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Slå på och stänga av 

Din Mazda NB1 slås på när bilmotorn startar och stängs av automatiskt när du stänger av bilmo-

torn. 

Innan en anslutning har etablerats mellan bilen och Mazda NB1 visar skärmen ljudrelaterad infor-

mation och NAV-knappen på huvuddisplayen är inaktiv. I vissa situationer kan navigeringsenheten 

sättas på automatiskt när du startar bilen. Tryck på NAV-knappen om det inträffar. En svart skärm 

syns nu och det kan ta upp till 30 sekunder innan huvudskärmen visas. 

Under extrema temperaturförhållanden kan det hända att navigeringsenheten inte startar. När 

temperaturen är inom det normala intervallet igen bör enheten starta. Om enheten inte startar 

automatiskt i det läget kan du stanna bilmotorn och starta den på nytt. 

Obs! I vissa situationer kan ditt navigeringssystem startas om när du vrider om tänd-

ningsnyckeln från ACC-ON till motorns startläge. Om det sker kan det ta upp till 30 sekunder 

innan huvudskärmen visas på navigeringssystemet. 
 

Inställningar 

Viktigt! Se till att du väljer rätt språk eftersom det kommer att användas för all text på skärmen. 

När du först slår på enheten måste du svara på några frågor för att ställa in enheten. Besvara 

frågorna genom att trycka på skärmen.  
 

GPS-mottagning 

När du startar din Mazda NB1-navigeringsenhet första gången kan det hända att enheten behöver 

några minuter för att fastställa din GPS-position och visa din aktuella position på kartan. I fram-

tiden kommer enheten att hitta din position mycket snabbare, vanligtvis inom några få sekunder. 

I områden där GPS-mottagning inte är möjlig, t.ex. tunnlar, kan din plats vara felaktig. 

Viktigt: Placera inte föremål på instrumentpanelen eftersom GPS-antennen finns i den. 
 

Enheten startas inte 

I sällsynta fall kan det hända att din TomTom-navigeringsenhet inte startar korrekt eller slutar att 

reagera när du trycker på den. Om t.ex. enhetstemperaturen är för hög eller för låg stängs sys-

temet av. 

I vissa fall kan du behöva  återställa din navigeringsenhet. Om du vill återställa enheten stänger du 

av bilmotorn och avlägsnar sedan minneskortet. För in minneskortet igen och starta bilmotorn.  
 

Viktig information 
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Ta hand om din enhet 

Det är viktigt att du tar hand om din enhet på följande sätt: 

 Din enhet är inte konstruerad för att användas i extrema temperaturer och all sådan ex-

ponering kan orsaka permanent skada.  

 Öppna inte höljet på din enhet under några omständigheter.  Det kan vara farligt och kan ogil-

tigförklara garantin. 

Viktigt: Om du säljer din bil bör du först ta bort all personlig information från navigeringsenheten. 

För att ta bort all personlig information trycker du först på Inställningar och sedan på Återställ 

fabriksinställningarna. 
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Om ditt minneskort 

Ett minneskort följer med ditt navigeringssystem. Det innehåller en karta över ditt land eller över 

en grupp länder. När du har använt minneskortet i ditt navigeringssystem är det konfigurerat för 

den specifika enheten. 

TomTom tillhandahåller uppdateringar regelbundet i synnerhet för kartor och tjänster såsom Fart-

kameror. En del av dessa uppdateringar är gratis. Innan uppdateringar kan laddas ned måste du 

sätta in minneskortet i ditt navigeringssystem och initiera det enligt beskrivningen nedan. Därefter 

kan du ladda ned uppdateringarna genom att sätta in minneskortet till navigeringssystemet i en 

dator som har TomTom HOME installerat och är ansluten till internet. 

När ditt nya fordon har levererats kan du inom 60 dagar från första gången du använder naviger-

ingsenheten ladda ner en nyare version av din karta om en sådan blir tillgänglig.  

Viktigt: För att dra nytta av den här garantin måste du själv kontrollera om en ny karta finns till-

gänglig inom 60-dagarsperioden. Du är endast berättigad till en nedladdning. 

Om systemet rapporterar att det finns ett problem med kartan eller att inget minneskort är insatt, 

trots att minneskortet har förts in och skjutluckan har stängts, ska du kontakta TomToms 

kundtjänst eller din återförsäljare.  

Vänd dig till en Mazda-återförsäljare om du råkar förlora ditt minneskort. 
 

Föra in minneskortet 

Du för in minneskortet på din Mazda NB1 i bilen på följande sätt: 

1. Stäng av tändningen i bilen så att navigeringssystemet är avstängt.  

2. Sätt in minneskortet. Hantera det försiktigt och se till att föra in det rätt väg. 

Obs! Använd endast minneskortet för att hantera och uppdatera ditt navigeringssystem. För inte 

in minneskortet i ett annat fordon eller i en annan enhet, t.ex. en kamera. 
 

Ta ut minneskortet 

Ta ut kortet så här: 

1. Tryck lätt på minneskortet. 

2. Ta ut minneskortet försiktigt och hantera det varsamt. 
 

Minneskortet 
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Om TomTom HOME 

Med TomTom HOME kan du registrera och hantera din Mazda NB1. Du kan t.ex. ladda ner gratis 

uppdateringar och köpa nya tjänster. Det är en bra idé att regelbundet ansluta till HOME så att du 

kan göra följande: 

 Ladda ner den senaste kartan för din enhet gratis om du ansluter till TomTom HOME inom 60 

dagar efter det att du köpt din enhet. 

 Ladda ner uppdateringar för din enhet gratis, inklusive Map Share-uppdateringar och andra 

tjänster som ingår till din produkt. 

 Lägga till nya objekt på enheten, t.ex. kartor, röster och intressepunkter, samt köpa TomTom-

tjänster och hantera dina abonnemang. 

