (hem) på mitt-
panelen eller -knappen (hem) vid 
vänster handtag.

2. Välj Navigation.

3. Tryck på -knappen vid vänster 
handtag.

4. Välj  (Meny).

5. Välj Inställning.

6. Välj Ändra hemposition.

7. Välj en sökmetod för att leta upp din 
hemposition. 2 S. 46

8. Välj Spara för att ange platsen som 
hem.

ENT

OBS
• Du kan välja platsen direkt från kartan. 2 S. 56
• Du kan välja en favoritplats, föregående destination 

eller sevärdhet som hemposition. 2 S. 25 2 S. 47
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Favoritplatser

Spara upp till 30 favoritplatser, så att du lätt 
kan ta fram dem och skapa rutter till dem.

Spara favoritplats

1. Välj en sökmetod och leta upp en plats 
som du vill spara. 2 S. 46

2. Tryck in och håll kvar väljarknappen  
på mittpanelen eller -knappen vid 
vänster handtag när platsen är vald.
uGå vidare till steg 3 om du väljer 

platsen direkt från kartan.

3. Välj Spara som favorit.

❙Importera favoritplats
Du kan importera favoritplatser från ett
USB-minne.

1. Anslut USB-minnet. 2 S. 9

2. Tryck på -knappen (hem) på mitt-
panelen eller -knappen (hem) vid 
vänster handtag.

3. Välj Navigation.

4. Tryck på väljarknappen  på mitt-
panelen eller tryck på -knappen 
vid vänster handtag.

5. Välj  (Meny).

6. Välj Destinationsinmatning.

7. Välj Favorit.

OBS
Du kan spara upp till 30 favoritplatser.

ENT

ENT
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8. Välj  Importera favorit.

9. Välj en favoritplats att importera.

uVälj Importera alla för att importera 
samtliga platser.

Redigera favoritplats

❙Redigeringsskärm
Öppna redigeringsskärmen för att ändra 
eller radera favoritplatser.

1. Tryck på -knappen (hem) på mitt-
panelen eller -knappen (hem) vid
vänster handtag.

2. Välj Navigation.

3. Tryck på väljarknappen  på mitt-
panelen eller tryck på -knappen
vid vänster handtag.

4. Välj  (Meny).

5. Välj Destinationsinmatning.

6. Välj Favorit.

OBS
• Om det redan finns 30 sparade favoritplatser visas 

Importera favorit i grått. Radera sparade platser. 
2 S. 25

• Filer med *, /, ”, ? eller : i filnamnet visas inte.

ENT
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7. Tryck in och håll kvar väljarknappen  
på mittpanelen eller -knappen vid 
vänster handtag när en favoritplats är 
markerad.

8. Välj ett alternativ.

Följande alternativ går att välja:
● Radera:

Raderar favoritplats. Välj JA på bekräft-
elseskärmen.

● Döp om:
Ändrar namn på favoritplats.
Ange ett nytt namn och välj OK.

● Exportera till USB:
Exporterar favoritplats till USB-minne. 2 
S. 26

● Ange som hem:
Sparar en favoritplats som hemposition.

❙Exportera favoritplats
Du kan exportera favoritplatser till ett
USB-minne.

1. Anslut USB-minnet. 2 S. 9
2. Välj Exportera till USB på redigerings-

skärmen. 2 S. 25

ENT
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Rutter

Skapa och spara rutter med flera destina-
tioner. Du kan spara upp till 15 rutter.

Ruttmenylista

Öppna skärmen Ruttmenylista för att 
skapa, importera, exportera, använda eller 
ändra en rutt.

1. Tryck på -knappen (hem) på mitt-
panelen eller -knappen (hem) vid 
vänster handtag.

2. Välj Navigation.

3. Tryck på väljarknappen  på mitt-
panelen eller tryck på -knappen 
vid vänster handtag.

4. Välj  (Meny).

5. Välj Rutter.

6. Välj ett alternativ.

Följande alternativ går att välja:
● Skapa ny rutt:

Skapar och sparar en ny rutt.
● Importera rutt:

Importerar rutt från USB-minne. 2 S. 28
● Exportera rutt till USB:

Exporterar en sparad rutt till USB-minne. 
2 S. 30

● Aktuell rutt:
Visar nuvarande rutt och ruttalternativ. 2 
S. 57

● Rutter:
Visar en lista över sparade rutter. 2 S. 54

OBS
Sparade rutter kan ändras på samma sätt som aktiva 
rutter. 2 S. 57

ENT
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Skapa ny rutt

1. Välj Skapa ny rutt på skärmen 
Ruttmenylista.

2. Ange ruttnamn och välj OK.

3. Välj Lägg till destination.

4. Välj en sökmetod och leta upp en plats. 
2 S. 46
uUpprepa steg 3 och 4 för att lägga till 

flera platser.
5. Flytta platsen till önskad position.

6. Tryck på väljarknappen  på mitt-
panelen eller tryck på -knappen 
vid vänster handtag.

❙Importera rutt
Du kan importera rutter från ett USB-
minne.

1. Anslut USB-minnet. 2 S. 9

2. Välj Importera rutt på skärmen 
Ruttmenylista. 2 S. 27

3. Välj en rutt att importera.

uVälj Importera alla för att importera 
samtliga rutter.OBS

Du kan även spara den aktiva rutten. 2 S. 59

ENT



Rutter u Redigera en sparad rutt

29

System
in

ställn
in

g

Redigera en sparad rutt

Du kan radera eller döpa om en sparad rutt.

1. Välj Rutter på skärmen Ruttmenylista. 2
S. 27

2. Välj en rutt.

3. Välj ett alternativ.

Följande alternativ går att välja:
● Ställ in destination:

Väljer rutten. 2 S. 54
● Radera rutt:

Raderar rutten. Välj JA på bekräftelse-
skärmen.

● Döp om rutt:
Ändrar ruttens namn. Ange nytt namn
och välj OK.

OBS
• Du kan spara max 15 rutter. Om max antal är 

uppnått måste du radera en befintlig rutt för 
att använda Importera rutt. 2 S. 29

• En rutt som skapats på webbplatsen kan se
annorlunda ut när den importeras, eftersom den 
optimeras av navigationssystemets kartprogram-
vara. Rutten kan ändras när den räknas om.

• Filer med *, /, ”, ? eller : i filnamnet visas inte.
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❙Exportera en sparad rutt
Du kan exportera sparade rutter till ett USB-
minne.

1. Anslut USB-minnet. 2 S. 9
2. Välj  Exportera rutt till USB på 

skärmen Ruttmenylista. 2 S. 27

3. Välj en rutt att exportera.

uVälj Exportera alla för att exportera 
samtliga rutter.
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Inställningar för vägledningsläge

Ändra inställningar för vägledningsläge.

1. Tryck på -knappen (hem) på mitt-
panelen eller -knappen (hem) vid 
vänster handtag.

2. Välj Navigation.

3. Tryck på väljarknappen  på mitt-
panelen eller tryck på -knappen 
vid vänster handtag.

4. Välj  (Meny).

5. Välj Inställning.

6. Välj Vägledningsläge.

7. Välj ett alternativ.

Följande alternativ går att välja:
● Karta:

Bara kartskärmen visas.
● Ruttlista (standard):

Kartan och en lista med kommande
manövrar visas samtidigt på kart-
skärmen.

ENT
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Kart-/vyinställningar

Skärmen Kart-/vyinställningar

Öppna skärmen Inställning för att ändra 
kart-/vyinställningar.

1. Tryck på -knappen (hem) på mitt-
panelen eller -knappen (hem) vid
vänster handtag.

2. Välj Navigation.

3. Tryck på väljarknappen  på mittpanelen
eller -knappen vid vänster handtag.

4. Välj  (Meny).

5. Välj Inställning.

6. Välj Kart-/vyinställningar.

7. Välj ett alternativ.

Följande alternativ går att välja:
● Kartinställning:

Ändrar kartans orientering. 2 S. 33
● Autozoom:

Slår på/av autozoom.
● Visa trafikflöde:
    Väljer om trafikflöde ska visas på kart-
    skärmen.
● POI-lista:

Lista med kategorier av sevärdheter som
kan visas på kartan. 2 S. 33

● Kartfärg dag:
Väljer kartans färg.

ENT

OBS
Autozoom  är avstängt som standard.
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Kartinställning

Välj kartans orientering.

