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1. Hangforrás 
 
K: Hogyan válthatok a hangforrások között, pl. FM rádióról USB zenére? 
V: A "RADIO" gomb megnyomásával válthat a rendelkezésre álló rádióforrások között. A "MEDIA" gomb 
megnyomásával válthat a rendelkezésre álló médiaforrások között.  
 
K: Hogyan keressek rá egy bizonyos rádióállomásra vagy médiacímre? 
V: Válassza ki a megfelelő hangforrást. Ezután érintse meg a "Böngészés" gombot a fő hangforrás-képernyőn 
egy bizonyos rádióállomás vagy médiacím megkereséséhez. Tipp: Alternatívaként érintse meg a fő 
hangforrás-képernyő közepét, vagy forgassa el a menügombot. 
 
K: Miért nem férek hozzá a lejátszási listáimhoz vagy albumjaimhoz, ha Bluetooth®-szal (BT) csatlakoztatok 
egy készüléket (pl. okostelefont)? Simán megy, ha ugyanazt a készüléket USB-vel csatlakoztatom. 
V: A BT útján csatlakoztatott készüléknek támogatnia kell az AVRCP 1.4 BT-protokollt. Ellenőrizze a készülék 
gyártójánál, hogy támogatott-e az AVRCP 1.4. 
 
K: Miért nem jelenik meg a dal címe a kijelzőn, ha Bluetooth®-szal (BT) hallgatok zenét pl. az 
okostelefonomról? 
V: Ha szeretné a metaadatokat – mint például az előadó neve és a dal címe – megjeleníteni az infotainment-
képernyőn Bluetooth®- zenelejátszás során, a készülékének támogatnia kell az AVRCP 1.3 BT protokollt (vagy 
annak magasabb verziószámú változatát). 
 
K: Miért nem hallom a zenét, amikor külső készülék van csatlakoztatva (pl. USB vagy Bluetooth® útján)? 
V: A külső hangforrás csatlakoztatása után kapcsoljon a megfelelő forrásra a "MEDIA" gomb megnyomásával. 
A külső készüléken tárolt fájlok számától függően az indexelés több másodpercet is igénybe vehet. 
 
K: Hány mp3 fájlt támogat az infotainment-rendszer? 
V: Az infotainment-rendszer 10 000 dalt támogat.  
 
K: Hogyan tudom be-/kikapcsolni a közlekedési műsort (TP)? 
V: A TP a hangforrás-menüben kapcsolható be/ki. Érintse meg a "MENÜ" gombot a fő hangforrás-képernyő 
jobb alsó részén. 
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K: Hogyan módosíthatom a hangszínbeállításokat?  
V: A hangszínbeállításokat a hangforrás-menüben módosíthatja. Érintse meg a "MENÜ" gombot a fő 
hangforrás-képernyő jobb alsó részén. Beállítás után a kiválasztott hangszínbeállítások valamennyi 
forrásmódban érvényesülnek. Tipp: A hangszínbeállítások közötti gyors váltás érdekében elmentheti őket 
kedvencekként. 
 
K: Miért nem tudom kiválasztani a csatlakoztatott USB-készüléket a kormány gombjaival vagy a 
kezelőpanelen? 
V: Győződjön meg, hogy a csatlakoztatott USB-készüléknek van-e eszközneve (pl. "az én USB-meghajtóm").  
 

Vissza a tárgymutatóhoz 
 
2. Navigáció (csak Navi 900 IntelliLink) 
 
K: Hogyan tudok úti célt megadni, és elindítani az útvonalvezetést? 
V: A kezdőlapon érintse meg a "NAV" gombot a navigációs főképernyőre lépéshez, ahol a térkép látható. 
Érintse meg az "ÚTI CÉL" elemet a képernyő alsó részén, és válassza ki, milyen típusú úti célt kíván megadni, 
mint például cím, kereszteződés vagy érdekes pont (pl. benzinkút). 
 
K: Miért nem tudom elindítani az útvonalvezetést egy az okostelefonomon található címről, ha az Bluetooth®-
szal van csatlakoztatva? 
V: Az infotainment-rendszer egyes esetekben nem tudja olvasni a névjegyadatokat. Kérjük ellenőrizze, hogy a 
névjegy címadatai helyesen lettek-e megadva. Tipp: Próbálja meg a névjegy címadatainak megadásakor csak a 
várost, utcanevet és házszámot megadni, és törölje az irányítószámot. 
 
K: Hogyan törölhetem az aktív útvonalvezetést? 
V: Az aktív útvonalvezetés törléséhez érintse meg a piros "X" gombot a térkép képernyő bal oldalán. Ha nem 
találja az "X"gombot a térkép-képernyőn, érintse meg a térképet egyszer, hogy a többi gombbal együtt 
megjelenjen. 
 