 Dela dina kartkorrigeringar och annat innehåll med TomToms community. 

 Skapa och återställa säkerhetskopior av din enhet. 

När du använder HOME kan du få hjälp via hjälpavsnittet i HOME. Du kan också läsa om allt annat 

som HOME kan hjälpa dig med.  

Tips! Vi rekommenderar att du använder en bredbandsanslutning till Internet när du ansluter till 

HOME. 
 

Installera TomTom HOME 

Stegen nedan avser Internet Explorer på Windows XP. Om du använder en annan webbläsare eller 

ett annat operativsystem hittar du mer information på tomtom.com/support. 

Gör så här om du vill installera TomTom HOME på din dator: 

1. Anslut din dator till Internet.  

2. Klicka på länken nedan för att hämta den senaste versionen av TomTom HOME: 

tomtom.com/home 

3. Vi rekommenderar att du hämtar filen till din dator genom att klicka på Spara. 

4. När nedladdningen är klar klickar du på Öppna. 

Om du råkat stänga fönstret Nedladdning slutförd kan du söka upp filen 

TomTomHOME2winlatest.exe på din dator och dubbelklicka på den. 

5. Klicka på Kör om du får en säkerhetsvarning. 

6. Klicka på Nästa och sedan på Installera. 

Installationen påbörjas. 

7. När installationen är klar klickar du på Slutför. 
 

Initiera ditt minneskort 

Om du vill använda ett nytt eller tomt minneskort med TomTom HOME måste det initieras så att 

HOME kan identifiera det. Initiera kortet så här: 

1. Starta bilen och sätt på Mazda NB1. 

2. Tryck på NAV-knappen för att växla till navigeringsläget. 

http://www.tomtom.com/
http://www.tomtom.com/home
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Navigeringsskärmen visas. 

3. Sätt in det nya minneskortet i Mazda NB1. 

4. Vänta några sekunder så att kortet initieras av Mazda NB1. 

5. Ta ut kortet ur din Mazda NB1 och för in det i kortläsaren som är ansluten till datorn. 

Ditt nya kort kan nu användas med TomTom HOME. 
 

Uppdatera din enhet 

Se till att ha en säkerhetskopia av din enhet eller ditt minneskort innan du börjar. För mer infor-

mation, se Säkerhetskopiera din navigeringsenhet. 

Du kan leta efter uppdateringar för dina kartor, tjänster och en mängd andra gratisprodukter eller 

betalprodukter. Nedan beskrivs hur du uppdaterar TomTom-programvaran på din enhet. 

Obs! LIVE-tjänster är inte tillgängliga i alla länder eller regioner, och alla LIVE-tjänster är inte till-

gängliga i alla länder eller regioner. Du kan eventuellt använda LIVE-tjänsterna när du reser 

utomlands. Mer information om tillgängliga tjänster finns på tomtom.com/services. 

Kontrollera en uppdaterad programversion genom att göra följande: 

1. För in minneskortet i kortläsaren som är ansluten till din dator. 

2. Vänta på att TomTom HOME ska starta. 

3. Om HOME inte söker efter uppdateringar automatiskt ska du klicka på Uppdatera min enhet i 

HOME-menyn. 

Obs! Om du vill installera ett program som du hämtat tidigare klickar du på Lägg till Traffic, 

Röster, Fartkameror osv. och klicka sedan på Objekt på min dator. 

4. Om ett nytt program finns tillgängligt listas det på nästa skärm. 

5. Kontrollera att det nya programmet är markerat och klicka på Ladda ner uppdateringar. 

HOME laddar ner valda objekt. 

6. HOME installerar sedan valda objekt på ditt minneskort. 

7. Klicka på Klar. 

8. Klicka på Enhet > Koppla från enhet. Du kan därefter ta bort kortet från datorn.  
 

Säkerhetskopiera din navigeringsenhet 

Det enklaste sättet att säkerhetskopiera allt innehåll på din TomTom-navigeringsenhet på är med 

hjälp av TomTom HOME. Du kan göra en säkerhetskopia per enhet och lagra den i din dator. När 

du gör en ny säkerhetskopia skrivs den gamla säkerhetskopian för enheten över. 

1. För in minneskortet i kortläsaren som är ansluten till din dator. 

TomTom HOME startar automatiskt. 

Tips: Försök med något av följande om TomTom HOME inte startar: 

http://www.tomtom.com/services
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Windows: Klicka på Start-menyn och gå till Alla program > TomTom och klicka sedan på 

TomTom HOME. 

Mac: Klicka på Gå-menyn i Finder och välj Program, dubbelklicka sedan på TomTom HOME. 

2. Klicka på Säkerhetskopiera och återställ. 

3.  Klicka på Säkerhetskopiera min enhet. 

4. Klicka på Säkerhetskopiera nu. 

HOME gör en säkerhetskopia av din enhet genom att säkerhetskopiera innehållet på ditt min-

neskort. 

5. Vänta tills HOME har slutfört säkerhetskopieringen och klicka på sedan på Klar. 

 

Gör något av följande om du vill se var HOME sparar dina säkerhetskopior: 

Windows: Klicka på Verktyg > TomTom HOME-inställningar och välj sedan fliken Map-

pinställningar. 

Mac: Klicka på TomTom HOME > Inställningar... och välj sedan fliken Mappinställningar. 

 

Om du vill återställa en säkerhetskopiering klickar du på Säkerhetskopiera och återställ i HOME-

menyn och sedan på Återställ min enhet.  
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Säkerhetsmeddelande 

Vissa navigeringsenheter innehåller en GSM/GPRS-modul som kan störa elektronisk utrustning 

som pacemakers, hörapparater och instrument i flygplan. 

Störningar av sådan utrustning kan orsaka hälsorisker eller livsfara för dig eller andra. 