1. Välj Kartinställning på skärmen Kart-/
vyinställningar. 2 S. 32

2. Välj ett alternativ.

Följande alternativ går att välja:
● Norr upp (standard):

Kartan visas alltid med nord uppåt.

● Riktning upp:
Kartan visas med din färdriktning uppåt.

● Riktning upp 3D:
Kartan visas i 3D med din färdriktning 
uppåt.

POI-lista (sevärdheter)

Ställ in sevärdheter (POI) som ska visas.

1. Välj POI-lista på skärmen Kart-/
vyinställningar. 2 S. 32

2. Välj kategorier som ska visas.

uVälj Alla kategorier för att visa 
symboler för samtliga kategorier.
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❙Lista över alla kategorier
Fordonsservice
Alla
Honda bilhandlare
Honda mc-handlare
Bensinstation
Biltvätt
Bildelar
Bilverkstad
Lastbilsverkstad
Däckverkstad
Utsläppstest
Skåpbilsverkstad

Restaurang
Alla
Bar & pub
Café
Amerikansk mat
Kalifornisk mat
Kinesisk mat
Fransk mat
Indisk mat
Italiensk mat
Japansk mat
Mexikansk mat
Fisk och skaldjur
Barbecue/södra USA
Snabbmat

Grill
Judisk mat/Kosher
Stekhus
Turkisk mat
Afrikansk mat
Pizza
Snacks & drycker
Frukost
Glass
Tapas
Karibisk mat
Sushi

Boende
Alla
Hotell
Övrigt boende

Shopping
Alla
Kläder & accessoarer
Böcker
Datorer & elektronik
Närbutiker
Varuhus
Presenter
Speceriaffärer
Hem & trädgård
Husgeråd
Kontorsmateriel
Apotek
Köpcenter
Sportutrustning
Vin, öl & sprit

Bank/bankomat

Attraktion
Alla
Större attraktioner
Nöjesparker
Strand
Historiska landmärken
Parker & trädgårdar
Turistinformation
Vinodlingar
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Rekreation
Alla
Bowlinghall
Golf
Skidåkning & vintersport
Sportcenter
Idrottsarenor & banor
Camping & ställplats husvagn/husbil

Konst & underhållning
Alla
Kasino
Biograf
Museum & gallerier
Nattklubbar
Teater/balett

Transport & resor
Alla
Gränsövergång
Tågstation
Färjeterminal
Pendeltåg
Busstation
Flygplats
Biluthyrning
Bilparkering
P-hus
Pendelparkering
Toalett

Räddningstjänst
Alla
Sjukhus/vårdcentral
Brandstation
Polisstation

Samhällstjänster
Alla
Stadshus
Kulturcentrum
Domstolar
Postkontor

Vardagsliv
Alla
Träning & gym
Bibliotek
Kyrkor
Skolor

Högskola & universitet
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Inställning av spårningslogg

Du kan välja om systemet ska skapa ett 
streckat spår som visar var du har kört. Det 
streckade spåret visas på alla kartskalor upp 
till och med 100 km. 

Inställningsskärm för 
spårningslogg

Öppna inställningsskärmen för spårnings-
logg för att ändra spårinställningar.

1. Tryck på -knappen (hem) på mitt-
panelen eller -knappen (hem) vid 
vänster handtag.

2. Välj Navigation.

3. Tryck på väljarknappen  på mitt-
panelen eller tryck på -knappen 
vid vänster handtag.

4. Välj  (Meny).

5. Välj Inställning.

6. Välj Inställning av spårningslogg.ENT
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7. Välj ett alternativ.

Följande alternativ går att välja:
● Visa spår:

Visar ett streckat spår på kartan där du
har kört.

● Spela in spår:
Startar inspelning av spårlogg. När alter-
nativet stängs av stoppas inspelningen
och den inspelade spårloggen sparas i
spårlistan. 2 S. 38

● Importera spår:
Importerar spårlogg från anslutet USB-
minne. 2 S. 37

● Exportera spår till USB:
Exporterar spårlogg till anslutet USB-
minne. 2 S. 38

● Spår:
Visar en lista över spår. 2 S. 38

● Dölj spår på karta:
Döljer det streckade spåret på kartan när
startpunkten för det inspelade spåret är
inställd på din destination. 2 S. 55

Importera spår

Du kan importera spår från ett USB-minne.

1. Anslut USB-minnet. 2 S. 9
2. Välj Importera spår på inställnings-

skärmen för spårningslogg. 2 S. 36

3. Välj ett spår att importera.

uVälj Importera alla för att importera 
samtliga spår.

OBS
• Visa spår och Spela in spår är avstängda som

standard.
• Upp till 15 spår kan sparas.

OBS
• Du kan spela in max 15 spår. Om max antal är uppnått 

måste du radera ett befintligt spår för att använda 
Importera spår. 2 S. 38

• Filer med *, /, ”, ? eller : i filnamnet visas inte.
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Exportera spår till USB

Du kan exportera spår till ett USB-minne.

1. Anslut USB-minnet. 2 S. 9
2. Välj Exportera spår till USB på inställ-

ningsskärmen för spårningslogg. 2 S. 36

3. Välj ett spår att exportera.

uVälj Exportera alla för att exportera 
samtliga spår.

Spår

Visa, spela upp igen eller radera spår.

1. Välj Spår på inställningsskärmen för 
spårningslogg. 2 S. 36

2. Välj ett spår.

3. Välj ett alternativ.

Följande alternativ går att välja:
● Visa på karta:

Visar spåret på kartan.
● Navigera till startpunkt:

Ställer in en rutt till spårets startpunkt. 2 
S. 55

● Radera spår:
Tar bort spåret. Välj JA på bekräftelse-
skärmen.
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Övriga navigationsinställningar

Systemspråk

Du kan ändra systemets språk.

1. Tryck på -knappen (hem) på mitt-
panelen eller -knappen (hem) vid 
vänster handtag.

2. Välj Audio setting (inställning för 
ljudanläggning).

3. Välj  General setting (allmän inställ-
ning).

4. Välj Language (språk).

5. Välj önskat språk.

uMer information finns i motorcykelns 
instruktionsbok.

Språk för röstvägledning

Du kan ändra språk för röstvägledning.

1. Tryck på -knappen (hem) på mitt-
panelen eller -knappen (hem) vid 
vänster handtag.

2. Välj Audio setting (inställning för 
ljudanläggning).

3. Välj  General setting (allmän inställ-
ning).
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4. Välj TTS language (TTS-språk).

5. Välj önskat språk för röstvägledning.

uMer information finns i motorcykelns 
instruktionsbok.

Kartskärmens ljusstyrka

Du kan justera kartskärmens ljusstyrka.

1. Tryck på -knappen (hem) på mitt-
panelen eller -knappen (hem) vid 
vänster handtag.

2. Välj Vehicle setting (fordons-
inställning).

3. Välj Day / Night (dag/natt).

4. Välj ljusstyrkans nivå eller välj ett 
alternativ.

Följande alternativ går att välja:
● Hold day mode (håll dagläge):

Ställer in kartskärmen på dagläge.
● Hold night mode (håll nattläge):

Ställer in kartskärmen på nattläge.
uMer information finns i motorcykelns 

instruktionsbok.
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Autovolym

Inställning som gör att ljudvolymen höjs 
automatiskt när motorcykelns hastighet 
ökar.

1. Tryck på -knappen (hem) på mitt-
panelen eller -knappen (hem) vid
vänster handtag.

2. Välj Audio setting (inställning för
ljudanläggning).

3. Välj Sound setting (ljudinställning).

4. Välj Navi auto volume (Speaker)/
(Headset).

5. Välj önskad inställning.

uMer information finns i motorcykelns 
instruktionsbok.

Upprepa röstvägledning

Slår på/av upprepning av röstvägledning.

1. Välj Inställning i navigationsmenyn.
2. Välj Upprepa röstvägledning.

OBS
När Upprepa röstvägledning är påslaget kan du 
hålla ENT -knappen vid vänster handtag intryckt för 
att upprepa röstvägledningen medan du kör. 2 S. 8, 
S. 62
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Återställ alla inställningar

Återställ alla menyer och anpassade
inställningar till fabriksinställningar.

1. Tryck på -knappen (hem) på mitt-
panelen eller -knappen (hem) vid 
vänster handtag.

2. Välj Audio setting (inställning för 
ljudanläggning).

3. Välj  General setting (allmän inställ-
ning).

4. Välj System reset (systemåterställning).

5. Välj JA.

uMer information finns i motorcykelns 
instruktionsbok.