K: Miközben aktív útvonalvezetéssel vezetek, hogyan tudom tiltani vagy engedélyezni a navigáció hangos 
utasításait? 
V: A navigációs hangutasítások tiltása vagy engedélyezéséhez érintse meg a hangszóró ikont a térkép-
képernyő bal oldalán. Ha nem találja a hangszóró ikont a térkép-képernyőn, érintse meg a térképet egyszer, 
hogy a többi gombbal együtt megjelenjen. Tipp: A navigációs hangos utasításokat úgy is beállíthatja, hogy 
csak telefonhívás közben legyenek letiltva. Érintse meg a "MENÜ" elemet a térkép képernyőn, majd válassza a 
"Navigációs hang beállítások" lehetőséget.  
 
K: Hogyan válthatok az érkezési idő, a hátralévő távolság és a hátralévő utazási idő megjelenítése között aktív 
útvonalvezetés közben? 
V: Az érkezési idő, a hátralévő távolság és a hátralévő utazási idő közötti váltáshoz érintse meg az idő/távolság 
adatokat a navigációs térképen. 
 
K: Hogyan hallgathatom meg újra a navigációs hangos utasítást aktív útvonalvezetés közben? 
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V: A soron következő navigációs manőverek részletes információiért és az utolsó hangos utasítás 
meghallgatásáért érintse meg a nyilat a navigációs térképen. 
 
K: El tudok menteni érdekes helyeket és címeket? 
V: Igen. Akárcsak más elemeket, az érdekes helyeket és címeket is el lehet menteni kedvencként. 
 

Vissza a tárgymutatóhoz 
 
3. Telefon 
 
K: Hogyan tudom a mobiltelefonomat az infotainment-rendszerhez csatlakoztatni Bluetooth®-szal(BT)? 
V: Ha mobiltelefonját BT útján kívánja az infotainment-rendszerhez csatlakoztatni, először győződjön meg, 
hogy a BT aktiválva van-e mobiltelefonján, és az láthatóra van-e állítva. Az infotainment-rendszer kezdőlapján 
érintse meg a "TELEFON", majd az "Eszköz párosítása" lehetőséget. Válassza ki telefonját a megtalált BT 
készülékek listájából, és fogadja el a csatlakozási kérelmet mind az infotainment-rendszerben, mind a 
telefonon. Csatlakozás után bizonyos telefonokon külön meg kell erősíteni hozzáférést a telefonkönyvhöz. 
 
K: Miért nem csatlakozik a mobiltelefonom az infotainment-rendszerhez Bluetooth®-on (BT) keresztül? 
V: Győződjön meg, hogy engedélyezve van-e a BT a telefon beállításai között, és láthatóra van-e állítva. 
Ellenőrizze, hogy telefonja kompatibilis-e az infotainment-rendszerrel: TELEFON KOMPATIBILITÁS.  
 
K: Miért látszik üresnek a mobiltelefonom névjegyzéke és híváslistája az infotainment-képernyőn, ha 
Bluetooth®-szal (BT) van csatlakoztatva? 
V: A hozzáféréshez a névjegyzékhez okostelefonjának támogatnia kell a PBAP (telefonkönyv-hozzáférési 
profil) Bluetooth® protokollt. Néhány telefon esetében csatlakozáskor engedélyezni kell a hozzáférést a 
névjegyzékhez és a híváslistákhoz. Győződjön meg, hogy helyesek-e telefonja hozzáférési beállításai. Felhívjuk 
figyelmét, hogy a SIM-kártyán tárolt névjegyek nem jeleníthetők meg. A névjegyzék méretétől függően több 
percet is igénybe vehet a névjegyek feltöltése az infotainment-rendszerbe. Ha a probléma továbbra is fennáll, 
próbálja meg frissíteni telefonja szoftverét. 
 
K: Rendezhetem keresztnév és vezetéknév szerint a mobiltelefonomon lévő névjegyeket az infotainment-
rendszerben? 
V: A névjegyek rendezésének megváltoztatásához érintse meg a "Rendezés" elemet a névjegyzék jobb felső 
részén. 
 
K: Miért nem játszható le az okostelefonom hangfelismerés funkciójával (pl. Apple Siri®) kiválasztott 
zeneszám annak ellenére, hogy a telefonom Bluetooth®-szal (BT) csatlakoztatva van? 
V: Győződjön meg, hogy aktív audióforrásként a BT audió van-e kiválasztva. A BT audió beállítást a "MEDIA" 
gomb megnyomásával választhatja ki. 
 
