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1. Hangforrás

K: Hogyan tudok váltani a különböző hangforrások (pl. az FM rádió és az USB zenelejátszás) között?
V: A hangforrások közötti váltáshoz érintse meg a "MEDIA" lehetőséget a kezdőlapon, majd a "Forrás"
lehetőséget a képernyő bal alsó részén. Válassza ki a hallgatni kívánt hangforrást. Másik megoldásként
megnyomhatja az "SRC" gombot is a kormányon.
K: Hogyan kereshetek és választhatok ki rádióállomást?
V: Rádióállomás kereséséhez érintse meg a "MENÜ" lehetőséget a rádió főképernyőjének jobb alsó részén.
Érintse meg az "Állomáslista" elemet, és válasszon ki egyet a fogható adók közül. Tipp: Az állomáslista
közvetlenül elérhető a rádió főképernyőről: egyszerűen érintse meg az éppen szóló rádióállomás nevét.
K: Hogyan tudok rádióállomást elmenteni a memóriába?
V: Ha szeretne elmenteni egy rádióállomást a memóriába, először válassza ki az elmenteni kívánt állomást.
Majd nyomja meg és tartsa lenyomva bármelyik kedvenc gombot a hangforrás-főképernyő alsó részén, amíg
két sípszó hallatszik.
K: Hogyan böngészhetek a zenék között USB eszközön (pl. iPodon vagy mobiltelefonon)?
V: Ha USB eszközön kíván zenék között böngészni, először váltson USB-hangforrásra. Ezután érintse meg a
"Menü" lehetőséget a képernyő jobb alsó részén. Tipp: A médialista közvetlenül elérhető a főképernyőről,
egyszerűen érintse meg az éppen lejátszott dal nevét.
K: Miért nem férek hozzá a lejátszási listáimhoz vagy albumjaimhoz, ha Bluetooth®-kapcsolaton (BT) keresztül
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 képernyőn, ha Bluetooth®-kapcsolaton (BT) keresztül hallgatok zenét pl.
az okostelefonomról?
V: Ahhoz, hogy Bluetooth®-kapcsolatú zenelejátszáskor a metaadatok – mint például az előadó neve és a dal
címe – megjelenjenek az infotainment képernyőn, a készüléknek támogatnia kell az AVRCP 1.3 BT protokollt
(vagy annak magasabb verziószámú változatát).
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K: Hogyan változtathatom meg az infotainment-rendszer hangszínbeállításait?
V: A hangszínbeállítások változtatásához válassza a "Menü" lehetőséget a hangforrás -főképernyő jobb alsó
részén. Majd érintse meg a "Hangbeállítások" elemet a lista alján.
K: Hogyan kapcsolhatom be vagy ki a rádió közlekedési híreit ("Közlekedési műsor")?
V: A közlekedési hírek be- vagy kikapcsolásához érintse meg a "Menü" lehetőséget a hangforrás-főképernyőn,
majd megfelelően változtassa meg a "Közlekedési műsor" beállítást.
vissza a tartalomjegyzékhez

2. Telefon

K: Hogyan tudom a mobiltelefonomat az infotainment-rendszerhez csatlakoztatni Bluetooth® útján?
V: Ha mobiltelefonját Bluetooth® útján kívánja az infotainment-rendszerhez csatlakoztatni, először győződjön
meg, hogy aktiválta-e mobiltelefonján a Bluetooth lehetőséget, és a telefont láthatóvá tette-e más Bluetooth
készülékeknek. A kezdőlapon érintse meg a "TELEFON" elemet, majd érintse meg a “Készülék keresése”
elemet. 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 telefonkönyv-hozzáférési kéréseket.
K: Miért nem csatlakozik a mobiltelefonom az infotainment-rendszerhez Bluetooth®-kapcsolaton (BT)
keresztül?
V: Győződjön meg róla, 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 Bluetooth segítségével csatlakoztattam az infotainment-rendszerhez, de onnan nem
férek hozzá a telefonkönyvemhez. Mit tehetek?
V: Ha nem fér hozzá a telefonkönyvéhez az infotainment-rendszerről, kérjük, próbálkozzon a következővel:
1. Egyes mobiltelefonoknál hozzáférést kell engedélyezi a telefonkönyvhöz. Győződjön meg, hogy a
telefon párosítása után mobiltelefonján engedélyezte-e a hozzáférést a telefonkönyvhöz.
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: Miután mobiltelefonomat Bluetooth segítségével csatlakoztattam az infotainment-rendszerhez, hogyan
hívhatom fel a telefonkönyvben szereplő számokat az infotainment-rendszerről?
V: Ha a mobiltelefonja telefonkönyvéből kíván felhívni egy számot, érintse meg a "TELEFON" elemet a
kezdőlapon, majd érintse meg a "Kapcsolatok" elemet. Legörgetheti a kapcsolatok listáját, vagy megérintheti
a keresés gombot a képernyő bal oldalán.
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3. Apple CarPlay™