OBS
När du återställer inställningarna raderas samtidigt all 
sparad data i navigationssystemet.
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Kartmeny

Öppna kartmenyn för att använda naviga-
tionsfunktioner, ändra ljudvolym för röst-
vägledning, ställa in rutt till hemposition, 
visa eller dölja sevärdhetssymboler eller 
radera nuvarande vägledning.

1. Tryck på -knappen (hem) på mitt-
panelen eller -knappen (hem) vid 
vänster handtag.

2. Välj Navigation.

3. Tryck på väljarknappen  på mitt-
panelen eller tryck på -knappen 
vid vänster handtag.

4. Välj ett alternativ som visas längst ner på 
skärmen.

Följande alternativ går att välja:
●  (Radera vägledning):

Avbryter nuvarande ruttvägledning. 
2 S. 63

●  (Åk hem):
Väljer rutten till din hemposition. 2 S. 16

●  (Meny):
Visar navigationsmenyn. 2 S. 45

●  (Navigationsvolym):
Ändrar ljudvolym för röstvägledning. 2 S. 
44

●  (Sevärdheter PÅ) (standard)/  
(Sevärdheter AV):
Visar/döljer sevärdhetssymboler (POI) på 
kartskärmen.
Du kan välja vilka kategorier av symboler 
som visas på kartskärmen. 2 S. 33

Ändra röstvägledningens 
ljudvolym

1. Välj  (Navigationsvolym) från 
kartmenyn. 2 S. 44

2. Tryck -knappen upp eller ner för 
att höja eller sänka röstvägledningens 
ljudvolym. 2 S. 11

ENT

OBS
Du kan även trycka -knappen upp/ner medan 
röstvägledningen hörs för att höja eller sänka volymen.

VOL

VOL
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Navigationsmeny

I det här avsnittet beskrivs hur du öppnar 
navigationsmenyn och använder naviga-
tionsfunktioner.

1. Välj  (Meny) från kartmenyn. 2 S. 44

2. Välj ett alternativ.

Följande alternativ går att välja:
● Åk hem:

Väljer rutten till din hemposition. 2 S. 16
● Destinationsinmatning:

Anger en destination genom att du väljer 
en favoritdestination, en föregående 
destination, en sevärdhet, skriver in en 
adress eller väljer en plats på kartan. 2 S. 
46

● Nödläge:
Söker efter sjukhus/polis eller visar 
information om din nuvarande position. 
2 S. 66

● Rutter:
Skapar och sparar en rutt med flera 
destinationer eller redigerar nuvarande 
rutt.  2 S. 27, S. 57

● Information:
Visar övrig information. 2 S. 68

● Inställning:
Anpassar inställningar för navigations-
funktioner. 2 S. 21
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Ange destination

I det här avsnittet beskrivs hur du letar upp 
en plats och väljer den som destination.

Destinationsinmatning

Öppna skärmen Destinationsinmatning för 
att välja sökmetod.

1. Välj Destinationsinmatning från naviga-
tionsmenyn. 2 S. 45

2. Välj ett alternativ.

Följande alternativ går att välja:
● Favorit:

Ställer in en destination genom att du 
väljer en plats i favoritlistan. 2 S. 46

● Föregående destination:
Ställer in en destination genom att du 
väljer en föregående destination. 2 S. 47

● Sevärdhet (POI):
Ställer in en destination genom att du 
väljer en sevärdhetsplats. 2 S. 47

● Adress:
Ställer in en destination genom att du 
skriver in en adress. 2 S. 49

● Korsning:
Ställer in en destination genom att du 
letar upp en korsning. 2 S. 52

● Telefonnummer:
Ställer in en destination genom att du 
skriver in ett telefonnummer. 2 S. 53

Favorit

Välj en favoritplats att använda som 
destination.

1. Välj Favorit på skärmen Destinations-
inmatning. 2 S. 46

2. Välj din destination från listan.

3. Välj OK för att starta rutten till din 
destination. 2 S. 57

OBS
Du kan lägga till, redigera & radera favoritplatser. 2 S. 24
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Föregående destination

Välj ett resmål från en lista med dina 30 
senaste destinationer.

1. Välj Föregående destination på 
skärmen Destinationsinmatning. 2 S. 46

2. Välj din destination från listan.

3. Välj OK för att starta rutten till din 
destination. 2 S. 57

Sevärdhet (POI)

Välj en sevärdhet (t.ex. bensinstationer, 
restauranger, hotell) i kartdatabasen för att 
söka efter en destination.

1. Välj Sevärdhet (POI) på skärmen 
Destinationsinmatning. 2 S. 46

2. Välj kategori.

OBS
• Du kan spara en föregående destination som favorit 

eller hemposition. Tryck in och håll kvar väljar-
knappen  på mittpanelen eller -knappen 
vid vänster handtag när platsen är vald och välj 
sedan Spara som favorit eller Ange som hem.

• Om du vill ta bort en plats från listan trycker du in 
och håller kvar väljarknappen  på mittpanelen 
eller -knappen vid vänster handtag när 
platsen är vald och väljer sedan Radera.

ENT

ENT
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3. Välj underkategori.
uGå vidare till steg 4 om skärmen för 

underkategorier inte visas.

4. Välj en plats från listan.

5. Välj OK för att starta rutten till din 
destination. 2 S. 57

❙Ändra sökområde
Som standard söker systemet efter platser 
så nära din nuvarande position som möjligt. 
Du kan söka efter en plats nära en annan 
stad eller plats.

1. Välj Sevärdhet (POI) på skärmen 
Destinationsinmatning. 2 S. 46

2. Välj Ändra sökområde.

3. Välj ett alternativ.

Följande alternativ går att välja:
● Stad:

Söker nära staden du kör in i.
● Aktuell stad:

Söker nära din nuvarande stad.
● Nära aktuell plats (standard):

Söker nära din nuvarande position.
● Längs rutten:

Söker längs din nuvarande rutt.
● Nära destination:

Söker nära din nuvarande destination.

OBS
Du kan spara den hittade platsen som favorit eller 
hemposition. Tryck in och håll kvar väljarknappen  
på mittpanelen eller -knappen vid vänster 
handtag när platsen är vald och välj sedan Spara som 
favorit eller Ange som hem.

ENT

OBS
• Längs rutten och Nära destination är tillgäng-

liga när rutten är aktiv.
• När du väljer Stad kan bekräftelseskärmen visas. 

Välj JA och ange land och sedan stad.



Ange destination u Adress

49

N
avig

atio
n

Adress

Ange en adress att använda som destina-
tion.

❙Adress-skärm
1. Välj Adress på skärmen 

Destinationsinmatning. 2 S. 46

2. Välj ett alternativ.

Följande alternativ går att välja:
● Gatunamn:

Söker efter en gata som destination. 
2 S. 49

● Stadsnamn:
Söker efter en stad som destination. 
2 S. 50

● Postnummer:
Söker efter ett postnummer som 
destination. 2 S. 51

● Land:
Anger land att söka i. 2 S. 52

❙Gatunamn
1. Välj Gatunamn på skärmen Adress. 2 S. 

49
2. Ange gatunamn och välj OK.

3. Välj en gata från listan.OBS
Land måste anges för att övriga alternativ ska kunna 
väljas.
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4. Ange husnummer och välj OK.

uVälj Skip för att söka direkt efter den 
valda gatan.

5. Välj ett husnummer från listan.
uOm en uppmaning visas anger du 

stadens namn och väljer OK. Välj 
sedan staden från listan.

6. Välj OK för att starta rutten till din 
destination. 2 S. 57

❙Stadsnamn
1. Välj Stadsnamn på skärmen Adress. 2 

S. 49
2. Ange stadsnamn och välj OK.

3. Välj en stad från listan.

4. Ange gatunamn och välj OK.

5. Välj en gata från listan.

OBS
Stegens ordning kan ändras beroende på kartdata som 
laddas i systemet.
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6. Ange husnummer och välj OK.

uVälj Skip för att söka direkt efter den 
valda gatan.

7. Välj ett husnummer från listan.
8. Välj OK för att starta rutten till din 

destination. 2 S. 57

❙Postnummer
1. Välj Postnummer på skärmen Adress. 2 

S. 49
2. Ange postnummer och välj OK.

3. Välj ett postnummer från listan.

4. Ange gatunamn och välj OK.

5. Välj en gata från listan.

uOm en uppmaning visas anger du 
husnummer och väljer OK. Välj sedan 
husnummer från listan.

