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1. Audio
Πώς µπορώ να µεταβαίνω διαδοχικά από το ηχοσύστηµα στις πηγές
πολυµέσων, π.χ. από το ραδιόφωνο FM στη θύρα USB;
Για να µεταβείτε διαδοχικά στις διάφορες πηγές ήχου, µπορείτε είτε να
επιλέξετε την αντίστοιχη πηγή στην Αρχική Σελίδα, να πιέσετε το κουµπί
"SRCE" στα χειριστήρια του συστήµατος ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας
(infotainment) ή να πιέσετε το κουµπί "SRC" στα χειριστήρια του τιµονιού.
Κατά την αναπαραγωγή µουσικής από το κινητό τηλέφωνο µέσω
Bluetooth®, γιατί ορισµένες πληροφορίες µουσικής λείπουν, π.χ. ο τίτλος
του τραγουδιού ή ο τίτλος του άλµπουµ;
Η δυνατότητα να εµφανίσετε τα δεδοµένα της µουσικής, meta data, όπως
τον τίτλο του τραγουδιού ή τον τίτλο του άλµπουµ, εξαρτάται από την
υποστηριζόµενη Bluetooth® έκδοση του κινητού τηλεφώνου (AVRCP). Το
AVCRP θα πρέπει να είναι έκδοση V1.3 ή νεότερη έκδοση.
Γιατί δεν µπορώ να έχω πρόσβαση στις λίστες αναπαραγωγής, στα
τραγούδια, στα άλµπουµ ή στους φακέλους µου όταν παίζει µουσική από
ένα κινητό τηλέφωνο µέσω Bluetooth®;
Όταν παίζει µουσική από ένα κινητό τηλέφωνο µέσω Bluetooth®, µπορείτε
µόνο να µεταβείτε στο επόµενο ή στο προηγούµενο τραγούδι. Όταν παίζει
µουσική µέσω USB, έχετε πλήρη πρόσβαση στις λίστες αναπαραγωγής, στα
τραγούδια, στα άλµπουµ και στους φακέλους. Παρακαλούµε συνδέστε το
κινητό σας τηλέφωνο στο σύστηµα infotainment µέσω USB.
Πώς µπορώ να αλλάξω τις ρυθµίσεις τόνων του συστήµατος
infotainment;
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Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις τόνων, επιλέξτε "MENU" (ΜΕΝΟΥ) στο κάτω
δεξί µέρος της κεντρικής οθόνης του ηχοσυστήµατος. Έπειτα επιλέξτε "Tone
settings" (Ρυθµίσεις τόνων) στο κάτω µέρος του καταλόγου.

2. Σύστηµα Πλοήγησης
Πώς µπορώ να αλλάξω τις ρυθµίσεις τόνων του συστήµατος
infotainment;
Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις τόνων, επιλέξτε "MENU" (ΜΕΝΟΥ) στο κάτω
δεξί µέρος της κεντρικής οθόνης του ηχοσυστήµατος. Έπειτα επιλέξτε "Tone
settings" (Ρυθµίσεις τόνων) στο κάτω µέρος του καταλόγου.
Όταν εισάγω µια διεύθυνση πλοήγησης, πώς µπορώ να αλλάξω τη
διάταξη του πληκτρολογίου από QWERTY σε αλφαβητική;
Μπορείτε να αλλάξετε το πληκτρολόγιο από διάταξη QWERTY σε
αλφαβητική πατώντας το κουµπί "ABC" κάτω αριστερά. Για να µεταβείτε
ξανά σε διάταξη QWERTY, πατήστε "QWERTY".
Πώς µπορώ να επιλέξω ένα πρατήριο καυσίµων ή ένα άλλο σηµείο
ενδιαφέροντος για µια καθοδήγηση διαδροµής µέσω συστήµατος
πλοήγησης;
Πατήστε το "DEST" στα χειριστήρια του συστήµατος infotainment και µετά
επιλέξτε "Points of interest" (Σηµεία ενδιαφέροντος). Μπορείτε να βρείτε
βενζινάδικα στην κατηγορία "Automotive" (Αυτοκίνηση).
Πώς µπορώ να επιλέξω έναν προορισµό απευθείας από το χάρτη
πλοήγησης;
Χρησιµοποιήστε το κεντρικό κουµπί 8 κατευθύνσεων στα χειριστήρια του
συστήµατος infotainment, για να µετακινήσετε τον κέρσορα πάνω στο
χάρτη πλοήγησης. Πατήστε το κεντρικό κουµπί για να ορίσετε τον
προορισµό στο σηµείο που βρίσκεται ο κέρσορας.