K: Micsoda az Apple CarPlay?
V: Az Apple CarPlay egyszerű és okos 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 vezetés közben az Apple CarPlay a mobiltelefon használatától?
V: Az Apple CarPlay kihasználja a hangutasítások előnyeit, ahol nagyszámú alkalmazáshoz lehet hozzáférni,
így kisebb mértékben terelődik el a vezető figyelme. A jelenleg elérhető alkalmazások listájáért látogasson el a
http://www.apple.com/ios/carplay/ oldalra. Lehetséges, hogy nagyobb, egyszerűbb alkalmazás-képernyőket
jelenít meg az infotainment képernyőn. Segít, hogy Ön szemét az úton, kezét pedig a kormánykeréken
tarthassa. Továbbá a CarPlay útján csak korlátozott számú alkalmazáshoz lehet hozzáférni, így a vezető
figyelme kisebb mértékben terelődik el.
K: Mely alkalmazások érhetők el az Apple CarPlay útján?
V: Az Apple CarPlay segítségével csak olyan alkalmazások érhetők el, amelyeket autós használatra
optimalizáltak, és 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
mozgásban van az autó. E 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?
V: Az Apple CarPlay az iPhone 5 vagy későbbi verziókon működik. A telefonok kompatibilitásáról további
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: Egyszerű: az Apple CarPlay elindításához csupán csatlakoztassa kompatibilis iPhone készülékét (iOS 5 vagy
későbbi) az infotainment-rendszerhez egy lightning kábellel. Nem kell szervizben frissíteni az autót.
K: Az autóm régebbi infotainment-rendszere nem kompatibilis az Apple CarPlay alkalmazással. Tudom
frissíteni, hogy kompatibilis legyen a CarPlay alkalmazással?
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, az alkalmazáson belül lehetővé tehetik a vásárlást, vagy használhatják a telefon adatait, ami további
költségekkel járhat, különösen külföldi országban roamingolva. Ezek közé tartoznak például a
zeneadatfolyam-lejátszó és a navigációs alkalmazások is. Ha a jármű OnStar® 4G LTE funkcióval van ellátva,
elérhető Wi-Fi hotspottal (nem minden piacon kapható), Ön csatlakoztathatja kompatibilis telefonját, és
használhatja a jármű adatforgalmi díjcsomagját.
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K: Hogyan tudom könnyen megállapítani, 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 iPhone készülékre.
Ellenőrizze, hogy iPhone készüléke 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 lightning kábellel. A legjobb
teljesítmény érdekében használja a telefonhoz gyárilag mellékelt lightning kábelt.
3. Oldja fel az iPhone készüléket, és engedélyezze a CarPlaynek a hozzáférést az iPhone készülékhez. Ha
nem indul el automatikusan a CarPlay, 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.
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®
használatával hívásokat indíthat, útbaigazítást kaphat, zenét játszhat le, az időjárásról érdeklődhet, vagy
számos más dolgot is intézhet, amelyre az iPhone készüléken a Siri® alkalmazást használja.
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
lenyomva a kezdőlap gombot a visszaváltáshoz a CarPlay alkalmazásra. Tipp: Használja a kormánykerék vagy
az infotainment-vezérlő gombjait a hangforrások vagy rádióállomások közötti váltáshoz.
K: Megakadályozhatom, hogy az autó infotainment-rendszere automatikusan elindítsa az Apple CarPlay
alkalmazást, amikor kompatibilis telefont csatlakoztatok USB-vel?
V: Igen. A jármű infotainment-rendszerében lépjen a "BEÁLLÍTÁSOK" elemre, majd tiltsa le az "USB
automatikus indítás" funkciót.
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.
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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 lehet, 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. félbeszakad a zeneadatfolyam-lejátszás, vagy
nem reagál a Siri®)?
V: Ha problémákat tapasztal a CarPlay használata során, ellenőrizze az iPhone internet-csatlakozását. Ha az
iPhone készüléket 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 tartalomjegyzékhez