Om din enhet innefattar en GSM/GPRS-modul får du inte använda den i närheten av oskyddade 

elektriska enheter eller i områden där användning av mobiltelefoner är förbjuden, exempelvis 

sjukhus eller flygplan. 
 

Säkerhetsspärr (endast USA) 

I USA är vissa funktioner inte tillgängliga under körning. Avsikten är att uppmana till en säker 

användning av systemet. Du kan t.ex. inte mata in kommandon via tangentbordet eller rulla nedåt 

på kartan med hjälp av kartläsaren. 
 

Säkerhetsinställningar 

Vi rekommenderar att säkerhetsinställningarna används för att göra din körning så säker som 

möjligt. 

Detta är några av alternativen som ingår i säkerhetsinställningarna: 

 Visa säkerhetspåminnelser 

 Varna vid körning över hastighetsbegränsningen 

Om enheten har funktioner för röstkommandon blir körningen säkrare om du använder röstkom-

mandon till att styra navigeringsenheten. 

Säkerhet 
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Läs noggrant igenom den här användarhandboken innan du använder ditt navigeringssystem. Den 

innehåller anvisningar för hur du använder systemet på ett säkert och effektivt sätt. Återförsäljaren 

som sålt din produkt tar inget ansvar för fel som inträffar om du inte använder systemet enligt 

anvisningarna i den här handboken. 

I den här handboken används bilder för att illustrera hur du hanterar produkten på ett säkert sätt 

samt vilka skador som kan inträffa till följd av felaktig anslutning och användning. Bildernas 

betydelse förklaras nedan. För att kunna använda den här handboken och systemet på rätt sätt 

måste du förstå bilderna och förklaringarna. 

Obs! Tryck inte hårt på skärmen och peka inte på den med ett vasst eller spetsigt föremål. 

Annars kan skärmen skadas  

  VARNING 

Den här varningssymbolen i texten ska göra dig uppmärksam på att de efterföljande an-

visningarna är mycket viktiga. Om anvisningarna inte följs kan allvarliga eller livshotande per-

sonskador inträffa. 

 

  VARNING 

Titta inte oavbrutet på bildskärmen och gör inte inställningar i systemet under körning. 

Ändra inte inställningar och destinationer under körning. Titta mindre på bildskärmen och lyssna 

mer på röstvägledningen under körning. En förare som ägnar sig åt systeminställningar tappar 

uppmärksamheten på trafiken och kan därför bli inblandad i en olycka. Stanna alltid bilen på en 

säker plats och sätt an parkeringsbromsen innan du använder systemet. 

Följ alltid den lokala trafiklagstiftningen. 

Din rutt kan omfatta vägar som inte är öppna för fordon eller vägar där endast vissa fordon får 

köra enligt lag. Följ den lokala trafiklagstiftningen och välj en annan väg. 

Använd inte navigeringsutrustningen om den är defekt. 

Om navigeringssystemet är defekt (ingen bild, inget ljud) eller på annat sätt skadat (ryker, luktar 

eller har utsatts för främmande ämnen eller vatten) ska du genast stänga av det och kontakta en 

återförsäljare. Vi rekommenderar att du vänder dig till återförsäljaren som sålde produkten till 

dig. Om du använder ett defekt navigeringssystem ökar risken för olyckor, bränder eller el-

ektriska stötar. 

Anslut rätt spänning. 

Säkerhetslås 
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Den här produkten är avsedd att användas med ett negativt jordat batterisystem på 12 V DC. 

Ta inte isär. 

Ta inte isär produkten och försök inte att reparera den själv. Om produkten behöver repareras 

rekommenderar vi att du vänder dig till återförsäljaren som sålde produkten till dig.  

 

  VARNING 

Din navigeringsenhet innehåller en GSM/GPRS-modul och kan därför störa elektrisk utrustning 

som pacemakers, hörapparater och instrument i flygplan. 

Störningar av sådan utrustning kan medföra livsfara för andra människor. 

*GSM: "Global System for Mobile Communications" är ett standardiserat system för digital mo-

biltelefoni. 

*GPRS: "General Packet Radio Service" är en teknik för paketförmedlad datakommunikation i 

GSM-nät. 

*GPRS är inte tillgängligt i alla länder. 

  VARNING 

Om en GPS- och GPRS-antenn är installerad i instrumentpanelen får du inte placera föremål, 

mobiltelefoner eller bärbara radiospelare ovanpå installationsområdet. Det kan försämra 

mottagningen och göra att signalerna inte går fram.  

 

  FÖRSIKTIGHET 

Den här symbolen i texten ska göra dig uppmärksam på att de efterföljande anvisningarna är 

viktiga. Om anvisningarna inte följs kan personskador eller materiella skador inträffa.  

 

  FÖRSIKTIGHET 

Använd inte produkten i miljöer där den utsätts för vatten, fukt eller damm. 

Om produkten utsätts för vatten, fukt eller damm kan det leda till rök, brand eller andra skador på 

navigeringsenheten. Se därför till att navigeringsenheten inte blir blöt när du kör genom en 

biltvätt eller när det regnar ute. 

Ställ in volymen för röstvägledningen på en lagom nivå. 

Ställ inte volymen högre än att du fortfarande kan behålla uppmärksamheten på trafiken och 
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trafikförhållandena under körning. 

Skydda hårddiskenheten. 

För inte in några främmande förmål i facket på navigeringsenheten. 

Navigeringssystemet är särskilt utformat för att användas i bilar. 

Det här navigeringssystemet ska endast installeras i en bil. Installera det inte båtar, flygplan eller 

andra fordon utöver bilar. Använd inte systemet utan att det är anslutet till bilen. 

För inte in handen eller fingrarna inuti navigeringsenheten. 

Håll händer och fingrar borta från rörliga delar i hårddisken. Annars kan du skada dig. Håll extra 

uppsyn över mindre barn.    