K: Hogyan használhatom az okostelefonom beszédfelismerő funkcióját (pl. Apple Siri® vagy Google Voice) az 
infotainment-rendszerrel?  
V: Először győződjön meg, hogy okostelefonját Bluetooth®-szal csatlakoztatta-e az infotainment-rendszerhez. 
Tartsa lenyomva a hangvezérlés gombot a kormánykeréken az okostelefon hangfelismerés funkciójának 
elindításához. Megjegyzés: Az okostelefon beszédfelismerésének egyes funkciói 3G vagy 4G internet-
csatlakozást igényelhetnek. 

http://www.opel.hu/pcui.html
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K: Miért nem látom az infotainment-képernyőn az okostelefonomban az egyes nevekhez rendelt valamennyi 
telefonszámot, annak ellenére, hogy a telefon csatlakoztatva van Bluetooth®-szal? 
V: A névjegyzék neveihez több telefonszámot is hozzá lehet rendelni, pl. "magán", "munkahelyi" stb. 
Győződjön meg, hogy a névjegyzék neveinél kategóriánként csak egy további telefonszám szerepel-e, 
"egyéb", "másik" vagy hasonló megjelöléssel. 
 
K: A Bluetooth®-szal csatlakoztatott okostelefonom a jármű antennáját használja telefonáláskor? 
V: A telefonálás az okostelefon antennájáról megy. Az SAP (SIM-hozzáférési üzemmód) nem támogatott. 
 
K: Csatlakoztattam Apple iPhone telefonomat Bluetooth®-szal (BT) az infotainment-rendszerhez, és szeretnék 
válaszolni egy régebbi szöveges üzenetre (SMS). Miért üres az infotainment-rendszer beérkező SMS mappája, 
és miért nem tudok SMS-t küldeni?  
V: Az iPhone készüléken válassza ki az infotainment-rendszerrel fennálló BT kapcsolatot, és ellenőrizze, hogy 
engedélyezve van-e az "Értesítések megjelenítése" beállítás. Az infotainment-rendszer beérkező mappájában 
azok az SMS-ek jelennek meg, amelyeket addig kapott, míg az iPhone csatlakoztatva volt az infotainment-
rendszerhez BT útján, a régebbi SMS-ek nem jelennek meg. Új SMS küldéséhez vagy SMS megválaszolásához 
használja a Siri® vagy az Apple CarPlay™ alkalmazást. 
 

Vissza a tárgymutatóhoz 
 

4. Apple CarPlay™ 
K: Micsoda az Apple CarPlay? 
V: Az Apple CarPlay egyszerű és ügyes lehetőség az Apple iPhone ® használatára az autóban. A CarPlay 
lehetővé teszi bizonyos autós használatra optimalizált telefonos alkalmazások és funkciók megjelenítését és 
vezérlését, a jármű infotainment kijelzőjének érintőképernyőjéről, vagy hangutasításokkal. 
 
K: Miben különbözik az Apple CarPlay a mobiltelefon használatától vezetés közben? 
V: Az Apple CarPlay kihasználja a hangutasítások előnyeit, ahol lehetséges, és nagyobb, egyszerűbb 
alkalmazás-képernyőket jelenít meg az infotainment képernyőn. Segít, hogy Ön szemét az úton, kezét pedig a 
kormánykeréken tarthassa. Továbbá a CarPlayjel csak korlátozott számú alkalmazáshoz lehet hozzáférni, így a 
vezető figyelme kisebb mértékben terelődik el. A jelenleg elérhető alkalmazások listájáért látogasson el a 
http://www.apple.com/ios/carplay/ oldalra. 
 
K: Milyen alkalmazások érhetők el az Apple CarPlayjel?  
V: Az Apple CarPlayjel csak olyan alkalmazások érhetők el, amelyek autós használatra vannak optimalizálva, és 
amelyeket engedélyezett az Apple. A jelenleg elérhető alkalmazások listájáért látogasson el a 
http://www.apple.com/ios/carplay/ oldalra. 
 
K: Miért nem lehet elérni az Apple CarPlay egyes funkcióit vezetés közben? 
V: Biztonsági okokból az Apple CarPlay egyes funkciói (pl. hozzáférés a telefonkönyvhöz) nem elérhetők, ha az 
autó mozgásban van. Ezen funkciók elérésére használja a Siri® hangvezérlést, vagy állítsa le az autót és húzza 
be a kéziféket, ha inkább a telefont szeretné használni. 
 
K: Hogyan tudom megállapítani, hogy a telefonom támogatja-e az Apple CarPlay alkalmazást?  

http://www.apple.com/ios/carplay/
http://www.apple.com/ios/carplay/
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V: Az Apple CarPlay az iPhone 5 vagy későbbi verziókon működik. A telefonok kompatibilitásáról 
információért látogasson el a http://www.apple.com/ios/carplay/ oldalra. 
 
