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1. Hangforrás

K: Hogyan válthatok a rádió és egyéb médiaforrások között, pl. FM rádióról USB-re?
V: A különböző hangforrások közötti váltáshoz kiválaszthatja a megfelelő forrást a kezdőlapon,
megnyomhatja a "SRCE" gombot az infotainment-vezérlőn, vagy megnyomhatja az "SRC" gombot a
kormányon.
K: Amikor mobiltelefonról játszom le zenét Bluetooth®-szal, miért nem láthatók bizonyos információk a
zenéről, például a dal címe vagy az album borítója?
V: Az olyan metaadatok kijelzése, mint a dal címe vagy az album borítója, a telefon által támogatott
Bluetooth® profilverziójától (AVRCP) függ. Ehhez legalább V1.3-as AVCRP verzióra van szükség.
K: Amikor mobiltelefonról játszom le zenét Bluetooth®-szal, miért nem férek hozzá a lejátszási listáimhoz,
dalaimhoz, albumaimhoz vagy mappáimhoz?
V: Amikor mobiltelefonról játszik le zenét Bluetooth®-szal, csak arra van lehetősége, hogy a következő vagy az
előző dalra ugorjon. Ha USB-n játssza le a zenét, teljes hozzáférése van a lejátszási listákhoz, dalokhoz,
albumokhoz és mappákhoz. Kérjük, mobiltelefonját USB-vel csatlakoztassa az infotainment-rendszerhez.
K: Hogyan változtathatom meg az infotainment-rendszer hangszín-beállításait?
V: A hangszín beállításainak megváltoztatásához a kezdőlapon válassza ki a "Hangszín" lehetőséget. Ha nem
találja a "Hangszín" lehetőséget a kezdőlapon, lépjen másik lapra.
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2. Navigáció (csak Navi 950 IntelliLink és Navi 650)

K: Hogyan indíthatom el vagy törölhetem a navigációs útvonalvezetést?
V: Útvonalvezetés indításához nyomja meg a "DEST" gombot az infotainment-vezérlőn. Használhatja a
hangfelismerés funkciót is. Az aktív útvonalvezetés törléséhez nyomja meg ismét a "DEST" gombot, majd
válassza ki az "Útvonalvezetés törlése" lehetőséget.
K: Hogyan választhatok ki egy benzinkutat vagy más érdekes helyet a navigációs útvonalvezetéshez?
V: Nyomja meg a "DEST" gombot az infotainment vezérlőn, majd válassza ki az "Érdekes helyek" lehetőséget.
A benzinkutakat az "Autó" kategória alatt találja.
K: A navigációs térképen hogyan tudok egy úti célt közvetlenül a térképről kiválasztani?
V: A kurzor mozgatásához a navigációs térképen használja az infotainment-vezérlő középső gombjának
nyolcirányú elemét. Nyomja meg a központi gombot (annak külső gyűrűjét) a kurzor helyénél lévő pont
kiválasztásához úti célként.
K: Hogyan menthetek el egy úti célt az infotainment-rendszer címjegyzékében?
V: Az úti cél bevitele után a "Mentés" lehetőség kiválasztásával mentheti el az infotainment-rendszer
címjegyzékében.
K: Aktív útvonaltervezés közben hol látható az érkezés ideje, az utazás ideje és a távolság?
V: Két opció közül választhat: 1. érkezés ideje és távolság, vagy 2. hátralevő idő és távolság. A lehetőségek
közötti váltáshoz nyomja meg az infotainment-vezérlő központi gombját a navigációs térképen. Majd válassza
ki a "Váltás utazási idő/úti cél között" elemet.
K: Amikor hívást indítok vagy fogadok, az infotainment-rendszer átvált a telefon kijelzőjére. Aktív
útvonaltervezés közben hogyan tudok gyorsan visszalépni a navigációs térképre a hívás megszakítása nélkül?
V: Az infotainment vezérlőn a "NAV" gomb megnyomásával bármikor visszaléphet a navigációs térképre. A
navigáció hangutasításai telefonhívás közben is hallhatók.

vissza a tartalomjegyzékhez
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3. Telefon