Följande två villkor gäller för användningen: 

1. Enheten får inte orsaka störningar och 

2. Enheten ska kunna hantera potentiella störningar utifrån. 

Det gäller även störningar som kan påverka enheten negativt. 
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Om styrenheten 

Viktigt: Styrenheten är inte standardutrustning i alla regioner. 

Styrenheten är en indataenhet placerad på mittkonsolen nära armstödet i din bil. 

Den har en styrspak som du kan röra på följande sätt: 

1. Trycka in – väljer valt alternativ, till exempel volymkontrollen om statusfältets mittersta sektion 

är vald i Körvyn. Aktiverar eller inaktiverar alternativ. 

2. Vrida åt vänster eller höger – flyttar fokus INOM ett område. Reglerar även skjutreglage, såsom 

volymkontrollen, och zoomar in/ut i Körvyn. 

3. Trycka uppåt eller nedåt – flyttar fokus MELLAN de olika områdena på skärmen eller runt på 

kartan vid bläddring. 

4. Trycka åt vänster eller höger – flyttar dig mellan sidor i en meny eller mellan flikar på en skärm. 

 

 

 

Styrenheten har även sex knappar som sitter runt spaken i mitten. Knapparna är AUDIO, NAV, 

PHONE, SETUP och  (BACK)(Bakåt).  

AUDIO, NAV, PHONE och SETUP har samma funktion som knapparna på radion. 

  (BACK)(Bakåt) används för att gå tillbaka till föregående skärm. 
 

Använda styrenheten 

Med hjälp av styrenheten kan du använda navigeringsenheten utan att röra direkt vid skärmen.   

Styrenhet 
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Skärmen är indelad flera olika områden. Exakt vilka områden som visas beror på skärmen. Tryck 

styrenheten uppåt/nedåt eller åt vänster/höger för att navigera mellan områdena på skärmen. Vrid 

styrenheten åt vänster eller höger för att flytta fokus till ett annat område. 

 FÖR ATT UPPNÅ 

DETTA: 

GÖR DETTA: 

 

Flytta markören mel-

lan menyknapparna 

1–6. 

Vrid spaken åt vänster eller 

höger. 

Välja menyknapp. Tryck in spaken. 

Flytta markören till 

knappen Klar. 

Tryck spaken nedåt. 

Flytta markören från 

knappen Klar till 

knapparna 1–6. 

Tryck spaken uppåt. 

Växla mellan sidorna i 

menyn. 

Tryck spaken åt vänster eller 

höger. 

Växla till föregående 

skärm. 

Tryck på Bakåt-knappen 

(BACK). 

Längre ned visas en annan skärm – det är Körvyn med den rörliga kartbilden som ändras under 

körning. 

 FÖR ATT UPPNÅ 

DETTA: 

GÖR DETTA: 

 

Gå från Körvyn till 

Huvudmenyn. 

Tryck spaken åt höger eller 

uppåt för att fokusera på om-

råde (1). Tryck in spaken. 

Gå från område (1) till 

zoomknappen (5) eller 

snabbmenyknappen 

(6). 

Tryck spaken åt vänster. 

Flytta markören mel-

lan zoomknappen (5) 

och snabbmenyknap-

pen (6). 

Vrid spaken åt vänster eller 

höger. 

Välja menyknapp. Tryck in spaken. 

Gå från område (1) till 

statusfältet (delfälten 

2, 3 och 4). 

Tryck spaken nedåt. 

** Flytta markören 

mellan delfälten (2), 

Vrid spaken åt vänster eller 
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(3) och (4). höger. 

** Delfält (2) ändrar 2D-/3D-vyn, delfält (3) ändrar volymen och delfält (4) visar ruttöversikten. 
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Beskrivning av röststyrningen 

Din Mazda NB1-navigeringsenhet använder en TomTom-röststyrning som tillåter olika typer av 

röstkommandon beroende på språk.  

Du kan starta röststyrningen på två sätt. Antingen trycker du på mikrofonknappen i Körvyn på 

skärmen till Mazda NB1 eller så trycker du på rattknappen Tala.  

 

Gör följande för att kunna använda röststyrningen: 

 Tryck på knappen Tala (knapp 1 i diagrammet ovan). 

 Säg "Navigation" när systemet uppmanar till det. 

 Säg ditt önskade röstkommando, t.ex. "Kör hem", när systemet uppmanar till det. 

 Tryck på Mer info på navigeringsenhetens skärm för att se en lista över alla röstkommandon. Du 

kan också trycka på Hjälp i huvudmenyn, därefter på Produkthandböcker och slutligen på Vad kan 

jag säga?. 

Du kan avbryta röststyrningen genom att trycka in och hålla ned rattknappen Tala eller trycka lätt 

på Avbryt på navigeringsenhetens skärm. 

Ytterligare anvisningar för hur du använder röststyrningen finns i onlinereferenshandboken till 

Mazda Navigation System NB1. 

Röststyrning 
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Användningsinstruktioner för TomTom-navigeringsenheten finns i online-handboken till Mazda 

Navigation System NB1. 

Mer information finns också på TomToms webbplats tomtom.com. 

Navigeringsfunktioner 

http://www.tomtom.com/
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Länder där LIVE-tjänster är tillgängliga 

Om ditt land har täckning för LIVE-tjänster har du tillgång till tjänster som HD Traffic, Fartkameror, 

Väder och Lokal sökning.  

 

Tryck på Tjänster i huvudmenyn för att öppna menyn Tjänster. 

 

När du först börjar navigera eller utför en återställning frågar din enhet om behörighet att samla in 

information om hur du använder navigeringsenheten. Informationen lagras på enheten tills 

TomTom hämtar den. Den används helt anonymt för att förbättra TomToms produkter och tjän-

ster. Om du utnyttjar LIVE-tjänsterna kommer TomTom även att använda din platsinformation för 

att leverera tjänster till dig. 