K: Az autóm támogatja az Apple CarPlay alkalmazást, de a CarPlay jelenleg nem elérhető az én országomban. 
Amikor elérhetővé válik, mit kell tennem, hogy használni tudjam?  
V: Ez egyszerű. Csupán csatlakoztassa kompatibilis iPhone készülékét (iOS 5 vagy későbbi) az infotainment-
rendszerhez egy lightning kábellel az Apple CarPlay elindításához. Nem kell szervizben frissíteni az autót. 
 
K: Az autóm régebbi infotainment-rendszere nem kompatibilis az Apple CarPlay alkalmazással. Tudom 
frissíteni az autó infotainment-rendszerét, hogy kompatibilis legyen?  
V: Nem. Az Apple CarPlay kompatibilitást nem lehet hozzáadni egy régebbi infotainment-rendszerhez. 
 
K: Van költsége az Apple CarPlay alkalmazásnak?  
V: Az Apple CarPlay kompatibilitás a beépített IntelliLink infotainment-rendszer velejárója, és nem külön 
funkció. Nem jár plusz költséggel. Egyes alkalmazások, amelyeket Ön a kompatibilis telefonon használ a 
járműben, lehetővé tehetik a vásárlást az alkalmazáson belül, vagy használhatják a telefon adatait, ami további 
költségekkel járhat, különösen külföldi országban roamingolva. Ezek közé tartoznak például a 
zeneadatfolyam-lejátszó alkalmazások és a navigációs alkalmazások is. Ha a jármű OnStar® 4G LTE funkcióval 
van felszerelve, elérhető Wi-Fi hotspottal (nem minden piacon elérhető), Ön csatlakoztathatja kompatibilis 
telefonját, és használhatja a jármű adatforgalmi díjcsomagját. 
 
K: Hogyan tudom könnyen azonosítani, hogy autóm infotainment-rendszere kompatibilis-e az Apple CarPlay 
alkalmazással? 
V: Ha a jármű infotainment-rendszere kompatibilis az Apple CarPlay alkalmazással, a "KIVETÍTÉS" ikon látható 
az infotainment-rendszer kezdőlapján. 
 
K: Hogyan kezdjem el az Apple CarPlay használatát?  
V: Először ellenőrizze, hogy a legfrissebb elérhető iOS verzió van-e telepítve az iPhonejára.  
Ellenőrizze, hogy iPhone támogatja-e az Apple CarPlay alkalmazást, és hogy a CarPlay elérhető-e az Ön 
országában. A CarPlay használatához hajtsa végre az alábbi lépéseket: 

1. Ellenőrizze, hogy a Siri® engedélyezve van-e az iPhone készüléken. 
2. Csatlakoztassa iPhone készülékét az infotainment-rendszerhez egy lightning kábellel. A legjobb 

teljesítmény érdekében használja a telefonhoz gyárilag mellékelt lightning kábelt.  
3. Oldja fel az iPhone készüléket, és engedélyezze a CarPlay hozzáférését az iPhone készülékhez. Ha a 

CarPlay nem indul el automatikusan, nyomja meg a CarPlay ikont az infotainment-rendszer 
kezdőlapján. Felhívjuk a figyelmet, hogy a CarPlay egyes funkciói – mint a zeneadatfolyam-lejátszás 
vagy a Siri® hangfelismerés – 3G vagy 4G internet-csatlakozást igényelhetnek. 

 
K: Hogyan tudom kezelni az Apple CarPlay alkalmazást?  
V: Az Apple CarPlay elindítása után a CarPlay kezdőlap és az elérhető alkalmazások megjelennek az 
infotainment-rendszer képernyőjén. Több alkalmazás is elérhető lehet a kezdőlap további oldalain, amelyeket 
úgy érhet el, hogy ujját balra vagy jobbra csúsztatja a képernyőn. Érintse meg bármelyik alkalmazás ikonját az 
alkalmazás elindításához. A kezdőlapra visszatéréshez érintse meg a CarPlay kezdőlap gombját a képernyő bal 
alsó részén. Tartsa lenyomva a CarPlay kezdőlap gombot a Siri® hangvezérlés elindításához. A kormánykerék 
Voice gombjának nyomva tartásával is elindíthatja a Siri® alkalmazást. 
 

http://www.apple.com/ios/carplay/
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K: Hogyan indítom el a Siri® alkalmazást, és mit mondhatok?  
V: A Siri® elindításához tartsa nyomva a Voice gombot a kormánykeréken, vagy tartsa nyomva a CarPlay 
kezdőlap-gombot. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Siri® 3G vagy 4G internet-csatlakozást igényelhet. A Siri®-vel 
hívásokat indíthat, útbaigazítást kaphat, zenét játszhat le, az időjárásról érdeklődhet, vagy számos más dolgot 
is intézhet az iPhone Siri® alkalmazását használva. 
 