6. Välj OK för att starta rutten till din 
destination. 2 S. 57

OBS
• Om du väljer Skip i steg 6 kanske systemet visar en 

lista med postnummer. Välj då ett postnummer och 
gå vidare till steg 8.

• Stegens ordning kan ändras beroende på kartdata 
som laddas i systemet.

OBS
Stegens ordning kan ändras beroende på kartdata som 
laddas i systemet. 
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❙Land
Ange ett land att söka i. 

1. Välj Land på skärmen Adress. 2 S. 49 
2. Ange landets namn och välj OK.

3. Välj ett land från listan.

Korsning

Välj en korsning mellan två gator som 
destination.

1. Välj Korsning på skärmen Destinations-
inmatning. 2 S. 46

2. Välj Gatunamn.

3. Ange det första gatunamnet och välj 
OK.

4. Välj en gata från listan.

uOm en uppmaning visas anger du stadens 
namn och väljer OK. Välj sedan staden från 
listan.

5. Ange det andra gatunamnet och välj 
OK.

6. Välj en gata från listan.
7. Välj OK för att starta rutten till din 

destination. 2 S. 57
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❙Ändra land
Byt land att söka i.

1. Välj Korsning på skärmen Destinations-
inmatning. 2 S. 46

2. Välj Land.

3. Ange landets namn och välj OK.

4. Välj ett land från listan. Telefonnummer

Sök efter en destination genom att ange ett 
telefonnummer.

1. Välj Telefonnummer på skärmen 
Destinationsinmatning. 2 S. 46

2. Ange landets namn och välj OK.
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3. Välj ett land från listan.

4. Ange telefonnummer och välj OK.

5. Välj en plats från listan.

6. Välj OK för att starta rutten till din 
destination. 2 S. 57

Rutter

Välj en sparad rutt.

1. Välj Rutter i navigationsmenyn. 2 S. 45

2. Välj Rutter på skärmen Ruttmenylista.

3. Välj en sparad rutt från listan.

4. Välj  Ställ in destination.

5. Välj OK för att starta rutten till din 
destination. 2 S. 57

OBS
Du kan spara, redigera och radera rutten. 2 S. 27
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Spår

Ange en rutt med ett inspelat spår. Det 
valda spårets startpunkt väljs som destina-
tion.

1. Välj Inställning i navigationsmenyn. 2 
S. 45

2. Välj Inställning av spårningslogg.

3. Välj Spår.

4. Välj ett spår.

5. Välj Navigera till startpunkt.

6. Välj OK för att starta rutten till din 
destination. 2 S. 57
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Inmatning från karta

Välj en symbol eller en plats som destina-
tion.

1. Flytta kartan till önskad position och välj 
en plats, gata, korsning eller sevärdhets-
symbol. 2 S. 10

2. Välj  Ställ in destination.

uOm du väljer Sevärdhet (POI) visas en 
lista med sevärdheter runt den valda 
platsen. Välj en sevärdhet från listan 

och gå vidare till steg 3.
3. Välj OK för att starta rutten till din 

destination. 2 S. 57

OBS
Du kan spara platsen som favorit eller hemposition. 
Välj Spara som favorit eller Ange som hem i 
steg 2.
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Ruttberäkning

I det här avsnittet beskrivs hur en rutt 
beräknas.

Destinationsbekräftelse

När du väljer en destination visas skärmen 
Destinationsbekräftelse.

Bekräfta destinationens adress, uppskattad 
körsträcka/restid och beräknad rutt innan 
du startar rutten.

Om du vill kan du redigera destinationer 
och ändra ruttpreferenser.

1. Välj en sökmetod för att leta upp en 
destination. 2 S. 46

2. Välj ett alternativ.

Följande alternativ går att välja:
● OK:

Startar rutten till din destination. 
Systemet beräknar och visar rutten på 
kartskärmen.

● Redigeringsalternativ:
Ändrar dina destinationer och rutter. 2 S. 
57

● Ruttalternativ:
Ändrar ruttpreferenser. 2 S. 59

Redigera rutt

Du kan arrangera, lägga till och radera 
destinationer och spara rutter med 
redigeringsmenyn.

❙Redigeringsalternativ
Välj Redigeringsalternativ på skärmen 
Destinationsbekräftelse. 2 S. 57

Öppna skärmen såhär medan du kör:

1. Välj Rutter i navigationsmenyn. 2 S. 45



Ruttberäkning u Redigera rutt

58

N
avig

atio
n

2. Välj Aktuell rutt.

3. Välj Redigeringsalternativ.

4. Välj ett alternativ.

Följande alternativ går att välja:
● Arrangera riktmärken:

Ändrar ordning på destinationer. 2 S. 58
● Radera riktmärken:

Tar bort destination. 2 S. 59
● Lägg till destination:

Lägger till som riktmärke. 2 S. 65
● Döp om:

Ändrar namn på rutt. Ange nytt namn
och välj OK.

● Radera:
Tar bort rutt från lista med sparade
rutter.

● Spara som rutt:
Lägger till rutt i lista med sparade rutter.
2 S. 59

❙Ändra ordning på destinationer
1. Välj Arrangera riktmärken på skärmen

Redigeringsalternativ. 2 S. 57
2. Välj en destination att flytta.

3. Flytta den valda destinationen till önskad
position.

4. Tryck på väljarknappen  på mitt-
panelen eller tryck på -knappen
vid vänster handtag.

OBS
• Arrangera riktmärken och Radera riktmärken 

är tillgängliga när rutten har flera destinationer.
• Döp om och Radera är tillgängliga för sparade 

rutter. 2 S. 27

ENT
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❙Radera destination
1. Välj Radera riktmärken på skärmen 

Redigeringsalternativ. 2 S. 57

2. Välj en destination att radera.

3. Välj JA.

❙Spara rutt
1. Välj Spara som rutt på skärmen 

Redigeringsalternativ. 2 S. 57

2. Ange ruttnamn och välj OK.

Ändra ruttpreferenser

Räkna om aktuell rutt med andra rutt-
preferenser.

❙Ruttalternativ
Välj Ruttalternativ på skärmen 
Destinationsbekräftelse. 2 S. 57

Öppna skärmen såhär medan du kör:

1. Välj Rutter i navigationsmenyn. 2 S. 45

OBS
Du kan använda en sparad rutt. 2 S. 54
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2. Välj Aktuell rutt.

3. Välj Ruttalternativ.

4. Välj ett alternativ.

Följande alternativ går att välja:
● Snabbaste (standard):

Beräknar rutter med kortare restid, men
som kan ha längre körsträcka.

● Kortaste:
Beräknar rutter med kortare körsträcka,
men som kan ha längre restid.

● Undvik motorvägar:
Undviker motorvägar.

● Undvik vägtullar:
Undviker vägtullar.

● Undvik tunnlar:
Undviker tunnlar.

● Undvik färjor:
Undviker färjor.

● Undvik pendling:
Undviker körfält för visst antal passager-
are.

● Undvik U-sväng:
Undviker U-svängar.

● Visa rutt:
Visar hela rutten. 2 S. 62

● Omväg:
Beräknar en omvägsrutt. 2 S. 63

● Trafikomledning:
Med Trafikomledning beräknar
systemet den snabbaste rutten manuellt
eller automatisk utifrån senaste
trafikinformation.  2 S. 60

❙Trafikomledning
Här ställer du in funktionen Trafik-
omledning.

1. Välj Trafikomledning på skärmen
Ruttalternativ. 2 S. 59

2. Välj ett alternativ.

Följande alternativ går att välja:
● AV:

Stänger av Trafikomledning.
● Automatisk:

Systemet lägger om rutten automatiskt 
baserat på trafikinformation.

● Manuell (standard):
Systemet övervakar trafikförhållanden och
erbjuder snabbaste rutten under naviger-
ing. Du kan välja att acceptera eller inte.

OBS
Trafikomledning är bara tillgänglig när systemet tar 
emot RDS (Radio Data System).
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Köra till destinationen

Visa rutt

I det här avsnittet beskrivs hur du följer 
vägledningen till destinationen.