Bekräfta med Ja för att börja dela eller med Nej för att avbryta delningen. 

Obs! Om du väljer att inte dela informationen kopplas LIVE-tjänsterna från trots att du har en 

aktiv prenumeration. Slutdatumet för din prenumeration är detsamma även om du inte delar 

den här informationen med TomTom. 
 

LIVE-tjänster 
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Länder där LIVE-tjänster inte är tillgängliga 

Om ditt land för närvarande inte har täckning för LIVE-tjänster kan du ändå utnyttja tjänsterna i 

form av RDS-/TMC-trafikmeddelanden och Fartkameror. Kontakta din återförsäljare för mer infor-

mation. 

 

Tryck på Tjänster i huvudmenyn för att öppna menyn Tjänster. 
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Om radions inställningar 

Vissa inställningar för navigeringsenheten är tillgängliga från radion (huvudenheten). Dessa 

beskrivs nedan. 

Alla inställningar för navigeringsenheten kan ändras i programmets inställningsmeny. Mer infor-

mation finns i onlinereferenshandboken till Mazda Navigation System NB1. 

Obs! Tryck inte hårt på skärmen och peka inte på den med ett vasst eller spetsigt föremål. 

Annars kan skärmen skadas  

 

1. Ljudknapp 

2. Telefonknapp 

3. Navigeringsknapp (NAV) 

4. Ström- eller volymreglage 

5. Inställningsknapp 

6. Ljudreglage 
 

Repetera talade instruktioner 

Om du missar den senaste talade instruktionen kan du trycka på NAV för att höra den igen. Om 

ingen rutt är inställd hör du i stället ett exempel på en röstinstruktion. 
 

Volymkontroll 

Navigeringssystemets volym kan ställas in på två sätt:  

1. På navigeringsenhetens skärm: Tryck mitt på statusfältet i Körvyn. 

Du kan även trycka här om du vill stänga av ljudet. 

2. På själva radion: Vrid på volymreglaget medan en navigeringsinstruktion läses upp  

Inställningar 
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Tänk på att du kan råka ställa in volymen på radion mycket lågt och volymen på navigeringsen-

heten mycket högt. Då kommer du inte att höra ljudet. Därför rekommenderar vi att du väljer en 

metod för att ändra volymen.  

Om ljudet är mycket lågt eller inte hörs alls ska du kontrollera volyminställningen på naviger-

ingsenheten. Om volymen inte är låg där ska du vrida på volymreglaget på radion medan en 

navigeringsinstruktion läses upp. Du kan trycka lätt mitt på statusfältet i Körvyn för att repetera den 

senaste talade instruktionen. 
 

Ljusstyrka 

Ljusstyrkan för navigeringsenhetens skärm kan ändras via radion. Tänk på att systemet har en 

funktion med dag- och nattlägen där ljusstyrkan anpassas efter omgivningen.  

Tryck på SETUP på radion och välj därefter Ljusstyrka för att ändra ljusstyrkan manuellt. 
 

Dag- eller nattfärger 

Du kan välja dag- eller nattfärger eller välja ett alternativ där systemet automatiskt växlar mellan 

dag- och nattfärger.  

När du kör på natten eller kör genom en mörk tunnel är det enklare att se skärmen och mindre 

distraherande för föraren om skärmens ljusstyrka minskas. På motsvarande sätt ser du kartan 

bättre på dagen om den visas med de klarare dagfärgerna. 

Mer information om radion finns i radioenhetens handbok och onlinereferenshandboken till Mazda 

Navigation System NB1. 
 

Språk 

När du väljer ett språk för radion väljs samma språk automatiskt för navigeringsenheten. För att 

ställa in ett språk för både radion och navigeringsenheten ska du trycka på SETUP på radion och 

sedan välja önskat språk.  
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1. Tala 

2. Ringa samtal 

3. Avsluta samtal 

4. Höja (+) och sänka (-) 

När du hör talade instruktioner kan du trycka på "+" för att höja volymen eller "-" för att sänka 

den. 

5. Navigeringsknapp 

Tryck på NAV på navigeringsenheten eller styrenheten för att höra talade instruktioner. 
 

Rattknappar 
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Ring TomToms kundtjänst om du har frågor som rör funktionerna i din navigeringsenhet. Mer 

information om hur du kommer i kontakt med TomToms kundtjänst finns på tomtom.com/support.  

I frågor som rör radio- eller telefonfunktioner hänvisar vi till respektive bruksanvisning. 

Här är en lista över vanliga frågor och svar: 

Vanliga problem 

Symptom Orsak Lösning 

Ingen navigeringsröst 

eller inget ljud. 

Volymen är för låg eller inställd på 

"0". 
Anpassa volymen med volymregla-

get. Eller tryck mitt på statusfältet 

Mazda NB1 i Körvyn och flytta 

skjutreglaget för att anpassa voly-

men.  

 

Ljudet är avstängt på Mazda NB1. 

Symbolen för ljud av visas då 

ovanför statusfältet i Körvyn. 

Favoriter och Intres-

sepunkter har försvunnit. 

 Enheten har använts felaktigt. 

 Enheten har utsatts för el-

ektroniska störningar. 

 Enheten har reparerats eller 

bytts ut. 

Det finns ingen garanti mot dataför-

lust. 

Vi rekommenderar därför att du re-

gelbundet säkerhetskopierar dina 

data via TomTom HOME. 

 

Navigation och vägledning 

Symptom Orsak Lösning 

Röstvägledningen fun-

gerar inte. 

Röstvägledningen är avstängd. Välj  Aktivera röstvägledning i me-

nyn Inställningar på din Mazda NB1. 
 

 

 

Det du ser på kartan skiljer 

sig från hur vägen faktiskt 

ser ut. 

Ruttinstruktionerna kan avvika på 

grund av tillfälliga vägom-

läggningar eller nyligen ge-

nomförda ombyggnader. 

