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1. Audio
Πώς µπορώ να αλλάξω την πηγή ήχου, π.χ. από ραδιόφωνο FM σε USB;
Πατώντας το κουµπί RADIO (ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ) µπορείτε να µεταβείτε
διαδοχικά σε όλες τις διαθέσιµες πηγές του ηχοσυστήµατος. Πατώντας το
κουµπί MEDIA (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) µπορείτε να µεταβείτε διαδοχικά σε όλες τις
διαθέσιµες πηγές πολυµέσων. Συµβουλή: Εναλλακτικά, µπορείτε να κάνετε
µια κίνηση σάρωσης προς τα πάνω/κάτω στο touch pad µε δύο δάχτυλα.
Πώς µπορώ να αναζητήσω ένα συγκεκριµένο ραδιοφωνικό σταθµό ή
τίτλο πολυµέσου;
Επιλέξτε την αντίστοιχη πηγή ήχου. Έπειτα αγγίξτε ελαφρά το κουµπί
"Browse" (Αναζήτηση) στην κεντρική οθόνη του ηχοσυστήµατος, για να
αναζητήσετε ένα συγκεκριµένο ραδιοφωνικό σταθµό ή τίτλο πολυµέσου.
Συµβουλή: Εναλλακτικά, µπορείτε να αγγίξετε ελαφρά το κέντρο της
κεντρικής οθόνης του ηχοσυστήµατος ή να γυρίσετε το περιστροφικό
κουµπί του µενού.
Γιατί δεν µπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στις λίστες αναπαραγωγής ή
στα άλµπουµ µου όταν συνδέω µια συσκευή (π.χ. smartphone) µέσω
Bluetooth®; Όταν συνδέω την ίδια συσκευή µέσω USB, όλα λειτουργούν
κανονικά.
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Στην αναπαραγωγή µέσω Bluetooth®, µπορείτε να ακούσετε µουσική, αλλά
δεν µπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε µεταδεδοµένα, όπως τίτλους,
άλµπουµ ή λίστες αναπαραγωγής. Για να χρησιµοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία, παρακαλούµε συνδέστε τη συσκευή σας µέσω USB.
Γιατί δεν εµφανίζεται ο τίτλος του τραγουδιού στην οθόνη όταν ακούω
µουσική µέσω Bluetooth® (BT) π.χ. από το smartphone µου;
Για να εµφανιστούν µεταδεδοµένα, όπως ο καλλιτέχνης και ο τίτλος, στην
οθόνη του συστήµατος infotainment κατά τη µετάδοση ροής µουσικής
µέσω Bluetooth®, η συσκευή σας πρέπει να υποστηρίζει το βασικό προφίλ
BT AVRCP έκδοσης 1.3 (ή µεταγενέστερης έκδοσης).
Γιατί δεν µπορώ να ακούσω µουσική ενώ έχω συνδέσει µια εξωτερική
πηγή ήχου (π.χ. µέσω USB);
Αφού συνδέσετε µια εξωτερική πηγή ήχου, µεταβείτε στην αντίστοιχη πηγή
πατώντας το κουµπί MEDIA (ΠΟΛΥΜΕΣΑ). Ανάλογα µε τον αριθµό των
αρχείων που υπάρχουν στην εξωτερική σας συσκευή, µπορεί να χρειαστούν
λίγα δευτερόλεπτα για τη δηµιουργία ευρετηρίου.
Πώς µπορώ να περιηγηθώ στους φακέλους της συνδεδεµένης µου
συσκευής, π.χ. στη µονάδα flash USB;
Στις συσκευές που έχουν συνδεθεί µέσω USB ή SD, µπορείτε να
περιηγηθείτε στη µουσική µε τη λειτουργία αναζήτησης. Δεν είναι δυνατή η
προβολή φακέλων.
Πόσα αρχεία mp3 υποστηρίζει το σύστηµα infotainment;
Το σύστηµα infotainment υποστηρίζει 10.000 τραγούδια.
Από πού µπορώ να επιλέξω ένα ραδιοφωνικό σταθµό;
Για να επιλέξετε ένα ραδιοφωνικό σταθµό, αγγίξτε ελαφρά το κουµπί
"Browse" (Αναζήτηση) στην κεντρική οθόνη του ηχοσυστήµατος.
Πώς µπορώ να απενεργοποιήσω το TP (Traffic Program - Πρόγραµµα
δελτίων οδικής κυκλοφορίας);
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το TP από το µενού του
ηχοσυστήµατος. Στην κεντρική οθόνη του ηχοσυστήµατος, αγγίξτε ελαφρά
το κουµπί "Menu" (Μενού) κάτω δεξιά.