Πώς µπορώ να αποθηκεύσω έναν προορισµό στο βιβλίο διευθύνσεων
του συστήµατος infotainment;
Αφού εισάγετε έναν προορισµό, επιλέξτε "Save" (Αποθήκευση) για να
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αποθηκεύσετε αυτό τον προορισµό στο βιβλίο διευθύνσεων του
συστήµατος infotainment.
Στη διάρκεια µιας καθοδήγησης διαδροµής µέσω συστήµατος
πλοήγησης, πού µπορώ να βλέπω την ώρα άφιξης, τη διάρκεια της
διαδροµής και την απόσταση;
Έχετε δύο επιλογές: 1. Ώρα άφιξης και απόσταση ή 2. Υπολειπόµενη
διάρκεια και απόσταση. Για να µεταβείτε από τη µία επιλογή στην άλλη,
πατήστε το κεντρικό κουµπί στα χειριστήρια του συστήµατος infotainment
από το χάρτη πλοήγησης. Έπειτα επιλέξτε "Switch Route Time/Destination"
(Εναλλαγή διάρκειας διαδροµής/προορισµού).
Όταν πραγµατοποιείτε ή δέχεστε µια κλήση, το σύστηµα infotainment
εµφανίζει την οθόνη του τηλεφώνου. Στη διάρκεια µιας ενεργής
καθοδήγησης διαδροµής, πώς µπορώ να επιστρέψω άµεσα στο χάρτη
πλοήγησης χωρίς να τερµατίσω την κλήση;
Μπορείτε να επιστρέψετε στο χάρτη πλοήγησης ανά πάσα στιγµή πατώντας
"NAV" στα χειριστήρια του συστήµατος infotainment. Οι φωνητικές οδηγίες
πλοήγησης ακούγονται ακόµα και στη διάρκεια µιας τηλεφωνικής κλήσης.

3. Τηλέφωνο
Πώς µπορώ να συνδέσω το κινητό µου τηλέφωνο µε το σύστηµα
infotainment µέσω Bluetooth®;
Για να συνδέσετε το κινητό σας τηλέφωνο, πατήστε "CONFIG"
(ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) στα χειριστήρια του συστήµατος infotainment. Έπειτα
επιλέξτε διαχορικά "Phone Settings" (Ρυθµίσεις τηλεφώνου), "Bluetooth"
και "Pair device" (σύνδεση συσκευής). Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth® είναι
ενεργοποιηµένο στο κινητό σας τηλέφωνο και είναι ρυθµισµένο ώστε να
είναι ορατό από άλλες συσκευές Bluetooth®.
Έχω συνδέσει το κινητό µου τηλέφωνο µέσω Bluetooth® µε το σύστηµα
infotainment, αλλά δεν έχω πρόσβαση στον τηλεφωνικό µου κατάλογο
µέσω του συστήµατος infotainment. Τι µπορώ να κάνω;
Αν δεν έχετε πρόσβαση στον τηλεφωνικό σας κατάλογο µέσω του
συστήµατος infotainment, παρακαλούµε δοκιµάστε τα παρακάτω:
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Σε ορισµένα κινητά τηλέφωνα πρέπει να επιτρέπεται η πρόσβαση στον
τηλεφωνικό κατάλογο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την πρόσβαση
στον τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφώνου σας.
Ανάλογα µε το µέγεθος του τηλεφωνικού σας καταλόγου, µπορεί να
χρειαστούν λίγα λεπτά για τη φόρτωσή του στο σύστηµα infotainment.
Ανάλογα µε το κινητό σας τηλέφωνο, µπορεί να µην είναι διαθέσιµες οι
επαφές που είναι αποθηκευµένες σε κάρτα SIM.
Ενηµερώστε το λογισµικό του κινητού σας τηλεφώνου.
Όταν επιλέγω µια επαφή από τον τηλεφωνικό µου κατάλογο, δεν
εµφανίζονται όλοι οι τηλεφωνικοί αριθµοί που έχω αντιστοιχήσει σε
αυτήν την επαφή. Γιατί συµβαίνει αυτό;
Αν σε µια επαφή στον τηλεφωνικό σας κατάλογο έχετε αντιστοιχήσει
περισσότερους από έναν τηλεφωνικούς αριθµούς µε προσαρµοσµένη
περιγραφή, εµφανίζεται µόνο ο πρώτος τηλεφωνικός αριθµός µε
προσαρµοσµένη περιγραφή.
Πώς µπορώ να αλλάξω την ταξινόµηση του τηλεφωνικού µου καταλόγου
στο σύστηµα infotainment, π.χ. κατά όνοµα ή επώνυµο;
Για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόµησης του τηλεφωνικού σας καταλόγου στο
σύστηµα infotainment, πατήστε "CONFIG" (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) στο χειριστήριο
του συστήµατος infotainment. Έπειτα επιλέξτε "Phone Settings" (Ρυθµίσεις
τηλεφώνου) και "Sort Order" (Σειρά ταξινόµησης).
