Gyors útmutató

Touch R700 / Navi 900
Opel OnStar

A kezdőképernyő tartalmazza
az alkalmazásokat, beleértve az
audiót, a telefont és a navigációt.
Ezeket az érintőképernyőn az ikonok
megnyomásával választhatja ki.

Változtassa meg az audioforrást a
RÁDIÓ vagy MÉDIA megnyomásával.
Nyissa meg a rádióállomások vagy
médiafájlok listáját a keresés
megnyomásával.

Telefon

Váltson a fő telefonképernyőre.

Alul elhelyezkedő kezelőszervek:
RADIO: Rádió üzemmódba váltás.
Nyomja meg többször az FM, AM
vagy DAB közötti váltáshoz.
MEDIA: Média üzemmódba
váltás. Nyomja meg többször
a CD, USB, Bluetooth® -Audio,
vagy AUX közötti váltáshoz.

;

: Visszatérés a kezdőképernyőre.
Hosszan nyomja meg (~2 másodpercig),
hogy az AndroidTM Auto vagy az
Apple CarPlayTM lehetőségre kapcsoljon.
BACK: Visszatérés a szülőmenühöz.
Forgassa a listák görgetéséhez.
Nyomja meg egy listaelem
kiválasztásához.

Egy mobileszköznek a Bluetooth
segítségével történő párosításához
válassza az Eszköz párosítása
lehetőséget és kövesse az utasításokat. Győződjön meg róla, hogy a
Bluetooth és minden szükséges
beállítás engedélyezve van a
mobileszközön.
Párosítás után bizonyos eszközbeállításokat lehet, hogy engedélyezni kell
magán az eszközön (pl. telefonkönyv).

Kedvencek

Kedvencek lent vannak.

Audio

Váltson az aktuális audioforrás
főképernyőjére.

Bluetooth a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye. Android a Google Inc. védjegye. Az Apple CarPlay az Apple Inc. védjegye
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Kedvencekként rádióállomások,
telefonpartnerek, lejátszási listák,
navigációs úti célok stb. tárolhatók.

Kedvencek előhívása

Ha a kedvencek rejtve vannak:

Ha több mint egy lépernyőelem
menthető kedvencként (pl. telefon
partnerek), akkor felkérést kap, hogy
válassza ki a tárolni kívánt elemet.

• Nyomja meg az előhívó gombot
a képernyő alján vagy

Navigáció
• Húzza felfelé a kezelősávot.

Megjegyzés: Nem alkalmazható Touch
R700 esetén.
A navigációs térkép képernyőn
válassza az cél lehetőséget, hogy
különböző típusú úti célokat beírjon (pl.
egy címet vagy egy érdekes helyet).

Okostelefon hangfelismerés

Kedvencek tárolása

Nyomja meg és tartsa nyomva
valamelyik kedvencet, amíg sípoló
hangot nem hall az elem tárolásakor.
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Hosszan nyomja a w gombot a
kormánykeréken az okostelefon
hangfelismerés (pl. Siri ®)
bekapcsolásához, miközben
a telefon csatlakoztatva van
Bluetooth segítségével vagy
miközben Android Auto vagy
Apple CarPlay rendszert használ.

Siri az Apple Inc. bejegyzett védjegye

Android Auto és Apple
CarPlay
A kompatibilis okostelefonok Android
Auto és Apple CarPlay tanúsított
alkalmazásaival elérhető az
infotainment rendszer. Ellenőrizze
a telefon kereskedőjénél, hogy a
telefonja kompatibilis-e és hogy az
Android Auto vagy Apple CarPlay
rendelkezésre áll-e az Ön országában.
Az Android Auto és/vagy Apple
CarPlay használatához:
1. Töltse le az Android Auto
alkalmazást a telefonjára a
Google PlayTM áruházból. Nincs
szükséges alkalmazás az Apple
CarPlay használatához.
2. Győződjön meg róla, hogy az
Apple CarPlay vagy Android
Auto engedélyezve van-e az
infotainment rendszerben.
Nyomja meg a beállítások
lehetőséget a kezdőképernyőn és
utána válassza az Apple CarPlay
vagy Android Auto lehetőséget.
3. Csatlakoztassa az Android telefonját
vagy az Apple iPhone ® készülékét
egy USB kábellel az USB adat
bemenethez. Az utángyártott
vagy harmadik felek által készített
kábelek lehet, hogy nem működnek.
Az Android Auto használatához
bizonyos készülék beállításokat
engedélyezni kell magán
az Android telefonon.