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Πού µπορώ να βρω τη λειτουργία αυτόµατης αποθήκευσης;
Η λειτουργία αυτόµατης αποθήκευσης έχει αντικατασταθεί από τη
λειτουργία αναζήτησης που σας επιτρέπει να επιλέγετε ένα διαθέσιµο
ραδιοφωνικό σταθµό από µια λίστα ραδιοφωνικών σταθµών.
Πώς µπορώ να αλλάξω τις ρυθµίσεις τόνων;
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις τόνων από το µενού του
ηχοσυστήµατος. Στην κεντρική οθόνη του ηχοσυστήµατος, αγγίξτε ελαφρά
το κουµπί "Menu" (Μενού) κάτω δεξιά. Μετά τη ρύθµιση, οι ρυθµίσεις τόνου
ισχύουν για όλες τις λειτουργίες προέλευσης ήχου. Συµβουλή: Για να
εναλλάσσετε γρήγορα στις ρυθµίσεις τόνων, µπορείτε να τις αποθηκεύσετε
ως αγαπηµένες.
Γιατί δεν µπορώ να επιλέξω τη συνδεδεµένη συσκευή USB από τα
χειριστήρια του τιµονιού ή τον πίνακα οργάνων;
Παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεµένη συσκευή USB έχει όνοµα (π.χ.
"my USB flash drive").

2. Σύστηµα Πλοήγησης
Αφού εισάγω µια διεύθυνση προορισµού µέσω της οθόνης αφής, π.χ. µια
διεύθυνση στο εξωτερικό, εµφανίζεται ένα µήνυµα σφάλµατος. Τι κάνω
λάθος;
Όταν εισάγετε µια πλήρη διεύθυνση, το σύστηµα πλοήγησης περιµένει µια
συγκεκριµένη σειρά εισαγωγής. Για τις γερµανόφωνες περιοχές,
πληκτρολογήστε πρώτα την οδό και µετά τον αριθµό και την πόλη (π.χ.
Tunnelstr. 7, Frankfurt)". Προσθέστε τη χώρα τελευταία αν θέλετε να
εισάγετε έναν προορισµό στο εξωτερικό. Ανάλογα µε τη χώρα, στην οποία
βρίσκεται η διεύθυνση που εισάγετε, µπορεί να απαιτείται διαφορετική
σειρά εισαγωγής. Για λεπτοµέρειες, παρακαλούµε ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης του συστήµατος infotainment.
Γιατί δεν προτείνει το σύστηµα πλοήγησης πιθανούς προορισµούς όταν
εισάγω µια διεύθυνση; Πρέπει να πληκτρολογήσω όλη τη διεύθυνση.
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Όταν εισάγετε έναν προορισµό, η λειτουργία αυτόµατης συµπλήρωσης
προτείνει µόνο διευθύνσεις που έχετε χρησιµοποιήσει στο παρελθόν. Για
καινούργιους προορισµούς δεν χρειάζεται να εισάγετε όλη τη διεύθυνση.
Αντί για "Rugbyring Rüsselsheim", µπορείτε να πληκτρολογήσετε "Rugby
Rüssels". Προαιρετικά, µπορείτε να εισάγετε µόνο µια πόλη, µια οδό ή µια
διασταύρωση.
Γιατί δεν µπορώ να ενεργοποιήσω την καθοδήγηση διαδροµής από µια
διεύθυνση στο smartphone µου όταν αυτό είναι συνδεδεµένο µέσω
Bluetooth®?
Σε ορισµένες περιπτώσεις, το σύστηµα infotainment ενδέχεται να µην
µπορεί να διαβάσει τις πληροφορίες της επαφής. Παρακαλούµε
βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρήσει σωστά τις πληροφορίες διεύθυνσης της
επαφής.
Συµβουλή: Δοκιµάστε να περιορίσετε τις πληροφορίες διεύθυνσης της
επαφής στην πόλη, στην οδό και τον αριθµό και να διαγράψετε τον
ταχυδροµικό κώδικα.
Πώς µπορώ να ακυρώσω µια ενεργή καθοδήγηση διαδροµής;
Μπορείτε να ακυρώσετε µια ενεργή καθοδήγηση διαδροµής από το µενού
πλοήγησης. Στο χάρτη της διαδροµής αγγίξτε ελαφρά το κουµπί "Menu" στο
κάτω δεξί µέρος της οθόνης. Συµβουλή: Με τον ίδιο τρόπο, µπορείτε να
συνεχίσετε την καθοδήγηση για διαδροµές που έχετε ακυρώσει.