❙Kartskärm
När systemet har beräknat en rutt till 
destinationen visas rutten på kartskärmen. 
2 S. 57

Medan du kör följer systemet din position 
på kartan i realtid och ger vägledning när 
du närmar dig vägledningspunkter längs 
rutten. 2 S. 15, S. 61

Nästa vägledningspunkt och avståndet från 
din nuvarande position visas i skärmens 
övre högra hörn. 
På flerfiliga vägar visas även information 
om körfält. 

Vägledning för körfält visas med små pilar. 
Körfältet där du ska köra visas i vitt.

❙Vägledningsskärm
Vägledningsskärmen visas när du närmar 
dig nästa sväng. Dessutom visas en stapel 
längst till höger som räknar ner avståndet till 
svängen.

❙Korsningsskärm
Korsningsskärmen visar en bild av nästa 
korsning och vilket körfält du ska ligga i.

OBS
• När du ställer in Vägledningsläge på Karta visas

bara nästa manöver. 2 S. 31
• Medan du kör till destinationen visar systemet 

automatiskt symboler för trafikolyckor på kartan.
• När du aktiverar Fart och flöde visas trafikflöde. 

2 S. 32
- Stopp: Röd
- Stillastående trafik: Orange
- Tät trafik: Gul
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❙Visa hela rutten
Visa hela rutten genom att välja Visa rutt 
på skärmen Ruttalternativ. 
2 S. 59

❙Avvika från planerad rutt
Om du avviker från rutten beräknar 
systemet automatiskt en ny rutt till önskad 
destination, utifrån din nuvarande plats och 
riktning.

❙Visa tid kvar/ankomsttid
På kartskärmens vänstra sida visas tid kvar/
ankomsttid och avstånd. 
När du kör en rutt med flera destinationer 
kan du kontrollera tid kvar/ankomsttid och 
avstånd till varje destination genom att 
välja flaggsymbolen.

Det går att välja om tid kvar eller ankomst-
tid ska visas.
Tryck på -knappen vid vänster hand-
tag och vrid sedan väljarknappen moturs 
för att välja tid kvar eller ankomsttid.

❙Upprepa röstvägledning
Du kan upprepa röstvägledningen genom 
att trycka in och hålla kvar väljarknappen 

 på mittpanelen eller -knappen vid 
vänster handtag medan du kör.

OBS
Om rutten har ett riktmärke går det även att välja om 
tid kvar/ankomsttid eller avstånd till nästa riktmärke 
ska visas.

ENT

Tid kvar/ankomsttid

OBS
Upprepa röstvägledning måste vara påslagen för 
att upprepningen ska fungera. 2 S. 41

ENT
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Ändra rutt

Avbryta rutt

Ta bort en destination för att stoppa 
vägledning.
1. När kartskärmen visas trycker du på

väljarknappen  på mittpanelen eller 
-knappen vid vänster handtag.

2. Välj (Radera vägledning).

uNär du kör en rutt med flera destinationer
väljer du en destination att radera, eller 
så väljer du Radera alla rutter för att 
ta bort samtliga destinationer.

3. Välj JA.

Ta en omväg

Beräkna en ny rutt för att undvika något 
längre fram på vägen. Systemet skapar en 
ny rutt om det går, och försöker leda dig 
tillbaka till den ursprungliga rutten så 
snabbt som möjligt.

1. Välj Omväg på skärmen Ruttalternativ. 2
S. 59

2. Välj en gata att undvika.

3. Tryck två gånger på -knappen (bakåt)
på mittpanelen eller tryck två gånger på 

-knappen (bakåt) vid vänster
handtag.

4. Välj OK för att starta den nya rutten.

ENT
OBS
• Om din nuvarande rutt är det enda möjliga alterna-

tivet kanske inte systemet beräknar en omväg.
• Välj Uppdatera för att avbryta omvägen. 
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Undvika trafik

När trafikomledning är påslagen övervakar 
systemet trafikförhållanden och söker efter 
den snabbaste rutten. 2 S. 60

När Trafikomledning är inställd på 
Automatisk optimerar systemet auto-
matiskt rutten för kortaste restid.

När Trafikomledning är inställd på 
Manuell meddelar systemet när det hittar 
en snabbare rutt, och du kan välja att 
acceptera den nya rutten.
Välj JA för att acceptera den nya rutten.

Lägga till riktmärken

Du kan lägga till max 99 riktmärken längs 
rutten till destinationen.
1. Längs rutten väljer du en sökmetod för

att lägga till en ny destination eller ett
riktmärke. 2 S. 46

2. Välj Lägg till riktmärke.

uVälj Ange som ny destination för att 
ställa in platsen som din nya destination.

3. Flytta platsen till önskad position.

OBS
• Trafikomledning är bara tillgänglig när systemet 

tar emot RDS.
• Systemet kan leda dig genom en trafikstockning om

det är det bästa ruttalternativet. Förseningen på 
grund av köer läggs till automatiskt på den 
beräknade restiden.
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4. Tryck på väljarknappen  på mittpanelen
eller tryck på -knappen vid vänster
handtag.

5. Välj NEJ.

uLägg till flera riktmärken genom att
välja JA och upprepa steg 1 till 4.

6. Välj OK.

❙Lägga till riktmärken från
Redigeringsalternativ

1. Välj Lägg till destination på skärmen
Redigeringsalternativ. 2 S. 57

2. Välj en sökmetod för att lägga till en ny
destination eller ett riktmärke. 2 S. 46

3. Flytta platsen till önskad position.

4. Tryck på väljarknappen  på mittpanelen
eller tryck på -knappen vid vänster
handtag.

5. Välj NEJ.

uLägg till flera riktmärken genom att
välja JA och upprepa steg 2 till 4.

6. Välj OK.

ENT

ENT
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Ändra destination

Hitta sjukhus/polisstation

Sök efter sjukhus eller polisstation runt din 
nuvarande position.

1. Välj Nödläge i navigationsmenyn. 2 S. 
45

uVälj OK om bekräftelseskärmen visas.
2. Välj Brandstation, Sjukhus eller Polis.

uPlatser i den valda kategorin visas i en 
lista med den närmaste högst upp.

3. Välj en plats från listan.

4. Välj OK för att starta rutten till din 
destination.
uDu kan redigera destinationer och 

ruttpreferenser. 2 S. 57, S. 59

❙Visa information om aktuell 
position

Visa adress och koordinater för din 
nuvarande plats.

1. Välj Nödläge i navigationsmenyn. 2 S. 
45

uVälj OK om bekräftelseskärmen visas.
2. Välj Aktuell position.
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uAdress och koordinater för din 
nuvarande plats visas.

Ange en ny destination

I det här avsnittet beskrivs hur du ändrar 
eller lägger till en ny destination för din 
rutt.

1. Välj en sökmetod för att ange en ny 
destination. 2 S. 46

2. Välj ett alternativ.

Följande alternativ går att välja:
● Ange som ny destination:

Raderar nuvarande rutt och startar den 
nya rutten till platsen.

● Lägg till riktmärke:
Lägger till platsen som ett riktmärke. 2 S. 
64



68

N
avig

atio
n

Visa information

Du kan kontrollera exempelvis din 
nuvarande position och information om 
navigationssystemet.

Informationsskärm

Öppna skärmen Information för att 
kontrollera olika uppgifter.

1. Välj Information i navigationsmenyn. 2
S. 45

2. Välj ett alternativ.

Följande alternativ går att välja:
● Aktuell position:

Visar adress och koordinater för din
nuvarande plats. 2 S. 68

● Trafik:
Visar trafikhändelser nära din position 
eller på din rutt. 2 S. 69

● Systeminformation:
Visar information om navigations-
systemet och kartdatabasen. 2 S. 70

Information om aktuell 
position

Visa adress och koordinater för din 
nuvarande plats.

1. Välj Aktuell position på skärmen
Information. 2 S. 68

uAdress och koordinater för din
nuvarande plats visas.
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Trafikinformation

Visa information om trafikhändelser nära 
din nuvarande position eller på din 
nuvarande rutt.
1. Välj Trafik på skärmen Information. 2 S.

68

2. Välj Nära aktuell position eller På 
aktuell rutt.

uPå aktuell rutt kan väljas när rutten är 
aktiv.

3. Välj en rad i listan för att visa detaljer.

uTrafikinformationsskärmen visas. 2 S. 
20, S. 69

uVälj Uppdatera för att uppdatera 
trafikinformation.