Följ den gällande trafiklagstiftningen 

och vägskyltarna. Uppdatera regel-

bundet din enhet med nya kartkor-

rigeringar. Tryck på Kartkorrigeringar 

i menyn Inställningar för att rapport-

era en kartkorrigering. 

 

 

Det går inte att ställa in ett 

riktmärke. 

Du kan ställa in maximalt tre 

riktmärken. 

Radera ett befintligt riktmärke och 

lägg därefter till ett nytt. 

Felsökning 

http://www.tomtom.com/
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Det går inte att rulla kartan 

genom att dra markören 

på skärmen. 

Kartvisningen är inte aktiv. Välj Visa karta eller Visa rutt i hu-

vudmenyn på din Mazda NB1. 

Kartan rör sig inte när du 

kör bilen. 

Kartvisningen är inte aktiv. Välj Klar på din Mazda NB1 för att 

återgå till Körvyn. 

Navigeringsfel Rutten kan 

inte hittas. 

Mazda NB1 har försökt att plan-

era en rutt till en destination som 

inte ligger på land utan att ta 

hänsyn till alternativet färja eller 

en rutt med vägtullar. 

Välj Planeringsinställningar i menyn 

Inställningar för att ändra alternativen 

vid ruttplanering. 

LIVE-tjänster 

Symptom Orsak Lösning 

LIVE-tjänster kan inte 

användas. 

LIVE-tjänster är inte aktiverade. Aktivera LIVE-tjänster i huvudmenyn 

på navigeringsenheten. 
 

 

 

Landet där du bor har inte 

täckning för LIVE-tjänster. 

Om du bor i ett land som för 

närvarande inte har täckning för LIVE-

tjänster, kan du ändå använda 

tjänsterna i form av RDS-/TMC-

trafikmeddelanden och Fartkameror. 

 

 

Du befinner dig på en plats där 

LIVE-tjänster inte är tillgängliga. 

Mer information om täckning finns på 

tomtom.com/services. 

Testperioden för LIVE-tjänster har 

löpt ut. 

Du måste förnya din prenumeration 

på LIVE-tjänster. Det kan du göra på 

din navigeringsenhet eller via 

TomTom HOME. 

Informationsdelning är avakti-

verad. 

Din Mazda NB1 frågar om du vill dela 

information från din enhet med 

TomTom. För att kunna använda 

LIVE-tjänster måste du acceptera att 

dela information, inklusive din ak-

tuella plats. 

 

Röststyrning 

Symptom Orsak Lösning 

Systemet känner inte igen 

röstkommandon. 

Du försöker säga röstkomman-

don när en handsfree-enhet är 

Säg "Navigation" när röststyrningen 

uppmanar till det. Säg därefter ett 
 

http://www.tomtom.com/services
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installerad. röstkommando.  
 

 

 

 

 

Någon annan talar samtidigt som 

du. 

Om andra personer talar samtidigt 

som du säger ett röstkommando är 

det svårt för systemet att uppfatta ditt 

kommando. Se till att ingen annan 

talar när du säger ett röstkommando. 

Du talar för lågt eller ljudnivån i 

omgivningen är hög. 

Tala normalt och undvik att artikulera 

varje ord på ett onaturligt sätt. I 

miljöer med mycket vägbuller ska du 

vara noga med att tala direkt in i 

mikrofonen.  

 

 

 

Rätt husnummer regis-

treras inte. 

Det kan bero på vägbuller eller på 

att du talar på ett onaturligt sätt. 

Siffrorna kan uttalas naturligt eller en 

åt gången. Exempelvis kan 357 utta-

las "trehundrafemtiosju" eller "tre, 

fem, sju".  

Röststyrningen avbryts när 

du aktiverar den med 

knappen Tala. 

Kommunikationsfel med radion. Aktivera röststyrningen igen med 

mikrofonknappen i Körvyn på din 

navigeringsenhet. 

Övriga 

Symptom Orsak Lösning 

Navigeringsenheten startar 

plötsligt om och TomTom-

logotypen visas. 

Oväntad inmatning eller elektrisk 

störning. 

Vänta tills TomTom-logotypen har 

försvunnit och starta sedan om 

enheten. Om omstarten inträffar flera 

gånger bör du kontakta TomToms 

kundtjänst via tomtom.com/support. 

 

 

 

Körvyn blir grå. GPS-signalen har tillfälligt 

försvunnit. 

Vänta tills GPS-signalen har åter-

ställts. Om det finns något i närheten, 

t.ex. en hög byggnad, som hindrar 

GPS-mottagningen ska du flytta dig 

bort från den. Ta bort föremål på 

instrumentpanelen som kan hindra 

mottagningen. 

 

 

http://www.tomtom.com/
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Ingen GPS-signal tas emot 

när du startar bilen och 

Mazda NB1. 

När du startar din Mazda NB1-

navigeringsenhet första gången 

kan det hända att enheten 

behöver några minuter för att 

fastställa din GPS-position och 

visa din aktuella position på kar-

tan.  

Vänta tills enheten har fastställt din 

position. Med tjänsten QuickGPSFix 

kan enheten snabbare hitta din posi-

tion. För att kunna använda Quick-

GPSFix måste du ansluta till LIVE-

tjänster eller till TomTom HOME. 
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Viktig säkerhetsinformation och varningar 

Global Positioning System 

GPS (Global Positioning System) är ett satellitbaserat system som tillhandahåller information om 

plats och tid över hela världen. GPS drivs och kontrolleras helt av den amerikanska regeringen 

som ansvarar för dess tillgänglighet och noggrannhet. Alla förändringar av tillgängligheten och 

noggrannheten hos GPS, eller förändrade miljövillkor, kan påverka enhetens funktion. TomTom tar 

inget ansvar för tillgängligheten och noggrannheten hos GPS. 