4. Android Auto™

K: Micsoda az Android Auto?
V: Az Android Auto egyszerű és ügyes lehetőség az Android™ okostelefon használatára az autóban. Az
Android Auto lehetővé teszi bizonyos autóra optimalizált telefonos alkalmazások és funkciók megjelenítését
és vezérlését, a jármű infotainment-kijelzőjének érintőképernyőjéről vagy hangutasításokkal.
K: Miben különbözik vezetés közben az Android Auto a mobiltelefon használatától?
V: Az Android Auto 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 az Android Auto útján csak korlátozott számú alkalmazáshoz lehet
hozzáférni, így a vezető figyelme kisebb mértékben terelődik el.
K: Milyen alkalmazások érhetők el az Android Auto útján?
V: Csak olyan alkalmazások, amelyeket autós használatra optimalizáltak. A jelenleg elérhető alkalmazások
listájáért látogasson el erre az oldalra.
K: Hogyan tudom megállapítani, hogy a telefonom támogatja-e az Android Auto alkalmazást?
V: A telefonon keressen rá az Android Auto alkalmazásra a Google Play™ áruházban. A telefonok
kompatibilitásáról információért látogasson el a https://www.android.com/auto oldalra.
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K: Elérhető jelenleg az Android Auto?
V: Jelenleg csak egyes modellekhez elérhető az Android Auto, de 2016 második felétől várhatóan további
modellekhez is letölthető lesz.
K: Az autóm támogatja az Android Auto alkalmazást, de az Android Auto jelenleg nem elérhető az én
országomban. Amikor elérhetővé válik. mit kell tennem, hogy használni tudjam az autómban?
V: Egyszerű: töltse le az Android Auto alkalmazást az Android telefonra a Google Play áruházból, és
csatlakoztassa azt az infotainment-rendszerhez USB kábellel. Nem kell szervizben frissíteni az autót.
K: Az autóm régebbi infotainment-rendszere nem kompatibilis az Android Auto alkalmazással. Tudom
frissíteni, hogy kompatibilis legyen?
V: Nem. Az Android Auto kompatibilitást nem lehet hozzáadni egy régebbi infotainment-rendszerhez.
K: Van költsége az Android Auto alkalmazásnak?
V: Az Android Auto-kompatibilitás a beépített IntelliLink infotainment-rendszer velejárója, és nem külön
funkció, így nem jár pluszköltséggel. 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 és a navigációs alkalmazások is. Ha a jármű OnStar® 4G LTE funkcióval van
ellátva, elérhető Wi-Fi hotspot 2-vel (nem minden piacon kapható), Ön csatlakoztathatja
kompatibilis telefonját, és használhatja a jármű adatforgalmi díjcsomagját.
K: Hogyan tudom könnyen azonosítani, hogy autóm infotainment-rendszere kompatibilis-e az Android Auto
alkalmazással?
V: Ha a jármű infotainment-rendszere kompatibilis az Android Auto alkalmazással, a "KIVETÍTÉS" ikon látható
az infotainment-rendszer kezdőlapján.
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 telepítése 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 szükséges telefonfunkciók eléréséhez a telefonon konfigurálja az Android Auto alkalmazást.
4. Ha nem indul el automatikusan az Android Auto, nyomja meg az Android Auto ikont az infotainmentrendszer 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 első alkalommal használja az Android Auto alkalmazást egy adott autóban, 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 az Android Auto alkalmazásban ne legyen bejelölve a
"Csak ismert autókhoz csatlakozzon" beállítás.
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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 nyomva 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 nyomva 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
nyomva a kezdőlap-gombot a visszaváltáshoz az Android Auto alkalmazásra. Tipp: Használja a kormánykerék
vagy az infotainment-vezérlő gombját (pl. a hangforrások vagy rádióállomások közötti váltáshoz).
K: Hogyan válthatok a hangforrás-alkalmazások 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 a hangforrás-alkalmazás
elindításához. Érintse meg ismét a rendelkezésre álló hangforrás-alkalmazások közötti választáshoz (pl.
Spotify).
K: Megakadályozhatom, hogy az autó infotainment-rendszere automatikusan elindítsa az Android Auto
alkalmazást, amikor kompatibilis telefont csatlakoztatok USB-vel?
V: Igen. A jármű infotainment-rendszerében lépjen a "BEÁLLÍTÁSOK" elemre, majd tiltsa le az "USB
automatikus indítás" funkciót.
K: Kikapcsolhatom teljesen az Android Auto alkalmazást?
V: Igen. A jármű infotainment-rendszerében lépjen a beállításokhoz, majd tiltsa le 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 lehet, hogy bizonyos készülék-beállításokat
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. a zeneadatfolyam-lejátszás félbeszakad, vagy a
"talk to Google" nem reagál)?
V: Ha problémákat tapasztal az Android Auto használatakor, ellenőrizze az iPhone internet-csatlakozását. Ha a
telefonját az OnStar ® 4G LTE Wi-Fi hotspothoz csatlakoztatta, ellenőrizze a Wi-Fi hotspot kapcsolatot. Az
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Android Auto egyes funkciói – mint a zeneadatfolyam-lejátszás vagy a "talk to Google" – 3G vagy 4G internetcsatlakozást 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 a rendszereinek tervezését, hogy azok továbbfejlesztett biztonsági intézkedésekkel legyenek frissíthetők,
ahogy kialakulnak a potenciális fenyegetések.
vissza a tartalomjegyzékhez
5. Galéria