Πώς µπορώ να δω σε ποιά οδό βρίσκοµαι;
Αγγίξτε ελαφρά τη θέση του αυτοκινήτου σας στο χάρτη πλοήγησης. Θα
εµφανιστεί µια οθόνη µε πληροφορίες για την τρέχουσα θέση σας.
Στη διάρκεια µιας ενεργής καθοδήγησης διαδροµής, πώς µπορώ να
µεταβώ διαδοχικά στην ώρα άφιξης, στην υπολειπόµενη απόσταση και
στην υπολειπόµενη διάρκεια διαδροµής;
Για να µεταβείτε διαδοχικά στην ώρα άφιξης, στην υπολειπόµενη απόσταση
και στην υπολειπόµενη διάρκεια διαδροµής, αγγίξτε ελαφρά τις
πληροφορίες διάρκειας/απόστασης στο χάρτη πλοήγησης.
Γιατί δεν αναγνωρίζει το σύστηµα πλοήγησης µια πόλη προορισµού που
εισήγαγα µέσω φωνητικής αναγνώρισης;
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Όταν εισάγετε µια διεύθυνση µέσω φωνητικής αναγνώρισης, µετά την πόλη
πρέπει να ακολουθεί η οδός και, προαιρετικά, ο αριθµός, π. χ. "Frankfurt,
Tunnelstraße 7".
Πώς µπορώ να αναζητήσω σηµεία ενδιαφέροντος (POI), τα οποία δεν
βρίσκονται στην περιοχή µου;
Στη διάρκεια µιας ενεργής καθοδήγησης διαδροµής, µπορείτε να
αναζητήσετε σηµεία ενδιαφέροντος στην περιοχή σας, σε άλλες περιοχές
και στη διαδροµή σας. Για να αλλάξετε τις επιλογές αναζήτησης, µεταβείτε
στη λίστα των POI, αγγίξτε ελαφρά το κουµπί "Search Nearby" (Αναζήτηση
κοντινών POI) στο πάνω δεξί µέρος της οθόνης και επιλέξτε την επιθυµητή
επιλογή αναζήτησης. Η βασική ρύθµιση είναι η αναζήτηση στην περιοχή σας
και, στη διάρκεια ενεργών καθοδηγήσεων διαδροµής, στη διαδροµή σας.
Πώς µπορώ να ακούσω ξανά µια φωνητική οδηγία πλοήγησης στη
διάρκεια µιας ενεργής καθοδήγησης διαδροµής;
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε επερχόµενους ελιγµούς πλοήγησης
και επανάληψη της τελευταίας φωνητικής οδηγίας, αγγίξτε ελαφρά το βέλος
ελιγµού στο χάρτη πλοήγησης.
Υπάρχει λειτουργία βιβλίου καταγραφής;
Όχι.

3. Τηλέφωνο
Πώς µπορώ να συνδέσω το smartphone µου µε το σύστηµα infotainment
µέσω Bluetooth®;
Για να συνδέσετε το smartphone σας µε το σύστηµα infotainment µέσω BT,
αγγίξτε ελαφρά το κουµπί "PHONE" (ΤΗΛΕΦΩΝΟ) στην αρχική οθόνη και
µετά το κουµπί "Pair Device" (Σύνδεση συσκευής). Βεβαιωθείτε ότι το BT
είναι ενεργοποιηµένο στο τηλέφωνό σας.
Γιατί δεν συνδέεται το smartphone µου µε το σύστηµα infotainment µέσω
Bluetooth® (BT);
Βεβαιωθείτε ότι το BT είναι ενεργοποιηµένο και το τηλέφωνό σας είναι
ορατό. Ελέγξτε αν το τηλέφωνό σας είναι συµβατό µε το σύστηµα
infotainment στο: http://prod-www-
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seg2.gmds.plusline.net/content/opel/europe/master/hq/en/index/vehicles/
opel-range/cars/new-insignia-4-door/index.html
Γιατί εµφανίζεται άδεια η λίστα επαφών και η λίστα κλήσεων του
smartphone στην οθόνη του συστήµατος infotainment όταν το
smartphone µου είναι συνδεδεµένο µέσω Bluetooth® (BT);
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα επαφών σας, το smartphone σας
πρέπει να υποστηρίζει το πρωτόκολλο Bluetooth® PBAP (Phone Book
Access Profile, Πρωτόκολλο Πρόσβασης στον Τηλεφωνικό Κατάλογο). Σε
ορισµένα τηλέφωνα, µπορεί να πρέπει να ρυθµίσετε τις άδειες πρόσβασης
στις λίστες επαφών και κλήσεων κατά τη σύνδεση µε το σύστηµα
infotainment. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθµίσεις πρόσβασης του τηλεφώνου σας
είναι σωστές. Παρακαλούµε σηµειώστε ότι δεν µπορούν να εµφανιστούν οι
επαφές που είναι αποθηκευµένες σε κάρτα SIM. Ανάλογα µε το µέγεθος της
λίστας επαφών σας, µπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά για τη φόρτωση
των επαφών στο σύστηµα infotainment. Αν δεν λυθεί το πρόβληµα,
δοκιµάστε να ενηµερώσετε το λογισµικό του smartphone σας.