Använd med försiktighet 

När du använder TomTom-produkter under körning måste du fortfarande köra försiktigt och vara 

uppmärksam. 

Flygplan och sjukhus 

Användning av enheter med en antenn är förbjuden i de flesta flygplan, på många sjukhus och på 

många andra platser. Den här enheten kan inte användas i sådana miljöer. 
 

Hur TomTom använder din information 

För att kunna leverera produkter och tjänster till dig behöver TomTom personlig information om 

dig. Produkter och tjänster innefattar nedladdningsbara kartor, LIVE-tjänster och teknisk support. 

TomTom följer EU:s personuppgiftslagstiftning och annan lokalt gällande lagstiftning som rör 

personuppgiftshantering. I enlighet därmed kommer TomTom endast att använda informationen i 

det syfte och under den period som den inhämtats för. TomTom skyddar din information från att 

missbrukas. Om TomTom behöver få veta var du befinner dig kommer vi att på förhand be dig om 

medgivande och ge dig möjligheten att ta tillbaka ditt medgivande när som helst. Eftersom vår 

dokumentation endast kan ge information som gäller vid publiceringstillfället kan du hitta aktuell 

och mer utförlig information på tomtom.com/privacy. 
 

FCC-information för användaren 

 

ENHETEN UPPFYLLER DEL 15 I FCC:s REGLER 

Federal Communications Commission (FCC) Statement 

Radio- och TV-störning 

Denna utrustning sänder ut radiofrekvensenergi och om den inte används korrekt, dvs. helt enligt 

anvisningarna i denna manual, kan det orsaka störningar i radiokommunikation och TV-

mottagning. 

Tillägg och copyright 

http://www.tomtom.com/privacy
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Den här enheten har testats och befunnits följa gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet 

med avsnitt 15 av FCC-reglerna. De här gränserna har utformats för att tillhandahålla skäligt skydd 

mot skadlig störning i hemmiljö. Utrustningen genererar, använder och kan sända ut radiofrekven-

senergi. Om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka störn-

ingar i radiokommunikation. Det är inte möjligt att helt garantera störningsfrihet i en enskild instal-

lation. Om utrustningen verkar orsaka störningar i radio- eller TV-mottagning, kan detta fastställas 

genom att utrustningen stängs av och sätts på. Användaren bör därefter försöka åtgärda störning-

en genom att vidta en eller flera av följande åtgärder: 

Rikta om eller flytta mottagningsantennen. 

Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. 

Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. 

Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp. 

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänns av den part som ansvarar för 

överensstämmelsen kan göra att användarens rätt att använda utrustningen upphör. 

Viktigt 

Denna utrustning har testats avseende FCC-konformitet under villkor som omfattar användning av 

skyddade kablar och kontakter mellan enheten och kringutrustningen. Det är viktigt att du anvä-

nder skyddade kablar och kontakter för att minska risken för radio- och TV-störningar. Skyddade 

kablar som är lämpliga för produktserien finns att tillgå hos en auktoriserad återförsäljare. Om 

användaren modifierar utrustningen eller kringutrustningen på något sätt, och dessa modifieringar 

inte har godkänts av TomTom, kan FCC återkalla användarens rätt att använda utrustningen. För 

kunder i USA kan följande häfte, som tagits fram av den federala myndigheten FCC (Federal 

Communications Commission), vara till hjälp: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference 

Problems". Detta häfte kan erhållas från US Government Printing Office, Washington, DC 20402, 

USA. Stock No 004-000-00345-4. 

FCC-konformitetsförklaring 

Testad avseende efterlevnad av FCC-standarder för användning i hem eller på kontor. 

Den här enheten uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Följande två villkor gäller för användningen: 

Enheten får inte orsaka störningar. 

Enheten måste godta eventuella mottagna störningar, inklusive störningar som kan leda till oön-

skad användning. 
 

Varningar för Australien och Nya Zeeland 

Du kan inte ringa nödsamtal med den här enheten. 
 

Ansvarig part i Nordamerika 

TomTom, Inc., 150 Baker Avenue Extension, Concord, MA 01742 

Tfn: 866 486-6866 val 1 (1-866-4-TomTom) 
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Gränsvärden för exponering 

Denna enhet uppfyller gränsvärdena för strålningsexponering i en okontrollerad miljö. För att 

undvika att gränsvärdena för radiofrekvensexponering överskrids, får människor inte befinna sig 

på ett avstånd under 20 cm (8 tum) från antennen vid normal användning. 
 

CE-märkning 

Denna utrustning uppfyller kraven för CE-märkning när den används i bostadsmiljö, kommersiell 

miljö, fordonsmiljö eller lättare industriell miljö, samt alla tillämpliga villkor i gällande EU-

lagstiftning. 

 
 

R&TTE-direktiv 

Härmed förklarar TomTom att TomToms personliga navigationsenheter och tillbehör uppfyller de 

grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter i EU-direktiv 1999/5/EG. Försäkran om 

överensstämmelse finns här: www.tomtom.com/legal. 
 

Anslutna nätverk 

Enheter som innehåller en GSM-modul är avsedda för anslutning till följande nätverk: 

GSM/GPRS 900/1800 
 

SAR-värde (Specific Absorption Rate) 

Det här GPS-navigeringssystemet är en radiosändare och radiomottagare. Den har utformats och 

tillverkats för att inte överskrida de gränsvärden för exponering för radiofrekvensenergi som 

fastställts av den amerikanska myndigheten FCC (Federal Communications Commission). 

Riktlinjerna baseras på standarder som har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer 

genom periodisk och grundlig utvärdering av vetenskapliga studier. Standarderna innehåller en 

väsentlig säkerhetsmarginal som har utformats för att garantera säkerheten åt alla personer ober-

oende av ålder och hälsa. I exponeringsstandarden för trådlösa enheter används en  måttenhet 

som kallas SAR (Specific Absorption Rate, specifik absorptionsnivå). Testerna genomförs med 

olika positioner och placeringar (till exempel nära kroppen) enligt krav från FCC för varje modell. 
 

