GYORS ÚTMUTATÓ TOUCH R700/NAVI 900
A kezdőképernyő tartalmazza az összes alkalmazást, beleértve a telefont és a navigációt.
Ezeket valamelyik alkalmazás megnyomásával választhatja ki az érintőképernyőn.

A kezdőképernyő személyre szabása
Nyomja meg és tartsa nyomva valamelyik
alkalmazást a szerkesztés módba lépéshez.

Vonszolja az ikont az új helyére.

Audio
Az alatta elhelyezkedő kezelőszervek kiegészítik az érintőképernyőt:

: Váltson az aktuális audioforrás főképernyőjére.

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,
aux vagy SD-kártya közötti váltáshoz.
: Visszatérés a kezdőképernyőhöz.
BACK: Visszatérés a szülőmenühöz.
Változtassa meg az audioforrást a RADIO
vagy MEDIA gomb megnyomásával.
: Nyissa meg a rádióállomások vagy
médiafájlok listáját.
: Forgassa a listák görgetéséhez. Nyomja
meg egy listaelem kiválasztásához.

Kedvencek

• Vonszolja felfelé a kezelősávot.

A kedvencek a képernyő aljáról érhetők el.

Kedvencekként rádióállomások, telefonpartnerek, lejátszási listák, navigációs úti célok
stb. tárolhatók.
Kedvencek előhívása
A kedvenceket kétféle módon lehet előhívni:
• Nyomja meg az előhívó gombot a képernyő
alján.

Kedvencek tárolása
Nyomja meg és tartsa nyomva valamelyik
kedvencet, amíg sípoló hangot nem hall az
elem tárolásakor.

Szükség lehet a kedvenc elem további meghatározására.

Navigáció
Először mondja „Navigation” („Navigáció”).
Majd mondja ki az úti cél típusát, például
„Address” („Cím”) vagy „Point of Interest”
(„Érdekes hely”).

Érintőlap

Karakter-felismerés
Például egy cím vagy telefonszám beviteléhez,
nagybetűket vagy számokat rajzolhat az ujjával
az érintőlapon.

Bevitel megerősítése
Nyomja meg és tartsa két ujját a megerősítésig.

Amikor alfanumerikus bevitel lehetséges,
nyomja meg a gombot.

A kurzort az érintőlapon végzett mozdulatokkal
vezérelheti. Nyomja meg az érintőlapot egy
elem kiválasztásához.

Navigáció

A kurzor mozgatása

Írja be a várost, utcát, kereszteződést vagy
teljes címet.

Mozgassa egy ujját
az érintőlapon.

Az egyes orszégokra jellemző sorrendet, lásd
az infotainment rendszer kézikönyvében.

Listák/szöveg görgetése

A külföldi úti célok esetében, adja meg az
országot is a cím mellett: <address> <country>.

Az audio főképernyőn:
rádió/médiaforrás váltása

Hangfelismerés

Lehetséges karakterek kiválasztása
Mozgassa két ujját fel/le.

Műszerfali kijelző
A műszerfali kijelző olyan funkciókhoz biztisít
hozzáférést, mint a navigáció, telefon vagy
hangrendszer. Kezelje a kormánykerék jobb
oldalán elhelyezkedő ötutas kezelőszervvel.

Mozgassa két ujját fel/le.

Nyomja meg a kormánykerék
gombját
a hangfelismerés indításához. Várjon a jelre a
beszédhez, és ellenőrizze a műszerfalon az
érvényes utasításokat.

Az audio főképernyőn:
A következő sávra/
rádióállomásra váltás

Telefon és audio

Mozgassa két ujját balra/jobbra.

Menüelemek kiválasztása.

Kedvencek előhívása/elrejtése

Belépés egy almenübe.

Egy partner hívásához például, mondja
„Call Anna” („Hívás AnnaElőször mondja
„Navigation”). Zene lejátszásához például,
mondja „Play artist Mozart” („Lejátszás
Zeneszerző Mozart”).

Mozgassa három ujját fel/le.

Karakter törlése
Mozgassa az ujját jobbról balra.

Visszatérés a szülőmenübe.
Választás megerősítése.
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