Μπορώ να ταξινοµήσω τις επαφές του smartphone µου κατά όνοµα και
επώνυµο στο σύστηµα infotainment;
Το σύστηµα infotainment εµφανίζει τις επαφές σας ανάλογα µε τις
ρυθµίσεις του smartphone σας.
Γιατί δεν παίζει ένα µουσικό κοµµάτι, το οποίο επέλεξα µε τη φωνητική
αναγνώριση του smartphone µου (π.χ. Siri), παρ' όλο που το τηλέφωνό
µου είναι συνδεδεµένο µέσω Bluetooth® (BT);
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την πηγή BT audio ως ενεργή πηγή ήχου.
Μπορείτε να επιλέξετε την πηγή BT audio πατώντας το κουµπί MEDIA
(ΠΟΛΥΜΕΣΑ).
Πώς µπορώ να χρησιµοποιήσω τη φωνητική αναγνώριση του smartphone
µου (π.χ. Siri) µέσω του συστήµατος infotainment όταν το τηλέφωνο είναι
συνδεδεµένο µέσω Bluetooth®;
Αγγίξτε το σύµβολο του smartphone σας στην αρχική οθόνη. Τώρα µπορείτε
να χρησιµοποιήσετε τη φωνητική αναγνώριση του smartphone σας.
Γιατί δεν µπορώ να δω όλους τους καταχωρηµένους τηλεφωνικούς
αριθµούς µιας επαφής από το smartphone µου στην οθόνη του
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συστήµατος infotainment παρ' όλο που το smartphone µου είναι
συνδεδεµένο µέσω Bluetooth® (BT);
Μπορείτε να καταχωρήσετε πολλούς τηλεφωνικούς αριθµούς σε µια επαφή
της λίστας επαφών σας, π.χ. "προσωπικό", "εργασία" κ.λπ. Παρακαλούµε
βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρήσει µόνο έναν επιπλέον τηλεφωνικό αριθµό
στις επαφές της λίστας επαφών σας ανά κατηγορία, οι οποίος επισηµαίνεται
ως "άλλο", "εναλλακτικό" κ.ά.
Όταν το smartphone µου είναι συνδεδεµένο µέσω Bluetooth®,
χρησιµοποιεί την κεραία του αυτοκινήτου για την πραγµατοποίηση
κλήσεων;
Οι κλήσεις πραγµατοποιούνται µέσω της κεραίας του smartphone σας. Δεν
υποστηρίζεται το προφίλ SAP (Sim Access Profile, Προφίλ πρόσβασης SIM).

4. Οθόνη Αφής
Πώς µπορώ να βελτιώσω την απόδοση της οθόνης αφής;
Η οθόνη αφής είναι ευαίσθητη στην πίεση. Ειδικά όταν σύρετε τα δάχτυλά
σας, π.χ. για να κάνετε αναζήτηση στα αγαπηµένα σας, να προσπαθείτε να
ασκείτε περισσότερη πίεση.
Δυσκολεύοµαι να διαβάσω την οθόνη – είναι πολύ φωτεινή στο σκοτάδι
και πολύ σκοτεινή την ηµέρα. Πώς µπορώ να κάνω την οθόνη πιο
ευανάγνωστη;
Για να κάνετε την οθόνη πιο ευανάγνωστη, µπορείτε να επιλέξετε λειτουργία
νύχτας, λειτουργία ηµέρας ή αυτόµατη λειτουργία, αγγίζοντας ελαφρά το
κουµπί "SETTINGS" (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) στην αρχική οθόνη. Από το µενού
ρυθµίσεων, επιλέξτε "Display" (Οθόνη). Συµβουλή: Για βέλτιστα
αποτελέσµατα, επιλέξτε την αυτόµατη λειτουργία.