Αφού συνδέσω το iPhone µου µε το σύστηµα infotainment µέσω
Bluetooth®, γιατί δεν εµφανίζεται κανένα µήνυµα κειµένου (SMS) ή δεν
εµφανίζονται όλα τα µηνύµατα κειµένου µου στο φάκελο εισερχοµένων
του συστήµατος infotainment;
Παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη ρύθµιση "Show
Notifications" (Εµφάνιση ενηµερώσεων) στο iPhone σας. Παρακαλούµε
σηµειώστε ότι στο φάκελο εισερχοµένων του συστήµατος infotainment
εµφανίζονται µόνο τα µηνύµατα κειµένου που λαµβάνετε όσο το iPhone
είναι συνδεδεµένο στο σύστηµα infotainment µέσω Bluetooth®.
Όταν δηµιουργώ ένα προκαθορισµένο γραπτό µήνυµα SMS, πώς µπορώ
να εισάγω ειδικούς χαρακτήρες, όπως 'É' ή 'Ü';
Επιλέξτε το αντίστοιχο γράµµα µε το κεντρικό κουµπί (π.χ. E) και πατήστε το
επανειληµµένα. Θα εµφανιστούν διαδοχικά όλοι οι σχετικοί ειδικοί
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χαρακτήρες. Παρακαλούµε σηµειώστε ότι η δηµιουργία προκαθορισµένων
µηνυµάτων είναι εφικτή µόνο όταν το αυτοκίνητο δεν κινείται.

4. Φωνητική Αναγνώριση
Ποιες φωνητικές εντολές υποστηρίζει η φωνητική αναγνώριση του
συστήµατος infotainment;
Ακολουθούν ορισµένα παραδείγµατα των σηµαντικότερων φωνητικών
εντολών που υποστηρίζονται:
• "Τηλεφώνησε στην Anna Smith". Παρακαλούµε ανατρέξτε στη σειρά
ταξινόµησης του τηλεφωνικού σας καταλόγου (ταξινόµηση τηλεφωνικού
καταλόγου).
• "Διάβασε το SMS"
• "Παίξε τον καλλιτέχνη Mozart"
• "Παίξε το τραγούδι Imagine"
• "Συντόνισε το ραδιόφωνο στο YouFM"
• "Βοήθεια"
• "Ενεργοποίησε το Verbose", "Απενεργοποίησε το Verbose" (βλ.
υπερβολικά µακροσκελείς φωνητικές οδηγίες)
• "Πλοήγηση", έπειτα επιλέξτε ανάµεσα σε "Διεύθυνση", "Σηµείο
ενδιαφέροντος" ή "Επιστροφή στο σπίτι"
• Για διευθύνσεις, χρησιµοποιήστε τη σειρά που επισηµαίνεται στην οθόνη.
Π.χ. για διευθύνσεις στη Γερµανία και στην Αυστρία, πείτε πρώτα την πόλη
και µετά την οδό και τον αριθµό. Π.χ. για διευθύνσεις στο ΗΒ και στη Γαλλία,
πείτε πρώτα τον αριθµό και µετά την οδό και την πόλη.
Πώς µπορώ να βελτιώσω την απόδοση της φωνητικής αναγνώρισης;
Προσπαθήστε να µιλάτε φυσιολογικά, µε µέτρια ταχύτητα, ένταση και τόνο.
Περιµένετε να ακουστεί ο ήχος και µιλήστε.
Όταν χρησιµοποιώ τη φωνητική αναγνώριση, οι φωνητικές οδηγίες του
συστήµατος infotainment είναι υπερβολικά µακροσκελείς. Πώς µπορώ
να διακόψω αυτές τις οδηγίες και να δώσω απευθείας µια φωνητική
εντολή;
Μπορείτε να διακόψετε τις φωνητικές οδηγίες ανά πάσα στιγµή πατώντας το
κουµπί φωνητικής αναγνώρισης στο τιµόνι. Περιµένετε να ακουστεί ο ήχος
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και µιλήστε. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τελείως όλες τις φωνητικές
οδηγίες λέγοντας "Απενεργοποίησε το Verbose". Για να ενεργοποιήσετε
ξανά τις φωνητικές οδηγίες, πείτε απλώς "Ενεργοποίησε το Verbose".
Άκουσα ότι το σύστηµα infotainment υποστηρίζει το φωνητικό έλεγχο SIRI.