❙Trafikinformationsskärm
Trafikinformationsskärmen visar detaljerad 
information om trafikhändelsen. 2 S. 20

Följande information är tillgänglig:
● Beskrivning av trafikhändelsen
● Var händelsen har inträffat
● Vilken riktning händelsen påverkar
● Varaktighet (om tidsinformation finns)

OBS
•

•

Välj Föregående eller Nästa för att visa före-
gående/nästa trafikinformation.
Du kan ställa in trafikomledning för att 
undvika trafikolyckor. 2 S. 60, S. 64
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Systeminformation

Visa information om navigationssystemet 
och kartdatabasen.

1. Välj Systeminformation på skärmen 
Information. 2 S. 68
uInformation om systemet visas.
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Systemmeddelanden

Meddelande på skärmen Förklaring och rekommenderad åtgärd

Max antal favoriter uppnått.
Vill du redigera favoriter?

Du har sparat max antal favoriter. Radera en favorit för att spara en ny plats. Välj JA för att gå vidare 
till skärmen Favoritlista, och radera där en favoritplats. 2 S. 25

Rutt till vald destination kan inte 
beräknas.

Det finns ingen tillgänglig rutt till den valda destinationen. Försök med en annan destination.

Data hittas inte. Den sökta sevärdheten hittades inte. Försök med en annan sevärdhet.

Max antal riktmärken uppnått.
Vill du radera ett riktmärke?

Du har sparat max antal riktmärken. Radera ett riktmärke för att lägga till ett nytt riktmärke. Välj JA 
för att gå vidare till skärmen Radera riktmärke, och välj en destination att radera. 2 S. 59

Max antal rutter uppnått. Du har sparat max antal rutter. Radera en rutt för att skapa eller importera en rutt. 2 S. 29

Vid nödläge, kontrollera att 
anläggningen är öppen innan du 
går vidare.

Meddelande för bekräftelse av nödsituation. Läs meddelandet och välj OK.

RDS-traf k ej tillgänglig för  
närvarande.

RDS-data saknas eller antennen är inte ansluten. Kontrollera att antennen är korrekt ansluten. 
Kontakta din återförsäljare.

Max antal favoriter uppnått. Du har sparat max antal favoriter. Radera en favorit för att spara en ny plats. 2 S. 25

Ogiltiga data. Importerad fil med rutt, favorit eller spår är skadad. Kontrollera om filen kopierades korrekt till 
USB-minnet.

Kan inte exportera. Rutt, favorit eller spår kunde inte exporteras. Anslut USB-minnet igen och försök importera på nytt. 
Försök med ett annat USB-minne om problemet kvarstår.

Rutt till vald destination 
beräknades. Men ett eller flera 
ruttalternativ kunde inte undvikas.

Vissa valda alternativ att undvika hoppades över när rutten beräknades.

Max antal spår uppnått. Du har sparat max antal spår. Radera ett spår för att spela in eller importera ett nytt spår. 2 S. 38



Systemmeddelanden

73

Felsö
kn

in
g

Import av föleande favorit 
misslyckades.

Favoriten gick inte att importera från USB-minnet. Anslut USB-minnet igen och försök importera på 
nytt. Försök med ett annat USB-minne om problemet kvarstår.

Import av föleande rutt 
misslyckades.

Rutten gick inte att importera från USB-minnet. Anslut USB-minnet igen och försök importera på 
nytt. Försök med ett annat USB-minne om problemet kvarstår.

Import av föleande spår 
misslyckades.

Spåret gick inte att importera från USB-minnet. Anslut USB-minnet igen och försök importera på 
nytt. Försök med ett annat USB-minne om problemet kvarstår.

Inga korsningar finns på vald gata. Du angav en destination via alternativet Korsning, men den första gatan saknar korsning. Ange 
en gata där det finns en korsning.

Destinationen kan inte nås. Du har valt en destination som inte kan nås. Försök med en annan destination.

Meddelande på skärmen Förklaring och rekommenderad åtgärd
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Felsökning

Maskinvara

Röstvägledning

Skärm

PROBLEM FÖRKLARING

Symbolen för fordonsposition visar fel plats på kartan när jag kör 
motorcykeln.

Ingen satellitmottagning eller du har flyttat motorcykeln med 
avstängd motor. Symbolen uppdateras medan du kör. 

PROBLEM FÖRKLARING

Jag hörde ingen röstvägledning när jag förväntade att den skulle 
komma.

Om  (navigationsvolym) är på det lägsta läget eller avstängd 
hörs inte röstvägledningen. Kontrollera också att du har valt rätt 
ljudkälla, eftersom röstvägledningen kan komma via högtalare eller 
hörlurar.

PROBLEM FÖRKLARING

När jag kör visas det lila prickar på skärmen. Vad betyder de? Prickarna skapar ett spår som visar var du har kört. De visas om du 
har valt Visa spår i inställningar för spårningslogg. (Standardläget 
är avstängt.) 2 S. 36

Jag använde cirkelmarkören och sedan fortsatte jag köra, men 
kartan står stilla.

Om du börjar köra igen utan att ha tagit bort cirkelmarkören från 
kartan, visar systemet den senast använda kartan tills du stänger av 
markören.
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Programvara

Jag får osammanhängande resultat när jag söker efter en plats med 
förkortningar.

Databasen innehåller vissa poster med ett mellanslag mellan 
initialer och andra poster utan mellanslag. Prova med det andra 
alternativet om du inte får någon träff.

PROBLEM FÖRKLARING

Hur får jag en navigationsuppdatering? Kontakta din återförsäljare.

Hur ser jag vilken programversion mitt system har? Välj Systeminformation på skärmen Information. 2 S. 68

När kommer min stad att finnas med på kartans bekräftade 
täckningsområde?

Leverantören av kartdatabasen bekräftar hela tiden nya och 
befintliga områden som för närvarande visas som obekräftade på 
kartan. Alaska och Hawaii ingår i kartdatabasen.

Funkar navigationssystemet utanför täckningsområdet? Systemets kartor täcker Island, Norge, Sverige, Storbritannien, 
Irland, Belgien, Polen, Nederländerna, Frankrike, Italien, Spanien, 
Tyskland, Österrike, Tjeckien, Slovakien, Malta, Finland, Lettland, 
Litauen, Ungern, Grekland, Bulgarien, Rumänien, Danmark, 
Andorra, Luxemburg, Saint-Barthélemy, Schweiz, Liechtenstein, 
Portugal, Gibraltar, Azorerna, Estland, Slovenien, Kroatien, Serbien/
Kosovo, Franska Guyana, Guadalupe, Martinique, Montenegro, 
Makedonien, Ukraina, Moldavien, Bosnien/Herzegovina, Albanien 
och Vitryssland.

Varför är gatan jag befinner mig på inte med på kartan? Den har 
funnits här i ett år.

Kartdatabasen revideras hela tiden. Kontakta din återförsäljare.

PROBLEM FÖRKLARING
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Rutter
PROBLEM FÖRKLARING

Systemet ger mig en annan rutt än den jag skulle valt. Varför? - I vissa situationer kan din lokalkännedom göra att du väljer en 
bättre väg än systemet räknar ut.

- När du väljer ruttalternativet Snabbaste kontrollerar systemet 
trafikinformation (om sådan är tillgänglig) och beräknar rutten. 
Därför kan rutten variera beroende på trafikförhållanden.

Jag lade in en ny rutt med riktmärken som skulle bli en rundtur med 
start och mål på min nuvarande plats. Sedan stängde jag av 
tändningen. När jag startade systemet igen var rutten borta.

Om du stänger av systemet när du lagt in en rundtur från din 
nuvarande plats försvinner rutten. Systemet antar att du har nått 
destinationen.
Du kan spara rutten innan du stänger av tändningen. 2 S. 59

Jag tog en kaffepaus 200 m från destinationen. När jag skulle börja 
köra igen fanns inte rutten kvar i systemet.

Om du stänger av tändningen när du är inom 200 m från 
destinationen antar systemet att du kommit fram.

Jag körde mer än 30 m utanför rutten, men systemet varnade mig 
inte.

Den automatiska omdirigeringen ger dig vanligtvis skärm- och 
röstmeddelanden om du kör mer än 30 m utanför rutten.
Men i vissa situationer, som när du kör på en väg som går nära och 
parallellt med en annan väg, kan det hända att systemet tolkar det 
som att du är på rätt väg inom 30-metersgränsen. Som förklaras i 
Systembegränsningar finns det faktorer som kan påverka
noggrannheten i all GPS-utrustning.