Pacemakrar 

Pacemakertillverkare rekommenderar ett minimiavstånd på 15 cm (6 tum) mellan en handhållen 

trådlös enhet och en pacemaker för att undvika potentiella störningar i pacemakern. Dessa 

rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning om och rekommendationer för 

trådlös teknik. 

Riktlinjer för personer med pacemaker 

Håll ALLTID enheten på ett avstånd av minst 15 cm från pacemakern. 

Bär inte enheten i en bröstficka. 

http://www.tomtom.com/legal
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Annan medicinsk utrustning 

Rådgör med en läkare eller tillverkaren av den medicinska utrustningen för att fastställa om den 

trådlösa produkten kan orsaka störningar i utrustningen. 
 

Anslutna nätverk 

Enheter som innehåller en GSM-modul är avsedda för anslutning till följande nätverk: 

GSM/GPRS 900/1800 
 

Gränsvärden för exponering 

Denna enhet uppfyller gränsvärdena för strålningsexponering i en okontrollerad miljö. För att 

undvika att gränsvärdena för radiofrekvensexponering överskrids, får människor inte befinna sig 

på ett avstånd under 20 cm (8 tum) från antennen vid normal användning. 
 

Det här dokumentet 

Det här dokumentet har utformats mycket noggrant. Kontinuerlig produktutveckling kan innebära 

att viss information inte är helt uppdaterad. Informationen i det här dokumentet kan komma att 

ändras utan föregående meddelande. 

TomTom ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument, ej 

heller för skador eller följdskador som kan uppstå till följd av användningen av det här dokumen-

tet. Det här dokumentet innehåller information som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av detta 

dokument får kopieras eller reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd först erhållits från 

TomTom N.V. 
 

Modellnamn 

1MI00, 1MI01, 1MI011 
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© 2012 TomTom N.V., Nederländerna. TomTom® och logotypen "två händer" är, bland andra, 

varumärken som tillhör TomTom N.V. eller ett av dess dotterbolag. Se tomtom.com/legal för gar-

antier och användarlicensavtal för produkten med förekommande ändringar. 

Ordnance Survey © Kronans upphovsrätt, licensnummer 100026920. 

Data Source © 2012 TomTom 

 Med ensamrätt. 

Visa bilder har tagits från NASA Earth Observatory. 

Syftet med NASA:s Earth Observatory är att tillhandahålla en fritt tillgänglig publikation på Internet 

där allmänheten kan få nya satellitbilder och vetenskaplig information om vår planet. 

Fokus ligger på jordens klimat- och miljöförändringar: earthobservatory.nasa.gov 

Linotype, Frutiger och Univers är varumärken som tillhör Linotype GmbH registrerat på U.S. Patent 

and Trademark Office och kan vara registrerade i vissa andra jurisdiktioner. 

MHei är ett varumärke som tillhör The Monotype Corporation och kan vara registrerat i vissa ju-

risdiktioner. 

Copyright © 2001-2010 VoiceBox Technologies, Inc. Registrerat hos U.S. Patent and Trademark 

Office. Med ensamrätt. 

Copyright © 2002-2011 Nuance Communications, Inc. Med ensamrätt. Nuance® är ett registrerat 

varumärke som tillhör Nuance Communications, Inc. och används här på licens. SVOX är ett regis-

trerat varumärke som tillhör SVOX AG och används här på licens. 

Copyright © 1996–2009, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>. Med ensamrätt. 

Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd och Clark Cooper 

Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers. 

Copyright © 1998–2003 Daniel Veillard.  Med ensamrätt. 

Copyright © 1995–1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Med ensamrätt. 

Copyright © 1998  Red Hat Software 

Copyright © 1991-2, RSA Data Security, Inc. skapat 1991. Med ensamrätt. 

Copyright © 2002, Xiph.org Foundation 

Programvarulicenser 

Programvaran som medföljer den här produkten innehåller programvara som är licensierad under 

GNU General Public License, version 2 (GPL v2), GNU LESSER General Public License, version 2.0 

(LPGL v2) och GNU LESSER General Public License, version 2.1 (LGPL v2.1). För sådan pro-

gramvara innehavs upphovsrätten av flera personer. 

Copyright-noteringar: 

http://www.tomtom.com/legal
http://earthobservatory.nasa.gov/
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Se villkoren för GPL v2, LGPL v2 eller LPGL v2.1 beroende på vad som gäller, på 

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html, http://www.gnu.org/licenses/old-

licenses/lgpl-2.0.html and http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html.  

GPL/LGPL-programvara distribueras i hopp om att den ska vara användbar, men UTAN NÅGON 

GARANTI, även utan underförstådd garanti om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST 

SYFTE. Du kan hämta fullständig motsvarande källkod från oss under en period på minst tre år 

efter leverans av produkten. Vi sänder en cd-skiva med motsvarande källkod till dig på begäran. 

Därtill innehåller programvaran i den här produkten programvara med öppen källkod (utöver pro-

gramvaran licensierad under GPLv2, LPGLv2 och LGPLv2.1) som är licensierad under BSD-licens, 

MIT-licens, zlib/libpng-licens. 

Produkten innehåller programvara som utvecklats inom OpenSSL-projektet för användning i 

OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/). Därutöver innehåller produkten följande programvara 

från tredje part: Blowfish (The Blowfish Encryption Algorithm), ClipUtils (The Cohen-Sutherland 

line clipping algorithm), 

CoRDiC (Coordinate Rotation Digital Computer), Coroutine, MD5 (MD5 message-digest algorithm) 

och Ogg-Vorbis (Tremor-variable). 
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