Πώς µπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στο SIRI από το σύστηµα
infotainment;
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο SIRI από το σύστηµα infotainment,
πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί φωνητικών εντολών στο τιµόνι για
µερικά δευτερόλεπτα µέχρι να ακούσετε τη φωνή της SIRI. Παρακαλούµε
σηµειώστε ότι ορισµένες λειτουργίες του SIRI απαιτούν σύνδεση 3G ή LTE.
Γιατί δεν µπορώ να καλέσω µια επαφή από τον τηλεφωνικό µου
κατάλογο χρησιµοποιώντας τη φωνητική αναγνώριση;
Αρχικά βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα infotainment έχει πρόσβαση στον
τηλεφωνικό σας κατάλογο. Ανάλογα µε τη σειρά ταξινόµησης του
τηλεφωνικού σας καταλόγου, µπορεί να χρειάζεται να πείτε πρώτα το όνοµα
και µετά το επώνυµο ή το ανάποδο.
Γιατί δεν µπορώ να χρησιµοποιήσω τη φωνητική αναγνώριση για να
εισάγω µια διεύθυνση πλοήγησης στο εξωτερικό;
Με τη φωνητική αναγνώριση, µπορείτε να εισάγετε µόνο διευθύνσεις που να
είναι στην ίδια γλώσσα µε την επιλεγµένη γλώσσα του συστήµατος
infotainment. Για παράδειγµα, όταν το σύστηµα infotainment είναι
ρυθµισµένο στα Γερµανικά, µπορείτε να εισάγετε µια αυστριακή διεύθυνση
µε τη φωνητική αναγνώριση, αλλά όχι µια γαλλική.

5. Λοιπά
Υπάρχει κάποια σύνοψη που να περιέχει όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες για το χειρισµό του συστήµατος infotainment;
Ναι, έχουµε δηµιουργήσει έναν σύντοµο οδηγό που περιγράφει τις πιο
σηµαντικές λειτουργίες του συστήµατος infotainment. Μπορείτε να βρείτε
το σύντοµο οδηγό στο ντοσιέ µε το εγχειρίδιο χρήσης χρήσης ή στο
δικτυακό µας τόπο.
Πώς µπορώ να µεταβώ στη συνέχεια της Αρχικής Σελίδας;
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Επιλέξτε "More" (Περισσότερα) στο κάτω δεξί τµήµα της Αρχικής Σελίδας
για να µεταβείτε στην επόµενη σελίδα.
Πώς µπορώ να τροποποιήσω την Αρχική Σελίδα;
Για να τροποποιήσετε την Αρχική Σελίδα, επιλέξτε "Menu" (Μενού) στο κάτω
αριστερό τµήµα της Αρχικής Σελίδας. Πατήστε "Customise" (Εξατοµίκευση)
για να επιλέξετε έως και 8 εφαρµογές που θα εµφανίζονται στην Αρχική
Σελίδα. Για να αλλάξετε την ταξινόµηση αυτών των εφαρµογών, επιλέξτε
"Sort" (Ταξινόµηση).
Πώς µπορώ να απενεργοποιήσω το σύστηµα infotainment;
Για να απενεργοποιήσετε το σύστηµα infotainment, πατήστε το κουµπί
Ενεργοποίησης στα χειριστήρια του συστήµατος infotainment. Η µουσική
θα σταµατήσει και θα εµφανιστεί η οθόνη αναµονής. Αν θέλετε να
απενεργοποιήσετε µόνο την οθόνη και να συνεχίσετε να ακούτε µουσική,
πατήστε "CONFIG" (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) στα χειριστήρια του συστήµατος
infotainment και µετά επιλέξτε "Display Settings" (Εµφάνιση ρυθµίσεων).
Το σύστηµα infotainment αλλάζει ενίοτε ανάµεσα σε δύο γραφικά
θέµατα, ένα σκούρο και ένα φωτεινό. Πώς µπορώ να επιλέξω µόνιµα ένα
συγκεκριµένο θέµα;
Για να προσαρµόζεται στις συνθήκες του περιβάλλοντος φωτισµού, το
σύστηµα infotainment διαθέτει δύο γραφικά θέµατα: ένα πιο φωτεινό θέµα
(λειτουργία ηµέρας) και ένα πιο σκούρο (λειτουργία νύχτας). Μπορείτε είτε
να επιλέξετε µόνιµα ένα από αυτά τα θέµατα, είτε να ρυθµίσετε το σύστηµα
στην αυτόµατη λειτουργία. Πατήστε "CONFIG" (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) στα
χειριστήρια του συστήµατος infotainment, επιλέξτε διαδοχικά "Display
Settings" (Εµφάνιση ρυθµίσεων), "Map Settings" (Ρυθµίσεις χάρτη) και
"Map Display" (Εµφάνιση χάρτη).