Υποστηρίζει η οθόνη αφής κινήσεις µε περισσότερα από ένα δάχτυλα,
όπως το touch pad;
Όχι, σε αντίθεση µε το touch pad, η οθόνη αφής υποστηρίζει µόνο κινήσεις
µε ένα δάχτυλο.
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5. Touch Pad
Πώς µπορώ να βελτιώσω την ανίχνευση της κίνησης µε τα δάχτυλα στο
touch pad;
Αφιερώστε λίγο χρόνο, για να εξοικειωθείτε µε το touch pad. Κινήστε τα
δάχτυλά σας αργά και σταθερά στο touch pad.
Πώς µπορώ να επιλέξω ένα στοιχείο στην οθόνη µε το touch pad;
Αφού τοποθετήσετε το δείκτη πάνω στο επιθυµητό στοιχείο µε το touch pad,
πιέστε το touch pad προς τα κάτω µέχρι να κάνει κλικ. Με το απλό άγγιγµα
δεν ενεργοποιείται καµία ενέργεια.
Γιατί δεν µπορώ να επιλέξω κάποια στοιχεία στην οθόνη µε το δείκτη του
touch pad;
Κάποια στοιχεία, όπως το πληκτρολόγιο για την εισαγωγή προορισµών µε
καθοδήγηση διαδροµής ή το αριθµητικό πληκτρολόγιο για την
πραγµατοποίηση κλήσεων, δεν µπορούν να επιλεγούν από το touch pad. Και
στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να χρησιµοποιείτε τη λειτουργία
αναγνώρισης δακτυλικών κινήσεων του touchpad.
Πώς µπορώ να αλλάξω την κατεύθυνση της κίνησης όταν κάνω κύλιση σε
λίστες ή µετακινούµαι στο χάρτη πλοήγησης κάνοντας κινήσεις µε
περισσότερα από ένα δάχτυλα στο touch pad;
Επιλέξτε το κουµπί "SETTINGS" (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) στην αρχική οθόνη και µετά
επιλέξτε "Touchpad" από το µενού ρυθµίσεων. Εδώ µπορείτε να
αντιστρέψετε την κατεύθυνση της κίνησης µεταξύ πάνω/κάτω και
αριστερά/δεξιά.
Πώς µπορώ να αυξήσω την απόδοση της λειτουργίας αναγνώρισης
δακτυλικών κινήσεων του touch pad;
Γράψτε µόνο κεφαλαία γράµµατα και δοκιµάστε διάφορες ρυθµίσεις
ταχύτητας γραφής. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή τη ρύθµιση
από την οθόνη αναγνώρισης χαρακτήρων, επιλέγοντας το σύµβολο
ρυθµίσεων και πατώντας το κουµπί "Draw Speed" (Ταχύτητα γραφής).
Πώς µπορώ να επιλέξω έναν από τους άλλους προτεινόµενους
χαρακτήρες στην οθόνη όταν γράφω σε λειτουργία αναγνώρισης
χαρακτήρων γραφής;
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Αν ο χαρακτήρας που γράψατε δεν αναγνωρίζεται σωστά, µπορείτε να
αναζητήσετε το σωστό χαρακτήρα στη λίστα επιλογής εναλλακτικών.
Μπορείτε να περιηγηθείτε στις εναλλακτικές κάνοντας µια κίνηση προς τα
πάνω ή κάτω µε δύο δάχτυλα. Οι αλλαγές εφαρµόζονται αυτόµατα µόλις
αρχίζετε να γράψετε τον επόµενο χαρακτήρα. Δεν χρειάζεται να
επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
Γιατί εµφανίζεται ένα µήνυµα σφάλµατος αφού επιλέξω το κουµπί της
λειτουργίας αναγνώρισης δακτυλικών κινήσεων µέσω του touch pad;
Η λειτουργία αναγνώρισης δακτυλικών κινήσεων του touch pad µπορεί να
χρησιµοποιείται µόνο όταν είναι δυνατή η εισαγωγή χαρακτήρων, π.χ.
εισαγωγή προορισµών µε καθοδήγηση διαδροµής ή αριθµητικό
πληκτρολόγιο για πραγµατοποίηση κλήσεων. Επιπλέον, µπορείτε να
χρησιµοποιείτε τη λειτουργία αναγνώρισης δακτυλικών κινήσεων σε
αλφαβητικά ταξινοµηµένες λίστες, για να µεταβαίνετε απευθείας στο
επιθυµητό γράµµα.
