Rychlý
průvodce

R 4.0 / Navi 4.0 IntelliLink
Opel OnStar

Audio
Stisknutím tlačítka Audio na
domovské obrazovce přepnete
na hlavní obrazovku audia.

Domovská obrazovka obsahuje
všechny aplikace, včetně audia a
telefonu. Lze je vybrat stisknutím
ikon na dotykové obrazovce.

Procházení hudby
Pro otevření seznamu
rozhlasových stanic/hudebních
souborů stiskněte název
rozhlasové stanice/hudebního titulu
nebo stiskněte tlačítko Nabídka.

Změna zdrojů audia
Dotyková obrazovka je doplněna
ovládacími prvky vespod:

;: Návrat na domovskou
obrazovku. Stisknutím a
podržením (~2 sekundy) přepnete
na aplikaci Android Auto nebo
na aplikaci Apple CarPlay.
y: Přepnutí na hlavní obrazovku
telefonu. Stisknutím a podržením
(přibližně 2 sekundy) aktivujete
funkci rozpoznávání hlasu na
připojeném chytrém telefonu.

Pro změnu zdroje audia (např.
FM rádio nebo hudba z USB
zařízení) stiskněte Zdroj.

Ukládání oblíbených
rozhlasových stanic
Pro uložení aktuálně přehrávané
rozhlasové stanice jako
oblíbené stiskněte a podržte
(přibližně 2 sekundy) některou
z předvoleb oblíbených stanic.

Zkratka pro přepnutí na hlavní
obrazovku audia
Pro přepnutí na hlavní obrazovku
audia stiskněte

.
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Android Auto a Apple
CarPlay

Telefon
Stisknutím tlačítka Telefon na
domovské obrazovce přepnete
na hlavní obrazovku pro telefon.

Pomocí aplikace Android Auto
a Apple CarPlay lze přistupovat
k certifikovaným aplikacím
kompatibilních chytrých telefonů
pomocí informačního systému.
U prodejce svého telefonu ověřte,
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.

Pro spárování mobilního zařízení
prostřednictvím technologie
Bluetooth vyberte položku
Vyhledat zařízení a postupujte
podle pokynů. Zajistěte, aby na
mobilním zařízení byl povolen
systém Bluetooth a všechna
nezbytná nastavení a aby toto
zařízení bylo nastaveno na
možnost Viditelné.
Po spárování zařízení může být
nutné povolit určitá nastavení na
vlastním zařízení (např. přístup
do telefonního seznamu).
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2. Zajistěte, aby aplikace
Apple CarPlay nebo aplikace
Android Auto byla povolena v
informačním systému. Stiskněte
tlačítko Nastavení na domovské
obrazovce a poté přejděte na
druhou stránku nastavení.

3. Pomocí USB kabelu
kompatibilního telefonu připojte
svůj telefon Android nebo Apple
iPhone do datového portu
USB. Pro dosažení nejlepší
funkčnosti použijte originální
USB kabel dodaný s vaším

zařízením. Kabely zakoupené
v doplňkovém prodeji nebo od
třetích stran nemusí fungovat.
Pro použití aplikace Android Auto
může být nezbytné povolit
určitá nastavení zařízení na
telefonu Android samotném.

V závislosti na telefonu se ikona
Projekce na domovské obrazovce
změní na ikonu Android Auto
nebo na ikonu Apple CarPlay.
Aplikace Android Auto nebo
aplikace Apple CarPlay se
spustí automaticky, pokud je
povoleno nastavení Automatické
spuštění USB. Jinak vyberte
ikonu na domovské obrazovce
nebo stiskněte a přidržte
symbol ; (~2 sekundy).

Rozpoznávání hlasu
chytrým telefonem
Stisknutím a přidržením tlačítka w
na volantu (~2 sekundy) aktivujete
rozpoznávání hlasu mobilním
telefonem (například aplikace
Siri), když telefon je připojen
pomocí technologie Bluetooth k
informačnímu systému nebo když
je používána aplikace Android Auto
nebo aplikace Apple CarPlay.

Navigace
Poznámka:
Nelze použít pro systém
R 4.0 IntelliLink.

Pro návrat zpět na domovskou
obrazovku informačního
systému stiskněte ;.
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.

Pro zadání různých typů cílů
(například adresy nebo bodu
zájmu) vyberte
na obrazovce
navigační mapy.
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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.

• Spojte se poradcem OnStar
(například za účelem
dálkové diagnostiky nebo
s požadavkem pomoci).

• 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 vyhledávání sítě
Wi-Fi v mobilním zařízení.
2. Ze seznamu vyberte
hotspot vozidla.

• Zpřístupněte nabídku
nastavení OnStar Wi-Fi.

3. Na výzvu zadejte heslo do
svého mobilního zařízení.

• Přijměte příchozí/ukončete
aktuální hovor poradce
systému OnStar.

, zpřístupněte
Stiskněte tlačítko
si nastavení OnStar Wi-Fi a
vyhledejte název hotspotu vozidla
(SSID) a heslo.

• 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.

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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