K: Hogyan tudom a mobiltelefonomat párosítani az infotainment-rendszerrel Bluetooth® segítségével?
V: A mobiltelefon és a rendszer párosításához nyomja meg a "CONFIG" gombot az infotainment-vezérlőn.
Ezután válassza a "Telefon beállításai", a "Bluetooth", majd az "Eszköz párosítása" lehetőséget. Győződjön
meg, hogy a Bluetooth® engedélyezve van-e mobiltelefonján, és látható-e más Bluetooth® eszközökről.
Válassza ki telefonját a megtalált készülékek listájából, és fogadja el a csatlakozási kérelmet mind az
infotainment-rendszerben, mind a telefonon. Csatlakozás után bizonyos telefonokon külön meg kell erősíteni
a hozzáférést a telefonkönyvhöz és a szöveges üzenetekhez.
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 az infotainment-rendszerrel: Telefon-kompatibilitás.
K: A mobiltelefonomat Bluetoothszal csatlakoztattam az infotainment-rendszerhez, de onnan nem férek
hozzá a telefonkönyvemhez. Mit tehetek?
V: Ha az infotainment-rendszerrel nem fér hozzá a telefonkönyvéhez, kérjük, próbálkozzon a következővel:
1. Egyes mobiltelefonoknál szükség van arra, hogy hozzáférést biztosítson a telefonkönyvhöz. Győződjön
meg, hogy a telefon párosítása után aktiválta-e rajta a hozzáférést a telefonkönyvhözó.
2. A telefonkönyv méretétől függően annak betöltése az infotainment-rendszerbe akár néhány percet is
igénybe vehet.
3. Mobiltelefonjától függően elképzelhető, hogy a SIM-kártyán tárolt kapcsolatok nem érhetők el.
4. Frissítse mobiltelefonja operációs szoftverét.
Mobiltelefonjának támogatnia kell a PBAP-t (telefonkönyv-hozzáférési profil).
K: Amikor kiválasztok egy névjegyet a telefonkönyvemből, nem jelenik meg az összes hozzárendelt
telefonszám. Ennek mi az oka?
V: Amennyiben a telefonkönyvében egy névjegyhez több egyedi telefonszám is hozzá van rendelve, ezek
közül csak az első jelenik meg.
K: Hogyan változtathatom meg a telefonkönyvem - pl. vezeték- vagy keresztnév szerinti - rendezésének
módját az infotainment-rendszerrel?
V: A telefonkönyv rendezésének megváltoztatásához az infotainment-rendszerrel nyomja meg a "CONFIG"
lehetőséget az infotainment-vezérlőn. Ezután válassza ki a "Telefon beállításai" és a "Rendezési sorrend"
lehetőséget.
K: Miután iPhone telefonomat Bluetooth®-szal csatlakoztattam az infotainment-rendszerhez, miért nem
láthatóak az SMS-eim, illetve egyes SMS-eim az infotainment-rendszer postaládájában?
V: Kérjük, győződjön meg, hogy iPhone telefonján aktiválta-e az "Értesítések megjelenítése" lehetőséget.
Felhívjuk figyelmét, hogy az infotainment-rendszer postaládájában csak azok az SMS-ek láthatók, amelyek
addig érkeztek, amíg az iPhone Bluetooth®-szal csatlakozik az infotainment-rendszerre.
K: Előre megírt SMS-válasz létrehozásakor hogyan tudok beírni speciális karaktereket/ékezetes betűket (pl. É
vagy Ü)?
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V: A központi gombbal válassza ki az adott betűt (pl. E), és nyomja meg többször. Ekkor egymás után
megjelenik valamennyi speciális karakter/ékezetes betű. Felhívjuk figyelmét, hogy előre megírt üzenetek csak
akkor hozhatók létre, mikor a jármű nincs mozgásban.
vissza a tartalomjegyzékhez

4. Beszédfelismerés (csak CD 600 IntelliLink és Navi 950 IntelliLink – kizárólag angol nyelven)

K: Milyen hangutasításokat támogat az infotainment-rendszer hangfelismerés funkciója?
V: Néhány példa a legfontosabb támogatott hangutasításokra (a példákat bár magyar nyelven ismertetjük, de
a funkció csak angol nyelven érhető el):











"Hívd fel Kovács Annát" Vegye figyelembe névjegyzéke rendezési sorrendjét (névjegyzék rendezési
sorrendje).
"Olvasd fel az SMS-t"
"Játssz Mozartot"
"Játszd le az Imagine című dalt"
"Kapcsold az FM-et YouFM-re"
"Segítség"
"Hangos utasítások bekapcsolása", "Hangos utasítások kikapcsolása" (lásd: túl hosszú hangos
utasítások)
"Navigáció", majd válasszon a "Cím", "Érdekes helyek" vagy "Indulás haza" lehetőségek közül
Címek megadásához tartsa be a képernyőn jelzett sorrendet. Német vagy osztrák címeknél például
először a várost, majd az utcát és a házszámot adja meg. Brit vagy francia címeknél például először a
házszámot, majd az utcát és a várost adja meg.