Εισήγαγα µια διεύθυνση από το touch pad. Πώς µπορώ να ενεργοποιήσω
την καθοδήγηση διαδροµής για αυτή τη διεύθυνση;
Αφού εισάγετε µια διεύθυνση, παραµείνετε στη λειτουργία επιλογής
χαρακτήρων και πιέστε το touch pad προς τα κάτω µε δύο δάχτυλα. Θα
ξεκινήσει η αναζήτηση της διεύθυνσης. Συµβουλή: Δεν χρειάζεται να
εισάγετε ολόκληρη τη διεύθυνση.
Ποιες κινήσεις µε περισσότερα από ένα δάχτυλα µπορεί να αναγνωρίσει
το touch pad;
Το touch pad µπορεί να αναγνωρίσει τις παρακάτω κινήσεις µε
περισσότερα από ένα δάχτυλα.
Το touch pad υποστηρίζει τις παρακάτω κινήσεις µε 3 δάχτυλα:
• Κάθετη κίνηση σάρωσης µε 3 δάχτυλα: Εµφάνιση/απόκρυψη της
λίστας αγαπηµένων (1)
• Οριζόντια κίνηση σάρωσης µε 3 δάχτυλα: Μετάβαση στην
επόµ./προηγ. σελίδα της λίστας αγαπηµένων (2)
Το touch pad υποστηρίζει τις παρακάτω κινήσεις µε 2 δάχτυλα:
• Στο κεντρικό µενού:
– Κάθετη κίνηση σάρωσης µε 2 δάχτυλα: Μετάβαση στην επόµ./προηγ. (3)

Navi 900
Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)
Στις λίστες:
– Κάθετη κίνηση σάρωσης µε 2 δάχτυλα: Κύλιση προς τα πάνω/κάτω στη
λίστα (4)
• Στο χάρτη πλοήγησης:
– Κάθετη/οριζόντια κίνηση σάρωσης µε 2 δάχτυλα: Μετακίνηση στο χάρτη
(5)
– Κίνηση σύγκλισης/απόκλισης µε 2 δάχτυλα: Μεγέθυνση/σµίκρυνση του
χάρτη (6)
•
Στο µενού του ηχοσυστήµατος:
– Οριζόντια κίνηση σάρωσης µε 2 δάχτυλα: Μετάβαση στον επόµ./προηγ.
τραγούδι/σταθµό (7)
– Κάθετη κίνηση σάρωσης µε 2 δάχτυλα: Εναλλαγή µεταξύ
ραδιοφώνου/πηγών πολυµέσων (8)
•

Πώς µπορώ να βελτιώσω την ανίχνευση της κίνησης µε περισσότερα από
ένα δάχτυλα;
Δοκιµάστε να ακουµπήσετε ταυτόχρονα τα δάχτυλά σας στο touch pad και
να κάνετε την κίνηση. Τοποθετώντας τα δάχτυλά σας στο touch pad
διαδοχικά, π.χ. πρώτα το δείκτη και µετά το µεσαίο δάχτυλο, µπορεί να
αλλοιωθεί η αναγνώριση των κινήσεων µε περισσότερα από ένα δάχτυλα.

6. Φωνητική Αναγνώριση
Η φωνητική αναγνώριση δεν αναγνωρίζει πάντα τις εντολές µου. Πώς
µπορώ να βελτιώσω την απόδοση της φωνητικής αναγνώρισης;
Προσπαθείτε να µιλάτε φυσιολογικά, ούτε πολύ γρήγορα, ούτε πολύ δυνατά.
Αφού πατήσετε το κουµπί φωνητικής αναγνώρισης, περιµένετε να ακουστεί
ο ήχος και µετά µιλήστε.
Πώς µπορώ να διακόψω µια φωνητική οδηγία στη διάρκεια της ενεργής
φωνητικής αναγνώρισης και να δώσω µια φωνητική εντολή χωρίς να
πρέπει να περιµένω να ολοκληρωθεί η φωνητική οδηγία;
Μπορείτε να διακόψετε τις φωνητικές οδηγίες ανά πάσα στιγµή, πατώντας
το κουµπί φωνητικής αναγνώρισης στα χειριστήρια του τιµονιού
Παρακαλούµε περιµένετε να ακουστεί ο ήχος και µιλήστε.