Navigationssystemet ger inte information om vissa vägar och 
sevärdheter.

- Information kan saknas i navigationssystemets kartdatabas.
- Uppdatera kartdatabasen. Kontakta din återförsäljare.
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Symbolen för fordonsposition visar fel plats på kartan. Det kan ta en stund innan din position matchas med kartan när du 
börjar köra från en plats utan väg, som en parkeringsplats. 
Fördröjningen kan även uppstå vid problem med GPS- eller 
satellitmottagning, eller om det finns en annan väg nära din
nuvarande position.

Navigationssystemet beräknar rutten om och om igen. Systemet kan beräkna rutten upprepade gånger beroende på 
vägens utformning.

Navigationssystemet fortsätter att visa rutten trots att jag har 
kommit fram till destinationen.

Systemet kanske inte kan avgöra om du har kommit fram eller kört 
förbi beroende på GPS-mottagningen.

Avståndsenheten är inte den jag ställde in. Enheten kan återgå medan tändningen är påslagen.

Vägledningen avbryts. När du använder navigationsfunktionen i Apple CarPlayTM eller 
Android AutoTM avbryts navigationssystemets vägledning.

En väg som jag valde att undvika används ändå i rutten. Systemet kan välja en rutt med vägen du valde att undvika om den 
inte hittar någon annan rutt till destinationen.

Information om körfält visas inte, eller ser annorlunda ut ibland. Information om körfält kanske inte visas korrekt beroende på 
vägens utformning.
På vägledningsskärmen och korsningsskärmen visas den senaste 
informationen om körfält utifrån motorcykelns position.

Rutten som jag skapade på webbplatsen ser annorlunda ut när jag 
importerar den till systemet.

Rutten optimeras av navigationssystemets kartprogramvara. Rutten 
kan ändras när den räknas om.

Hur gör jag för att kartskalan inte ska ändras när jag kör? Stäng av Autozoom.  2 S. 32
När Autozoom är aktiverat zoomar kartan automatiskt för att den 
ska synas så bra som möjligt. 

PROBLEM FÖRKLARING
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GPS-signal

Ljudvolymen för röstvägledning är för låg/hög. Volymen för ljudanläggning och röstvägledning kan ändras separat. 
2 S. 44

Inga resultat hittas när du söker efter en destination med ett 
telefonnummer.

Ange först landsnummer och sedan telefonnummer.

Symbolen för fordonsposition är inte på samma plats som jag när 
systemet beräknar rutten.

Symbolen för fordonsposition uppdateras när du kör.

Jag valde en rutt och stängde sedan av tändningen. När jag slog på 
tändningen igen var rutten borta.

Det kan ta en stund för systemet att återuppta vägledningen 
beroende på GPS-mottagning eller rutt.

PROBLEM FÖRKLARING

Navigationssystemet får ingen korrekt GPS-signal. Kontrollera att inget blockerar GPS-antennen som sitter vid vänster 
sidoväska. 2 S. 6 
Om ingenting sitter i vägen ska du köra till en öppen plats en bit 
från exempelvis höga byggnader eller träd.

Hur lång tid tar det för mitt system att bli GPS-klart när det inte 
använts under en tid?

Om du står i ett garage eller någon annanstans där GPS-
mottagningen är störd ska du slå på tändningen i fyra minuter. Kör 
sedan ut motorcykeln till en öppen plats där det är lätt att fånga 
upp GPS-signaler. Kontakta din återförsäljare om systemet inte får 
mottagning.

PROBLEM FÖRKLARING
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Trafik
PROBLEM FÖRKLARING

Trafikinformation saknas eller visas inte korrekt. Vad är fel? Kontrollera följande:
- Trafikinformation kräver en stark signal. Om signalen är svag
   kanske inte trafikdata kan överföras.
- Det kan bero på ett tillfälligt tekniskt fel hos trafikdata-

leverantören.
- Kontakta din Honda-återförsäljare om problemet fortsätter.
- Trafikinformation finns bara i vissa områden.
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Systembegränsningar

Ett navigationssystem är mycket avancerad 
utrustning, men det har ändå sina begräns-
ningar. Systemet använder GPS-signaler 
(Global Positioning System) för att bestäm-
ma den aktuella positionen. 
Navigationshjälpmedlet GPS drivs av det 
amerikanska försvarsdepartementet. Det 
kan förekomma ändringar i systemet som 
kan påverka precision och prestanda hos 
all GPS-utrustning, inklusive navigations-
systemet på din motorcykel.

❙Områden med bra GPS-mottagning

GPS-mottagningen är bäst i öppna områden där det inte finns träd, höga byggnader eller 
andra höga föremål som kan störa signalen.
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❙Områden med dålig GPS-mottagning
GPS-mottagningen begränsas av följande förhållanden. Hindren som beskrivs nedan påverkar dock inte motorcykelns hastighetsgivare 
som registrerar din rörelse längs rutten.

Tänk på att höga byggnader kan störa GPS-signalen och göra att din nuvarande position inte visas korrekt på kartskärmen. Om det händer 
visar GPS-symbolen högst upp på skärmen signalstyrkan med en stapel. Samtidigt visas texten ”Dålig GPS-satellitmottagning”. Om 
satellitmottagning saknas helt visas symbolen i grått.

GPS-satelliten befinner sig 
lågt mot horisonten 
(mindre än 10 grader).

Områden med 
höga byggnader.

Områden med höga träd.

Överbyggda platser och 
inomhus som tunnlar och 
parkeringshus.

Under broar/viadukter.
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Även om systemet tar dig till din destina-
tion, kanske det inte alltid gör det via den 
väg som du anser vara mest direkt.

Listor över sevärdheter är inte lika fullstän-
diga på landsbygden som i större städer. Till 
exempel ingår bara ett begränsat antal 
bensinstationer, restauranger, snabbköp, 
banker osv. På landsbygden kanske du inte 
hittar någon lista med ställen du känner till 
och det som finns med i listan kanske inte är 
det som ligger närmast. Detsamma gäller 
polisstationer, myndigheter och sjukhus. 
Kontrollera alltid lokala informationskällor 
om du behöver hjälp av polis eller sjukvård.

Ibland kan det hända att systemet startas 
om. Det indikeras genom att skärmen 
återgår till att visa logotypen. En omstart 
kan ha flera olika orsaker, inklusive över-
hettning eller stötar. Det behöver inte 
innebära ett problem som kräver service.
När systemet har startat om låter det dig 
avsluta de funktioner du använde före 
omstarten.

Honda har gjort allt för att kontrollera att 
systemets databas var korrekt när den 
skapades. Men affärsverksamhet kan lägga 
ner eller flytta och ny startas i de gamla 
lokalerna. Därför kan du emellanåt stöta på 
felaktig information när du väljer och kör 
till en sevärdhet. Mängden fel kommer 
med tiden att öka.
Det brukar dock komma databas-
uppdateringar varje år. Mer information 
finns i instruktionsboken.

Ingen satellitsignal
Om systemet blir strömlöst i mer än fem 
minuter tar det en stund att återfå GPS-
kontakten (satellitpositioner).
● Tändningslåset måste stå på ON eller 

ACC.
● Motorcykeln måste vara parkerad 

utomhus, en bit bort från byggnader.
● Motorcykeln ska stå stilla. (Det tar längre 

tid om motorcykeln är i rörelse.)

Det tar i genomsnitt fem minuter att få 
signal, men det kan ta upp till 30 minuter. 
Om systemet inte hittar någon signal ska 
du följa instruktionerna på skärmen. 
Kontakta din Honda-återförsäljare om 
problemet kvarstår.
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Databasbegränsningar

Navigationssystemets digitala kartdatabas 
innehåller de mest korrekta och fullstän-
diga uppgifterna som fanns vid tillverk-
ningstillfället.
Därför kan din version innehålla felaktig-
heter eller ofullständiga data på grund av 
den tid som förflutit, vägbyggen, ändrade 
förhållanden eller andra orsaker.

Databasen innehåller, analyserar, behand-
lar, överväger eller återspeglar inte heller 
någon av följande informationskategorier:
● Befolkningstäthet
● Områdets kvalitet eller säkerhet
● Om polis finns tillgänglig eller i närheten 
● Anläggningsarbete, konstruktionsarbete 

eller risker
● Begränsningar enligt lag (till exempel 

gällande fordonstyp, vikt, last, höjd och 
hastighet)

● Vägens lutning
● Broars höjd, bredd, vikt eller andra 

begränsningar
● Säkerhet eller förhållanden utanför 

vägen, trafik eller trafikresurser
● Vägbeläggningens typ eller skick

● Särskilda evenemang
Vi accepterar inget ansvar för någon 
incident som kan orsakas av ett fel i 
programvaran eller av ändrade förutsätt-
ningar som inte angivits ovan.