K: Hogyan játszhatok le filmet vagy jeleníthetek meg képet az infotainment-rendszerrel?
V: Ha filmet kíván lejátszani vagy képet megjeleníteni az infotainment-rendszerrel, először is győződjön meg
róla, hogy csatlakoztatta-e a támogatott médiafájlokat tartalmazó eszközt. A kezdőlapon érintse meg a
"GALÉRIA" elemet. Érintse meg a képernyő bal oldalán lévő gombokat a képek és filmek közötti váltáshoz.
Megjegyzés: Filmeket csak akkor lehet lejátszani, ha nem mozog a jármű, és behúzták a kéziféket.
K: Milyen kép- és videóformátumokat támogat az infotainment-rendszer?
V: A következő kép fájlformátumok támogatottak: jpg, bmp, png, gif és jpeg. A következő film fájlformátumok
támogatottak: avi és mp4. További információkat (pl. fájlfelbontás és hangforrás-kodekek) az infotainmentrendszer útmutatójában talál.
vissza a tartalomjegyzékhez
6. Egyebek

K: Hogyan használhatom az okostelefonom beszédfelismerő funkcióját (pl. Apple Siri vagy Google Voice) az
infotainment-rendszerrel?
V: Először győződjön meg, hogy mobiltelefonját Bluetooth® útján csatlakoztatta-e az infotainmentrendszerhez. Tartsa nyomva a hangvezérlés gombot a kormánykeréken az okostelefon hangfelismerés
funkciójának elindításához. Megjegyzés: Az okostelefon beszédfelismerésének egyes funkciói 3G vagy 4G
internet-csatlakozást igényelhetnek.
K: Hogyan kapcsolhatom be vagy ki az érintőképernyő hangjelzését?
V: Az érintés hangjelzésének be- vagy kikapcsolásához érintse meg a "BEÁLLÍTÁSOK" lehetőséget a
kezdőlapon. Majd érintse meg a "Rádió" elemet, és megfelelően változtassa meg a "Hallható érintésvisszajelzés" beállítását.
K: Hogyan tudom kikapcsolni az infotainment-rendszert?
V: Az infotainment-rendszer kikapcsolásához tartsa nyomva a készenlét gombot néhány másodpercig.
Bekapcsolásához ismét tartsa nyomva a gombot.

vissza a tartalomjegyzékhez
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