Γιατί δεν µπορώ να επιλέξω µουσικά κοµµάτια από το smartphone µου
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µέσω φωνητικής αναγνώρισης όταν αυτό είναι συνδεδεµένο µέσω
Bluetooth® (BT);
Η επιλογή µουσικών κοµµατιών µέσω φωνητικής αναγνώρισης λειτουργεί
µόνο όταν η εξωτερική πηγή πολυµέσων (στη συγκεκριµένη περίπτωση το
smartphone σας) είναι συνδεδεµένη µε το σύστηµα infotainment µέσω
USB. Μπορείτε ωστόσο να επιλέξετε τίτλους πολυµέσων µέσω φωνητικής
της αναγνώρισης του smartphone σας (π.χ. Siri). Παρακαλούµε επιλέξτε την
πηγή BT-Audio ως πηγή πολυµέσων.
Γιατί δεν καταλαβαίνει η φωνητική αναγνώριση την εντολή µου για τη
διεύθυνση προορισµού;
Για να εισάγετε διευθύνσεις προορισµού µέσω φωνητικής αναγνώρισης
πρέπει να ακολουθήσετε µια συγκεκριµένη σειρά εισαγωγής ανάλογα µε τη
χώρα. Για ρυθµίσεις στα Γερµανικά: πόλη, οδός και, αν χρειάζεται, αριθµός.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης του συστήµατος infotainment.

7. Ταµπλό Οργάνων
Πώς µπορώ να αλλάξω τον αριθµό των σελίδων πληροφοριών που
εµφανίζονται στην οθόνη του πίνακα οργάνων;
Μπορείτε να επιλέξετε και να αποεπιλέξετε µεµονωµένες σελίδες
πληροφοριών από τα χειριστήρια του τιµονιού. Παρακαλούµε
χρησιµοποιήστε το κουµπί του αριστερού βέλους στα χειριστήρια του
τιµονιού για να µεταβείτε στα "Settings" (Ρυθµίσεις) και επιλέξτε "Info
Pages" (Σελίδες πληροφοριών).

8. Αγαπηµένα
Τι µπορώ να αποθηκεύσω ως αγαπηµένο;
Σχεδόν όλα τα στοιχεία µπορούν να αποθηκευτούν ως αγαπηµένα, π.χ.
προορισµοί, επαφές τηλεφώνου, λίστες αναπαραγωγής µουσικών
κοµµατιών, ραδιοφωνικοί σταθµοί κ.λπ. Αν δεν µπορείτε να αποθηκεύσετε
ένα στοιχείο, θα εµφανιστεί ένα µήνυµα.
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Η λίστα των αγαπηµένων χάθηκε. Πώς µπορώ να την βρω;
Σε ορισµένα µενού, η λίστα των αγαπηµένων παραµένει κρυµµένη, για να
εξασφαλίζεται περισσότερος χώρος. Μπορείτε να εµφανίσετε τη λίστα των
αγαπηµένων ανά πάσα στιγµή, αγγίζοντας ελαφρά τα κουµπιά µε τα βέλη
στο κάτω δεξί µέρος της οθόνης ή σύροντας τη γραµµή διάδρασης προς τα
πάνω µε το δάχτυλό σας. Εναλλακτικά, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το
touch pad (κίνηση σάρωσης προς τα πάνω µε 3 δάχτυλα).
Συµβουλή: Μπορείτε να κρύψετε ξανά τα αγαπηµένα από την οθόνη αφής ή
το touch pad.
Πώς µπορώ να αποθηκεύσω ένα καινούργιο αγαπηµένο;
Ενεργοποιήστε τη σχετική εφαρµογή, π.χ. λίστα ραδιοφωνικών σταθµών ή
λίστα επαφών τηλεφώνου και πιέστε παρατεταµένα το επιθυµητό στοιχείο
για να αποθηκεύσετε ένα καινούργιο αγαπηµένο σε αυτή την τοποθεσία.
Ένας σύντοµος ήχος επιβεβαιώνει την αποθήκευση. Σε ορισµένες
περιπτώσεις πρέπει επίσης να επιλέξετε ένα συγκεκριµένο στοιχείο, π.χ. ένα
µουσικό κοµµάτι, ένα άλµπουµ ή µια διεύθυνση από τους πρόσφατους
προορισµούς σας.
Πώς µπορώ να µετονοµάσω, να διαγράψω ή να µετακινήσω τα
αγαπηµένα µου;
Μπορείτε να µετονοµάσετε, να διαγράψετε ή να µετακινήσετε τα αγαπηµένα
σας µεταβαίνοντας στην οθόνη "SETTINGS" (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ), επιλέγοντας
"Radio Settings" (Ρυθµίσεις ραδιοφώνου) και πατώντας το κουµπί "Manage
Favourites" (Διαχείριση αγαπηµένων).