A kivetítés ikon a kezdőképernyőn
Android Auto vagy Apple CarPlay
kiírásra vált. Az Android Auto vagy
Apple CarPlay elindításához válassza
az ikont a kezdőképernyőn vagy
hosszan nyomja meg a következőt ;.
Nyomja meg az ; lehetőséget, hogy
visszakapcsoljon az infotainment
rendszer kezdőképernyőjére.
Megjegyzés: Az okostelefon
akkumulátor kivetítés nélküli
töltéséhez tiltsa le az Apple CarPlay
vagy Android Auto lehetőséget (2.
lépés) és utána csatlakoztassa
a telefont egy USB kábellel az
infotainment rendszerhez.

Műszerfali kijelző

A műszerfali kijelző hozzáférést
nyújt az olyan funkciókhoz, mint
az audio, telefon, navigáció.
Használja a működtetéshez
az ötirányú kezelőszervet a
kormánykerék jobb oldalán.

Menüelemek kiválasztása.
Belépés egy almenübe.
Google Play a Google Inc. védjegye. iPhone az Apple Inc. bejegyzett védjegye
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Visszatérés a szülőmenübe.
Választás megerősítése.

Megjegyzés: Csak akkor elérhető,
ha a gépjárműve Opel OnStar
felszereltségű. 4G LTE Wi-Fi
hotspot lehet, hogy nem érhető
el bizonyos országokban.
Az OnStar az Ön személyes
csatlakozási és mobilitási asszisztense.
Az OnStar-ra történő regisztrációhoz
kérjük, lépjen kapcsolatba az
Opel kereskedőjével vagy nyomja
.
meg a következőt

OnStar gombok

Három OnStar gomb helyezkedik el
a járműben a felső konzolon (vagy
a belső visszapillantó tükrön).

• Hozzáférés az OnStar Wi-Fi
beállítások menüjéhez.
• OnStar tanácsadói bejövő hívás
fogadása/az aktuális befejezése.
• Elhelyezkedés elrejtésének
bekapcsolása. Nyomja meg
és tartsa lenyomva egy hang
utasításig, hogy engedélyezze/
kapcsolja ki az elhelyezkedés
elrejtését, Amikor engedélyezve
van, a gépjármű elhelyezkedése
automatikusa el lesz küldve az
OnStar részére vészhelyzet
esetén. Az elhelyezkedés
elrejtése beállítása megmarad
a visszaváltoztatásáig.

• Csatlakozás egy OnStar
tanácsadóhoz (pl. távoli
diagnosztikai ellenőrzéshez,
vagy hogy letöltsön egy úti célt
a navigációs egységébe).

• Vészhívás indítása, ami
összekapcsolja egy OnStart
tanácsadóval (pl. bármely baleset
vagy orvosi vészhelyzet esetén).

OnStar Wi-Fi hotspot

Egy mobilkészüléknek az OnStar Wi-Fi
hotspothoz csatlakoztatásához:
1. Indítsa el a Wi-Fi hálózat
keresését a mobilkészülékén.
2. Válassza a jármű hotspotját,
ha fel van sorolva.
3. Adja meg a jelszót a
mobilkészülékén, amikor erre kérik.
Nyomja meg az
gombot az OnStar
Wi-Fi beállításaihoz való hozzéféréshez, hogy megtudja a jármű hotspot
nevét (SSID) és jelszavát.

Az OnStar-t és az Ön infotainment
rendszerét illető több információért lásd
a kezelési útmutatót, nyomja meg az
gombot vagy keressen minket
online.
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