85

Tekn
iska d

ata o
ch

 ko
n

su
m

en
tin

fo
rm

atio
n

Juridisk information

Användningsvillkor

Systemets data tillhandahålls endast för ditt 
personliga bruk och inte för vidareförsälj-
ning.  Dessa data skyddas av upphovsrätten 
och lyder under följande villkor, som du å 
ena sidan och HONDA MOTOR CO., LTD. 
och dess licensgivare (inklusive deras 
licensgivare och leverantörer) å andra sidan 
har godkänt.

© 2022 HERE. Med ensamrätt.

HEREs användningsvillkor: 
https://legal.here.com/en-gb/terms/here-
end-user-terms
Specifik information om licensgivare och 
leverantörer av kartor i andra länder finns 
här:
https://legal.here.com/en-gb/terms/general-
content-supplier-terms-and-notices

❙Villkor
Endast personligt bruk. Du godkänner att 
använda dessa data tillsammans med det 
satellitanslutna navigationssystemet endast 
för personligt, icke-kommersiellt bruk för 
vilket du har licens, och inte för service-
tjänster, tidsdelning eller liknande ändamål. 
Därmed, men enligt begränsningar som 
anges i följande stycken, godkänner du att 
inte reproducera, kopiera, modifiera, dela 
upp, skapa bearbetade versioner eller 
bakåtutveckla någon del av dessa data. Du 
får heller inte överföra eller distribuera data i 
någon form, oavsett syfte, förutom i den 
utsträckning som tillåts av gällande lagar.

Begränsningar. Förutom om du har fått 
uttryckligt tillstånd från Honda, och utan att 
begränsa föregående stycke, så får du inte 
(a) använda dessa data tillsammans med 
produkter, system eller applikationer som är 
installerade i eller på annat sätt anslutna till 
eller har kommunikation med fordon, som 
har funktioner för fordonsnavigation, posi-
tionering, utsändning, vägledning i realtid, 
styrning av fordonspark eller liknande 
tillämpningar, eller (b) i kommunikation med 
positioneringsanordningar eller mobil eller 

trådlös elektronik- eller datorutrustning, 
inklusive utan begränsning mobiltelefoner, 
handdatorer och personsökare.

Varning. Data kan innehålla felaktig eller 
ofullständig information på grund av 
förfluten tid, ändrade omständigheter, 
källor som används och insamlingsmetod 
för geografiska data, som alla kan orsaka 
felaktiga resultat.

Ingen garanti. Data tillhandahålls i befint-
ligt skick och du godkänner att använda 
data på egen risk. Honda och dess licens-
givare (inklusive deras licensgivare och 
leverantörer) ger inga garantier av någon 
typ, varken direkt eller indirekt, som upp-
kommer av juridiska eller andra skäl, 
inklusive men inte begränsat till, innehåll, 
kvalitet, exakthet, fullständighet, effek-
tivitet, tillförlitlighet, lämplighet för ett 
särskilt syfte, användbarhet, användning 
eller resultat från dessa data, eller att data 
eller server fungerar utan avbrott eller fel.
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Friskrivning för garanti: HONDA OCH 
DESS LICENSGIVARE (INKLUSIVE DERAS 
LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER) 
FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA GARANTIER, 
UTTRYCKLIGA ELLER INDIREKTA SOM 
GÄLLER KVALITET, PRESTANDA, SÄLJ-
BARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT 
SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG.  Det finns 
stater, områden och länder som inte tillåter 
vissa undantag från garantin, så i den 
utsträckningen kanske inte undantaget 
ovan gäller dig.

Ansvarsfriskrivning: HONDA OCH DESS 
LICENSGIVARE (INKLUSIVE DERAS LICENS-
GIVARE OCH LEVERANTÖRER) ÄR INTE 
ANSVARIGA INFÖR DIG: BETRÄFFANDE 
KRAV ELLER ÅTGÄRD, OAVSETT ORSAK 
TILL KRAV ELLER ÅTGÄRD SOM HÄVDAR 
DIREKT ELLER INDIREKT SKADA, SOM KAN 
UPPSTÅ VID ANVÄNDNING ELLER INNEHAV 
AV INFORMATIONEN. EJ HELLER FÖR 
FÖRLUST AV INKOMST, KONTRAKT ELLER 
BESPARINGAR, ELLER ANNAN DIREKT, 
INDIREKT, OFÖRUTSEDD, SÄRSKILD SKADA 
ELLER FÖLJDSKADA BEROENDE PÅ DIN 
ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT 
ANVÄNDA INFORMATIONEN, EVENTUELLA 

DEFEKTER I INFORMATIONEN, ELLER BROTT 
MOT DESSA VILLKOR, GENOM TALAN 
BASERAD PÅ AVTAL ELLER KRÄNKNING 
ELLER BASERAT PÅ EN GARANTI, ÄVEN OM 
HONDA ELLER DESS LICENSGIVARE HAR 
MEDDELATS OM MÖJLIGHET FÖR SÅDAN 
SKADA. Det finns stater, områden och 
länder som inte tillåter vissa ansvarsundan-
tag eller skadeståndsbegränsningar, så i den 
utsträckningen kanske inte villkoren ovan 
gäller dig.

Exportreglering. Honda ska inte från 
någonstans exportera någon del av 
systemets data eller någon direkt produkt 
därav, utom i enlighet med, och under alla 
nödvändiga licenser och tillstånd, gällande 
exportregler, inklusive men inte begränsat 
till lagar och bestämmelser från Office of 
Foreign Assets Control inom U.S. 
Department of Commerce och Bureau of 
Industry and Security inom U.S. Department 
of Commerce. I den mån sådana export-
regler hindrar HERE från att uppfylla någon 
av dess skyldigheter enligt denna text att 
leverera eller distribuera data, ska sådan 
underlåtenhet ursäktas och innebär inte ett 
avtalsbrott.

Fullständigt avtal. Dessa villkor utgör det 
fullständiga avtalet mellan Honda (och dess 
licensgivare, inklusive deras licensgivare och 
leverantörer) och dig avseende innehållet i 
den här texten, och ersätter i sin helhet alla 
tidigare skrivna eller muntliga avtal mellan 
oss avseende sådant innehåll.

Tillämplig lag. Villkoren ovan styrs av 
Nederländska lagar, utan att verkställa (i) 
bestämmelser för lagkonflikter, eller (ii) den 
internationella köplagen (United Nations 
Convention for Contracts for the 
International Sale of Goods), som 
uttryckligen undantas.  Du samtycker till att 
följa Nederländska lagar vid alla eventuella 
tvister, krav och åtgärder som uppkommer 
på grund av eller i samband med data som 
tillhandahålls enligt denna text.
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Slutanvändare inom offentlig sektor.  
Om data köps in av den amerikanska staten 
eller andra väsen som söker eller tillämpar 
rättigheter liknande de som brukar använ-
das av den amerikanska staten, ska data 
betraktas som en ”kommersiell produkt” 
enligt definitionen i 48 C.F.R. (”FAR”) 2.101, 
omfattas av licens enligt dessa användnings-
villkor, och alla kopior av data som levereras 
eller lämnas ut på annat sätt ska märkas 
med följande ”Meddelande om 
användning”, och ska hanteras enligt 
meddelandet:

Om den avtalsslutande handläggaren eller 
myndigheten vägrar att använda meddelan-
det ovan måste den avtalsslutande hand-
läggaren eller myndigheten informera HERE 
innan den söker ytterligare eller alternativa 
rättigheter beträffande dessa data.

MEDDELANDE OM ANVÄNDNING
LEVERANTÖRENS (TILLVERKARENS) 

NAMN: HERE
LEVERANTÖRENS (TILLVERKARENS) 

ADRESS:
c/o 425 West Randolph Street, Chicago, 

Illinois 60606
Dessa data är en kommersiell produkt enligt 

definitionen i FAR 2.101 och omfattas av 
dessa användningsvillkor under vilka dessa 

data tillhandahålls.
© 1987–2023 HERE, med ensamrätt.
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