9. Video
Πώς µπορώ να κάνω αναπαραγωγή βίντεο από µια εξωτερική συσκευή,
π.χ. µονάδα flash USB;
Συνδέστε τη συσκευή που περιέχει τα βίντεο στο σύστηµα infotainment
µέσω της υποδοχής USB ή SD. Μεταβείτε στην αντίστοιχη πηγή ήχου
πατώντας MEDIA (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) και αγγίξτε ελαφρά το κουµπί "Browse"
(Αναζήτηση). Έπειτα αγγίξτε ελαφρά το κουµπί "More" (Περισσότερα) στη
γραµµή διάδρασης κάτω δεξιά και επιλέξτε το επιθυµητό βίντεο.
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Παρακαλούµε σηµειώστε ότι τα βίντεο παίζουν µόνο όταν είναι
ενεργοποιηµένο το χειρόφρενο.
Γιατί δεν υπάρχει εικόνα κατά την αναπαραγωγή των βίντεο; Ο ήχος
ακούγεται.
Παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το χειρόφρενο.

10. Λοιπά
Μπορώ να εξατοµικεύσω την αρχική οθόνη, π.χ. να αλλάξω τη σειρά και
τη θέση των εφαρµογών που εµφανίζονται;
Για αναδιάταξη της αρχικής οθόνης, πιέστε παρατεταµένα ένα από τα
εµφανιζόµενα εικονίδια εφαρµογών έως ότου η αρχική οθόνη τεθεί σε
λειτουργία επεξεργασίας. Στη λειτουργία επεξεργασίας, µπορείτε να κάνετε
αναδιάταξη των εικονιδίων σε µία ή περισσότερες σελίδες, σύροντας το
εικονίδιο µιας εφαρµογής στην επιθυµητή θέση µε το δάχτυλό σας. Για να
εξέλθετε από τη λειτουργία επεξεργασίας, πιέστε "BACK" (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ).
Μπορεί να οριστεί αυτόµατα η ώρα του συστήµατος;
Μπορείτε να διαµορφώσετε την ώρα του συστήµατος, ώστε να ρυθµίζεται
αυτόµατα. Παρακαλούµε επιλέξτε διαδοχικά "SETTINGS" (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)
"Time and Date" (Ώρα και ηµεροµηνία).
Το σύστηµα infotainment διαθέτει σκληρό δίσκο, στον οποίο να µπορώ
να αποθηκεύσω πολυµέσα, π.χ. τη µουσική µου;
Δεν υπάρχει σκληρός δίσκος για αποθήκευση πολυµέσων. Για να έχετε
γρήγορη πρόσβαση στα αγαπηµένα σας τραγούδια, αποθηκεύστε τα απλώς
ως αγαπηµένα.
Πώς µπορώ να απενεργοποιήσω το σύστηµα infotainment;
Για να απενεργοποιήσετε το σύστηµα infotainment, πιέστε παρατεταµένα
τον περιστροφικό διακόπτη της έντασης. Θα εµφανιστεί ένα ρολόι στην
οθόνη. Συµβουλή: µπορείτε να απενεργοποιήσετε µόνο την οθόνη,
επιλέγοντας διαδοχικά "SETTINGS" (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) και "Display" (Οθόνη).
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Πώς µπορώ να εισάγω ειδικά φωνήεντα ή ειδικούς χαρακτήρες από το
πληκτρολόγιο της οθόνης αφής, π.χ. ένα "Ü" για έναν προορισµό µε
καθοδήγηση διαδροµής;
Πιέστε παρατεταµένα ένα γράµµα στο πληκτρολόγιο της οθόνης αφής µέχρι
να εµφανιστεί µια δεύτερη οθόνη, από την οποία µπορείτε να επιλέξετε τα
ειδικά φωνήεντα και τους ειδικούς χαρακτήρες. Πιέστε παρατεταµένα π.χ.
το γράµµα "U" για να επιλέξετε το "Ü". Συµβουλή: Όταν εισάγετε έναν
προορισµό µε καθοδήγηση διαδροµής δεν χρειάζεται να χρησιµοποιήσετε
ειδικά φωνήεντα.
Πώς µπορώ να ξεκλειδώσω το σύστηµα infotainment χωρίς τον κωδικό
ξεκλειδώµατος;
Αν κλειδώσει το σύστηµα infotainment και χάσετε τον κωδικό
ξεκλειδώµατος, µπορείτε να ξεκλειδώσετε το σύστηµα στον πλησιέστερο
Διανοµέα Opel.