K: Hogyan javíthatok a hangfelismerés teljesítményén?
V: Próbáljon természetesen, mérsékelt sebességgel, hangerővel és hangsúlyozással beszélni. Várja meg a
sípszót, és utána beszéljen. Az érvényes hangutasítások listáját itt találja.
K: Hangfelismerés használatakor az infotainment-rendszer hangos utasításai túl hosszúak. Hogyan
szakíthatom félbe ezeket az utasításokat és mondhatom közvetlenül a hangutasításokat?
V: A hangos utasításokat bármikor félbeszakíthatja a kormánykerék hangfelismerés gombjának
megnyomásával. Várja meg a sípszót, és utána beszéljen. Teljesen kikapcsolhat minden hangos utasítást, ha a
következőt mondja: "Hangos utasítások kikapcsolása". A hangos utasítások ismételt bekapcsolásához
egyszerűen mondja: "Hangos utasítások bekapcsolása".
K: Hallottam, hogy az infotainment-rendszer támogatja bizonyos okostelefonok hangfelismerését, amelyek
Bluetooth®-szal vannak csatlakoztatva az infotainment-rendszerhez (pl. Apple Siri vagy Google Voice). Hogyan
használhatom az okostelefon hangfelismerését a járművemben?
V: Ha használni kívánja az okostelefon hangfelismerését az infotainment-rendszerrel, tartsa lenyomva néhány
másodpercig a kormánykeréken a hangvezérlés gombot. Felhívjuk a figyelmet, hogy az okostelefon
beszédfelismerésének egyes funkciói 3G vagy 4G internet-csatlakozást igényelhetnek.
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K: Miért nem tudok felhívni egy kapcsolatot a névjegyzékemből hangfelismeréssel?
V: Először is győződjön meg, hogy az infotainment-rendszer hozzáfér-e a névjegyzékhez. Névjegyzéke
rendezési sorrendjétől függően lehet, hogy először a keresztnevet kell bemondania, utána pedig a
vezetéknevet, vagy fordítva.
K: Miért nem tudom a hangfelismerést használni egy külföldi navigációs cím megadásához?
V: Hangfelismeréssel csak olyan címeket adhat meg, melyek honos nyelve megegyezik az infotainmentrendszer beállított rendszernyelvével. Például ha az infotainment-rendszer német nyelvre van beállítva, egy
osztrák címet megadhat a hangfelismeréssel, míg egy francia címet nem.
vissza a tartalomjegyzékhez
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5. Egyebek

K: Rendelkezésre áll egy olyan összefoglaló, amely minden szükséges tudnivalót tartalmaz az infotainmentrendszer használatáról?
V: Igen, készítettünk egy gyors útmutatót, amely részletezi az infotainment-rendszer legfontosabb funkcióit. A
gyors útmutatót általában a tulajdonosi kézikönyvben vagy a következő címen találhatja: Kezelőfelület és
infotainment.
K: Hallottam, hogy az AUPEO! zeneadatfolyam-lejátszó alkalmazás elérhető a CD600 / Navi 950 IntelliLink
rendszerrel. Hogyan tudom elindítani az AUPEO! alkalmazást az infotainment-rendszerrel?
V: Az AUPEO! elindításához előbb töltse le az alkalmazást az okostelefonjára az Apple App Store vagy
a Google Play Store áruházból, majd hozzon létre egy AUPEO! fiókot. Ha Apple iPhone készüléke van, USBkábellel csatlakoztassa azt az infotainment-rendszerhez. Ha Apple iPhone készüléke van, Bluetooth®-szal
csatlakoztassa az infotainment-rendszerhez. Az infotainment-rendszer kezdőlapján válassza ki az "Aupeo"
lehetőséget az AUPEO! elindításához.
K: Hogyan jutok el a következő kezdőlapra?
V: A kezdőlap jobb alsó részén válassza a "Több" lehetőséget, ha a következő oldalra kíván lépni.
K: Hogyan szerkeszthetem a kezdőlapot?
V: A kezdőlap szerkesztéséhez válassza a "Menü" lehetőséget a kezdőlap bal alsó részén. A "Személyre szabás"
lehetőség segítségével akár nyolc alkalmazást is megjeleníthet a kezdőlapon. Az alkalmazások rendezésének
megváltoztatásához válassza a "Rendezés" lehetőséget.
K: Hogyan tudom kikapcsolni az infotainment-rendszert?
V: Az infotainment-rendszer kikapcsolásához nyomja meg a Power gombot az infotainment vezérlőn. A
zenelejátszás leáll és a készenléti képernyő jelenik meg. Ha csak a kijelzőt szeretné zenehallgatás közben
kikapcsolni, nyomja meg a "CONFIG" gombot az infotainment vezérlőn, majd válassza a "Kijelző beállításai"
lehetőséget.
K: Az infotainment-rendszer időnként vált két grafikus téma, egy sötét és egy világos között. Hogyan
választható ki egy adott téma állandóra?
V: A külső környezet fényviszonyaihoz alkalmazkodva az infotainment-rendszer kétféle grafikus megjelenítést
kínál: egy világosat (nappali üzemmód) és egy sötétet (éjjeli üzemmód). Ezek kiválaszthatók állandó témaként
is, illetve a rendszer beállítható automatikus üzemmódra. Nyomja meg az infotainment vezérlőn a "CONFIG"
lehetőséget, majd válassza a "Kijelző beállításai", ezután a "Térkép beállításai", majd a "Térkép megjelenítése"
lehetőséget.
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