K: Hogyan válthatok vissza az autóm infotainment-rendszerére az Apple CarPlay futása közben, hogy egy 
rádióállomást hallgassak? 
V: Az infotainment vezérlőn nyomja meg a kezdőlap gombot az infotainment-rendszerre váltáshoz. Tartsa 
nyomva a kezdőlap gombot a visszaváltáshoz CarPlay alkalmazásra. Tipp: Használja a kormánykerék vagy az 
infotainment-vezérlő gombjait az audióforrások vagy rádióállomások közötti váltáshoz. 
 
K: Kikapcsolhatom teljesen az Apple CarPlay alkalmazást?  
V: Igen. A jármű infotainment-rendszerében lépjen a beállításokhoz, majd tiltsa le az Apple CarPlay 
alkalmazást. Bármikor újra bekapcsolhatja. 
 
K: Az Apple CarPlay nem indul el az autóm infotainment-rendszerében. Mit csináljak? 
V: Ellenőrizze, hogy betartotta-e az Apple CarPlay használatának megkezdésére vonatkozó utasításokat. 
Ellenőrizze, hogy a CarPlay engedélyezve van-e a jármű infotainment-rendszerében, és csatlakoztassa 
telefonját a gyárilag mellékelt USB kábellel. Csatlakoztatás után lehetséges, hogy bizonyos készülék-
beállításokat meg kell erősíteni a telefonon. Ellenőrizze, hogy pontosak-e az infotainment-rendszer dátum- és 
időbeállításai. 
 
K: Miért nem érti a Siri®, amit mondok?  
V: A Siri® elindítása után várjon, és csak a hangjelzés után beszéljen. A Siri® 3G vagy 4G internet-csatlakozást 
igényelhet. 
 
K: Miért vannak gondjaim az Apple CarPlay használatával (pl. a zeneadatfolyam-lejátszás félbeszakad, vagy a 
Siri® nem reagál)?  
V: Ha problémákat tapasztal a CarPlay használatakor, ellenőrizze az iPhone internet-csatlakozását. Ha az 
iPhone-t az OnStar ® 4G LTE Wi-Fi hotspothoz csatlakoztatta, ellenőrizze a Wi-Fi hotspot kapcsolatot. 
A CarPlay egyes funkciói – mint a zeneadatfolyam-lejátszás vagy a Siri® hangfelismerés – 3G vagy 4G internet-
csatlakozást igényelhetnek. 
 
K: Mit tesznek, hogy a járművet megvédjék a kibertámadásoktól?  
V: Az ügyfelek biztonságát nagyon komolyan vesszük. Több oldalról közelítjük meg a jármű kiberbiztonságát 
és rendszereinek tervezését, hogy azok továbbfejlesztett biztonsági intézkedésekkel legyenek frissíthetők, 
ahogy kialakulnak a potenciális fenyegetések. 
 

Vissza a tárgymutatóhoz 
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5. Android Auto ™ 
 
K: Hogyan kezdjem el az Android Auto használatát?  
V: Először ellenőrizze, hogy a legfrissebb elérhető Android operációs rendszer-verzió van-e telepítve a 
telefonra. Ellenőrizze, hogy Android telefonja támogatja-e az Android Auto alkalmazást, és hogy az Android 
Auto elérhető-e az Ön országában. Az Android Auto használatához hajtsa végre az alábbi lépéseket: 
1. Töltse le és telepítse az Android Auto alkalmazást a Google Play áruházból a telefonjára.  
2. Csatlakoztassa telefonját az infotainment rendszerhez USB kábellel. A legjobb teljesítmény érdekében 
használja a telefonhoz gyárilag mellékelt USB kábelt.  
3. A telefonon konfigurálja az Android Auto alkalmazást a hozzáférésre a szükséges telefonfunkciókhoz.  
4. Ha az Android Auto nem indul el automatikusan, nyomja meg az Android Auto ikont az infotainment 
rendszer kezdőlapján.  
Felhívjuk a figyelmet, hogy az Android Auto egyes funkciói – mint a zeneadatfolyam-lejátszás vagy a talk to 
Google – 3G vagy 4G internet-csatlakozást igényelhetnek. 
 
K: Bedugtam a telefonomat, és megtaláltam az Android Auto gombot, de nem nyílik meg. Miért?  
V: Ha ez az első alkalom, hogy az Android Auto alkalmazást egy adott autóban használja, figyeljen arra, hogy 
feloldja a telefonját, és elfogadja a feltételeket a telefon képernyőjén, miután csatlakozott, és megnyomta az 
Android Auto gombot a kijelzőn. Arra is figyeljen, hogy a "Csak ismert autókhoz csatlakozzon" beállítás az 
Android Auto alkalmazásban nincs bejelölve. 
 
