Rychlý průvodce
Navi 5.0
Opel OnStar

Audio

Stisknutím tlačítka AUDIO přepnete na
hlavní obrazovku aktuálního zdroje
audia.
20

20

Zdroj audia změníte stisknutím tlačítka
ZDROJ a poté výběrem zdroje v
nabídce.
Ovládací prvky pod informačním
displejem: stisknutím tlačítka
přepnete na příslušnou obrazovku.
Otáčením kolečkem pro nastavení
hlasitosti nastavíte hlasitost.

Rádio
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AUDIO: Přepnete na obrazovku
aktuálně přehrávaného audia.
NAV: Přepnete na navigaci.

v: Přepnete na nabídku pro telefon.
SET: : Přepnete na nabídku
pro nastavení.
: Přepnete na nabídku pro aplikace.
: Přepnete na nastavení vozidla.

Seznam rozhlasových stanic otevřete
stisknutím tlačítka SEZNAM na
obrazovce rádia.
K přepnutí na uložené rozhlasové
stanice vyberte položku PŘEDVOLBY
na obrazovce rádia. Pro uložení
rozhlasové stanice dlouze stiskněte
tlačítko pro předvolbu.

Procházení hudby
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K procházení hudbou ve svém USB
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zařízení vyberte své preferované
kriterium třídění stisknutím aktuální
položky kriterií, jako je například
ALBUM. Po provedení výběru
preferovaného kriteria třídění vyberte
položku SEZNAM.

Zobrazený seznam lze zúžit výběrem
položky I nebo rozšířit pomocí
položky >. Posouváním seznamu a
stisknutím dané skladby tuto skladbu
vyberete.

Telefon
Stisknutím tlačítka v přepnete na
obrazovku pro telefon.
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Stisknutím tlačítka KONTAKTY
zobrazíte seznam kontaktů, stisknutím
tlačítka VOLÁNÍ zobrazíte historii
hovorů.

Spárování telefonu prostřednictvím systému Bluetooth
Nové zařízení lze připojit kdykoliv, když
informační systém je zapnutý:
• Na svém mobilním telefonu
povolte položku Bluetooth,
proveďte vyhledání zařízení a
v seznamu zařízení Bluetooth
vyberte své vozidlo.
• Postupujte podle pokynů na
informačním displeji a na
svém mobilním telefonu.
• Na závěr akceptujte výběry
profilu na informačním displeji.
Po spárování může být nezbytné určitá
nastavení zařízení povolit v mobilním
telefonu (např. telefonní seznam).
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Siri je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Inc.

Navigace

Stisknutím tlačítka NAV přepnete na
obrazovku pro navigaci.
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Na obrazovce pro navigační mapy
lze pomocí výběru položky MENU
zadat různé typy cílů (například
adresu nebo bod zájmu).
K rychlému vyhledání adresy vyberte
položku VYHLEDAT.... Adresu
vyberte v seznamu posledních
cílů nebo ji zadejte pomocí
klávesnice, která je zobrazena.

Ovládání chytrého telefonu
hlasem
Dlouhým stisknutím tlačítka w na
volantu aktivujete rozpoznávání
hlasu mobilním telefonem (například
aplikace Siri), když tento telefon
je připojen prostřednictvím USB
kabelu pro aplikaci Android Auto
nebo pro aplikaci Apple CarPlay.

Android Auto a Apple
CarPlay
Pomocí aplikace Android Auto a
aplikace Apple CarPlay lze zajistit
přístup k certifikovaným aplikacím
kompatibilních chytrých telefonů
pomocí informačního systému.
Ověřte u prodejce svého telefonu,
zda Váš telefon je kompatibilní
a zda aplikace Android Auto
nebo aplikace Apple CarPlay je
k dispozici v zemi, v níž žijete.
Použití aplikace Android Auto a/nebo
aplikace Apple CarPlay:
1. Z obchodu Google Play stáhněte
aplikaci Android Auto do svého
telefonu. Pro aplikaci Apple CarPlay
není žádná aplikace vyžadována.
2. Pomocí svého USB kabelu připojte
telefon se systémem Android
nebo telefon Apple iPhone do
vyhrazeného USB datového
portu. Použijte USB kabel dodaný
s Vaším zařízením z továrny.
Kabel zakoupený dodatečně
v prodejní síti nebo kabel třetí
strany nemusí fungovat.
Pro použití aplikace Android Auto
může být nezbytné povolit
určitá nastavení zařízení na
telefonu Android samotném.
Pro spuštění aplikace
Android Auto nebo aplikace
Apple CarPlay stiskněte tlačítko

.

Poznámka: Pro nabíjení baterie
chytrého telefonu bez spuštění
projekce telefonu zakažte aplikaci
Apple CarPlay nebo aplikaci
Android Auto (krok 2) a poté
telefon připojte pomocí USB
kabelu k informačnímu systému.

Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc. iPhone je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Inc.
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Poznámka: Platí pouze v případě, že
vozidlo je vybaveno systémem Opel
OnStar. V určitých zemích nemusí být
k dispozici 4G LTE Wi-Fi hotspot.
OnStar je váš osobní asistent
pro mobilní připojení.
Chcete-li se přihlásit k systému OnStar,
obraťte se na své obchodní zastoupení
Opel nebo stiskněte tlačítko
.

Tlačítka OnStar

Tři tlačítka OnStar jsou umístěna
na stropní konzole (nebo
vnitřním zrcátku) vozidla.

• Zpřístupněte nabídku
nastavení OnStar Wi-Fi.
• Přijměte příchozí/ukončete aktuální
hovor poradce systému OnStar.
• Aktivujte maskování umístění.
Stiskněte a podržte tlačítko,
dokud neuslyšíte hlasovou výzvu
pro zapnutí/vypnutí maskování
umístění. Po zapnutí je umístění
vozidla do systému OnStar
přeneseno pouze v případě nouze.
Nastavení maskování umístění bude
ponecháno aktivní do další změny.

• Spojení s poradcem systému
OnStar (například kvůli
diagnostické kontrole na dálku,
kvůli rezervaci hotelového
pokoje nebo kvůli vyhledání
volného místa k zaparkování).

• Uskutečněte nouzové volání, které
vás spojí s poradcem systému
OnStar (například v případě nehody
nebo nutnosti lékařské pomoci).

OnStar Wi-Fi hotspot

Chcete-li se připojit mobilním zařízením
k OnStar Wi-Fi hotspotu vozidla:
1. Spusťte hledání sítě Wi-Fi
v mobilním zařízení.
2. Vyberte v seznamu hotspot vozidla.
3. Na výzvu zadejte heslo
svého mobilního zařízení.
Stiskněte tlačítko
, zpřístupněte si
nastavení OnStar Wi-Fi a vyhledejte
název hotspotu vozidla (SSID) a heslo.

Další informace o systému OnStar a
systému informací a zábavy naleznete
v uživatelské příručce po stisknutí
tlačítka
, nebo nás můžete navštívit
online.
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