K: Hogyan tudom kezelni az Android Auto alkalmazást?  
V: Az Android Auto elindítása után az Android Auto kezdőlap jelenik meg az infotainment-rendszer 
képernyőjén. A képernyő alján érintse meg bármelyik alkalmazás ikonját az elindításhoz (pl. Google Maps™ 
vagy Google Play). A kezdőlapra visszatéréshez érintse meg a kör alakú kezdőlap-gombot a képernyő alján 
középen. Érintse meg a hangutasítás-gombot a képernyő jobb felső részén a "talk to Google" elindításához. A 
kormánykerék Voice gombjának lenyomva tartásával is elindíthatja a "talk to Google" alkalmazást. 
 
K: Hogyan használom a "talk to Google" alkalmazást, és mit mondhatok?  
V: A "talk to Google" elindításához tartsa lenyomva a Voice gombot a kormánykeréken, vagy érintse meg a 
mikrofon-gombot az érintőképernyő jobb felső részén, amikor az Android Auto fut. Felhívjuk a figyelmet, hogy 
a "talk to Google" 3G vagy 4G internet-csatlakozást igényelhet. 
 
K: Hogyan válthatok vissza az autóm infotainment-rendszerére az Android Auto futása közben, hogy egy 
rádióállomást hallgassak?  
V: Az infotainment-vezérlőn nyomja meg a kezdőlap-gombot az infotainment rendszerre váltáshoz. Tartsa 
lenyomva a kezdőlap-gombot visszaváltáshoz az Android Auto alkalmazásra. Tipp: Használja a kormánykerék 
vagy az infotainment vezérlő gombjait (pl. az audióforrások vagy rádióállomások közötti váltáshoz). 
 
K: Hogyan válthatok az audióalkalmazások között az Android Auto segítségével (pl. a Google Play Music 
szolgáltatásról a Spotify szolgáltatásra)?  
V: Amikor az Android Auto fut, érintse meg a Zene ikont a képernyő jobb alsó részén az audióalkalmazás 
elindításához. Érintse meg ismét a rendelkezésre álló audióalkalmazások (pl. Spotify) közötti választáshoz.  
 
K: Kikapcsolhatom teljesen az Android Auto alkalmazást?  
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V: Igen. A jármű infotainment-rendszerében lépjen a beállításokhoz, majd tiltsa le az Android Auto 
alkalmazást. Az Android Auto alkalmazást bármikor újra visszakapcsolhatja. 
 
K: Az Android Auto nem indul el az autóm infotainment-rendszerében. Mit csináljak?  
V: Ellenőrizze, hogy betartotta-e az Android Auto használatának megkezdésére vonatkozó utasításokat. 
Ellenőrizze, hogy a Android Auto engedélyezve van-e a jármű infotainment-rendszerében, és csatlakoztassa 
telefonját a gyárilag mellékelt USB kábellel. Csatlakoztatás után lehetséges, hogy bizonyos 
készülékbeállításokat meg kell erősíteni a telefonon. Ellenőrizze, hogy pontosak-e az infotainment-rendszer 
dátum- és időbeállításai. 
 
K: Miért nem érti a "talk to Google", amit mondok?  
V: A "talk to Google" elindítása után várjon, és csak a hangjelzés után beszéljen. A "talk to Google" 3G vagy 4G 
internet-csatlakozást igényelhet. 
 
K: Miért vannak gondjaim az Android Auto használatával (pl. félbeszakad a zeneadatfolyam-lejátszás, vagy 
nem reagál a "talk to Google")?  
V: Ha problémákat tapasztal az Android Auto használata során, ellenőrizze az iPhone internet-csatlakozását. 
Ha a telefonját az OnStar ® 4G LTE Wi-Fi hotspothoz csatlakoztatta, ellenőrizze a Wi-Fi hotspot-kapcsolatot. 
Az Android Auto egyes funkciói – mint a zeneadatfolyam-lejátszás vagy a "talk to Google" – 3G vagy 4G 
internet-csatlakozást igényelhetnek. 
 
K: Mit tesznek annak érdekében, hogy a járművet megvédjék a kibertámadásoktól? 
V: Az ügyfelek biztonságát nagyon komolyan vesszük. Több oldalról közelítjük meg a jármű kiberbiztonságát 
és a jármű rendszereinek tervezését, oly módon, hogy azok továbbfejlesztett biztonsági intézkedésekkel 
frissíthetők legyenek, ahogyan egyre újabb potenciális fenyegetések jelentkeznek. 

Vissza a tárgymutatóhoz 
 
6. Hangfelismerés 
 
K: A hangfelismerés nem mindig ismeri fel az utasításaimat. Hogyan javíthatok a hangfelismerés 
teljesítményén? 
V: Próbáljon meg természetesen beszélni, ne túl gyorsan és ne túl hangosan. A hangfelismerés gomb 
megnyomása után várja meg a sípszót, és utána beszéljen. Tekintse meg az infotainment-rendszer 
képernyőjét a kimondható érvényes hangutasítás példákért. 
 
K: Hogyan tudom megszakítani a hangos utasítást az aktív hangfelismerés funkció működése közben, és 
parancsot adni anélkül, hogy meg kellene várnom a hangos utasítás végét? 
V: Bármikor félbeszakíthatja a hangos utasításokat a kormánykerék hangfelismerés gombjának 
megnyomásával. Várja meg a sípszót, és utána beszéljen. 
 
K: Miért nem ért meg engem a hangfelismerés, amikor navigációs úti célt mondok? 
V: Az úti cél címek hangfelismeréses megadásához be kell tartani az országfüggő beviteli sorrendet. Angol 
nyelvi beállítások esetén a sorrend: házszám, utcanév és város. A hangfelismerés-gomb megnyomása után 
tekintse meg az infotainment-rendszer képernyőjét érvényes hangutasítás példákért, vagy olvassa el az 
infotainment-rendszer kézikönyvét. Vissza a tárgymutatóhoz 
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7. Színes műszerfal 
 
K: Hogyan vezérelhetem a színes kijelzőt a kormánykerék gombjaival? 
V: A színes kijelzőn bizonyos jármű- vagy infotainment funkciókat vezérelhet, például ellenőrizheti az 
abroncsnyomást vagy telefonhívást indíthat a kormánykerék jobb oldali gombjaival. Nyomja meg a balra nyíl 
gombot a főmenübe lépéshez. Egy elem kiválasztásához a főmenüből nyomja meg a felfelé/lefelé nyíl gombot 
és a pipa gombot középen. Egyes menükben további funkciókat tartalmazó almenük vannak. Egy almenübe 
belépéshez nyomja meg a jobbra nyíl gombot. 
 
K: Hogyan tudom megváltoztatni a műszerfali kijelzőn megjelenő információs oldalak számát? 
V: Az egyes információs oldalakat a kormánykerék-gombokkal választhatja ki, vagy törölheti a kiválasztást. A 
kormánykeréken a balra nyíl gombot megnyomva váltson a "Beállítások" menüre, és válassza ki az 
"Információs oldalak" elemet. 
 
K: Micsoda a "Sport" és "Tour" téma a nyolccolos színes műszerfalon? 
V: A nyolccolos színes műszerfal két grafikus témát kínál. Míg a "Sport" téma a jármű adataira összpontosít, a 
"Tour" az infotainmenttel kapcsolatos információkat részletezi. A Sport és Tour üzemmód közötti váltáshoz 
nyomja meg a kormánykerékre telepített balra nyíl gombot, és válassza ki a "Beállítások", majd a "Kijelző 
stílusa" elemet. 
 
 

Vissza a tárgymutatóhoz 
 
8. Kedvencek 
 
K: Mi az a kedvenc? 
V: A kedvenc egy olyan elem, amelyet a felhasználó elmenthet az infotainment-rendszer képernyőjének alján 
a kedvencek listába. A kedvenc lehet rádióállomás, telefonkönyvben lévő névjegy, zenelejátszási lista, 
navigációs úti cél stb.  A kedvencek segítségével konfigurálhatja a gyakran használt elemeket, és előhívhatja 
őket egyszerűen a megfelelő kedvencet megérintve. Például ha egy úti célt ment el kedvencként, ezt a 
kedvencet megérintve elindul a navigációs útvonalvezetés erre az úti célra.  
 
K: A kedvencek lista eltűnt. Hogyan tudom újra megjeleníteni? 
V: Bizonyos menükben a kedvencek listája el van rejtve, hogy több hely maradjon. Bármikor megjelenítheti a 
kedvencek listáját, ha megérinti a nyíl gombokat a képernyő jobb alsó részén, vagy egy ujjmozdulattal felhúzza 
a képernyő aljáról.  
 
K: Hogyan menthetek el egy új kedvencet? 
V:  1. Rádióállomás mentése kedvencként: 

Az éppen hallgatott rádióállomás elmentéséhez lépjen a rádió főképernyőre, és tartsa nyomva bármelyik 
kedvencet a képernyő alján, amíg sípszó hallatszik, és a kedvenc neve a rádióállomás nevére változik. 
2. Dal, album vagy lejátszási lista mentése: 
Az éppen hallgatott dal elmentéséhez lépjen a média főképernyőre, és tartsa nyomva bármelyik 
kedvencet a képernyő alján, amíg sípszó hallatszik, és a kedvenc neve a dal nevére változik. 
Egy album vagy lejátszási lista mentéséhez érintse meg a "Böngészés" elemet a média főképernyőn. 
Válassza ki az "ALBUMOK" vagy "LEJÁTSZÁSI LISTÁK" elemet, majd tartsa nyomva bármelyik kedvencet 
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a képernyő alján. Az infotainment-rendszer megkéri, hogy válassza ki a kedvencként menteni kívánt 
elemet. Az elem kiválasztását követően a kedvenc neve az album vagy lejátszási lista nevére változott. 
3. Telefonkönyvből névjegy mentése: 
Telefonkönyvből névjegy mentéséhez előbb csatlakoztasson egy mobiltelefont Bluetooth®-szal. A telefon 
főképernyőjén érintse meg a "Kapcsolatok" elemet, majd tartsa nyomva bármelyik kedvencet a képernyő 
alján. Az infotainment-rendszer megkéri, hogy válassza ki a kedvencként menteni kívánt elemet. Az elem 
kiválasztását követően a kedvenc neve a kapcsolat nevére változott. Tipp: Ha a kedvencek lista rejtett, 
jelenítse meg a képernyő aljáról felhúzva. 
4. Navigációs úti cél mentése:  
Navigációs úti cél mentéséhez előbb indítson el egy útvonalvezetést az adott úti célra. A navigációs 
térkép-képernyőn tartsa lenyomva bármelyik kedvencet a képernyő alján, amíg sípszó hallatszik, és a 
kedvenc neve a rádióállomás nevére változik. Tipp: Ha a kedvencek lista rejtett, jelenítse meg a képernyő 
aljáról felhúzva. 
 

K: Hogyan tudom átnevezni, törölni vagy áthelyezni a kedvenceimet? 
V: A kedvenceket átnevezheti, törölheti vagy áthelyezheti, ha a "BEÁLLÍTÁSOK" képernyőre lép, és kiválasztja 
a "Rádió" lehetőséget, majd a "Kedvencek kezelése" gombot. 
 

Vissza a tárgymutatóhoz  
 
9. Videó 
 
K: Hogyan tudok videókat lejátszani külső készülékről, pl. az USB meghajtómról? 
V: A következő videó formátumok támogatottak: .avi, .mpg, .mp4, .xvid és .wmv. Csatlakoztassa a videókat 
tartalmazó készüléket az infotainment-rendszerhez az USB-csatlakozón keresztül. Váltson a megfelelő 
hangforrásra a MEDIA gomb megnyomásával, és érintse meg a "Böngészés" gombot. Majd érintse meg a 
"Továbbiak" gombot az interakciós sávon a képernyő jobb alsó részén, és válassza ki a kívánt videót. Vegye 
figyelembe, hogy a videók csak akkor játszhatók le, ha be van húzva a kézifék.  
 
K: Miért nem jelenik meg kép a videó lejátszásakor? A hangot hallom. 
V: Győződjön meg, hogy be van-e húzva a kézifék.  
 

Vissza a tárgymutatóhoz  
 
 
10. Egyebek 
 
K: Hogyan tudom módosítani a kezdőlapot, pl. átrendezni a megjelenített alkalmazások sorrendjét és 
helyzetét? 
V: A kezdőlap átrendezéséhez nyomja meg hosszan az egyik megjelenített alkalmazás ikonját, amíg a 
kezdőlap átvált szerkesztés módba. Szerkesztés módban úgy rendezheti át az ikonokat az oldalon vagy a 
különböző oldalak között, hogy ujjával áthúzza az alkalmazás ikonját a kívánt helyre. A szerkesztés módból 
kilépéshez nyomja meg a Kezdőlap gombot az infotainment-vezérlőn. 
 
K: Van mód a rendszeridő automatikus beállítására? 
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V: A rendszeridő konfigurálható úgy, hogy automatikusan beállítsa saját magát. A kezdőlapon érintse meg a 
"BEÁLLÍTÁSOK", majd az "Idő és dátum" elemet. 
 
K: Nehezen látom a kijelzőt – sötétben túl világos, nappal túl sötét. Hogyan tudom javítani a kijelző 
olvashatóságát? 
K: A kijelző olvashatóságának javítása érdekében válthat az éjszakai mód, a nappali mód és az automatikus 
mód között a kezdőlapon található "BEÁLLÍTÁSOK" gomb megérintésével. Válassza ki a "Kijelző" pontot a 
beállítások menüből. Tipp: A legjobb eredmény érdekében válassza az automatikus módot. A műszerfal és az 
infotainment-rendszer kijelzőjének manuális megváltoztatásához használja a fényerőszabályzó kapcsolót, 
amely a jármű világításkapcsolójához közel található. 
 
K: Hogyan kapcsolhatom ki az infotainment-rendszert? 
V: Tartsa lenyomva a hangerőszabályzó gombot az infotainment-rendszer kikapcsolásához. Tipp: Ha csak a 
képernyőt kívánja lekapcsolni, de szeretne továbbra is zenét hallgatni, lépjen a "BEÁLLÍTÁSOK", majd a 
"Kijelző" elemre. 
 
 

Vissza a tárgymutatóhoz  


