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Πιέστε ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ στην
αρχική οθόνη για μετάβαση
στη βασική οθόνη ήχου.

Η αρχική οθόνη περιέχει όλες τις
εφαρμογές συμπεριλαμβανομένων
ήχου και τηλεφώνου. Μπορείτε
να τις επιλέξετε πατώντας τα
εικονίδια στην οθόνη αφής.

Περιήγηση στη μουσική
Πιέστε το όνομα ραδιοφωνικού
σταθμού/τίτλο μουσικής,
για να ανοίξετε μια λίστα
ραδιοφωνικών σταθμών/αρχείων
μουσικής ή πιέστε Μενού.

Αλλαγή πηγών ήχου
Τα χειριστήρια παρακάτω
συμπληρώνουν την οθόνη αφής:

;: Επιστροφή στην αρχική
οθόνη. Πιέστε και κρατήστε
(~2 δευτερόλεπτα) για αλλαγή σε
Android AutoTM ή Apple CarPlayTM.
y: Αλλαγή στη βασική οθόνη
τηλεφώνου. Πιέστε και κρατήστε
(~2 δευτερόλεπτα) για ενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης ενός συνδεδεμένου
smartphone.

Πιέστε Πηγή, για να αλλάξετε
την πηγή ήχου (π.χ. ραδιόφωνο
FM ή μουσική από USB).

Αποθήκευση αγαπημένων
ραδιοφώνου
Πιέστε και κρατήστε οποιοδήποτε
κουμπί αγαπημένων (~2 δευτερόλεπτα), για να αποθηκεύσετε
τον ραδιοφωνικό σταθμό που
ακούγεται την τρέχουσα
στιγμή ως αγαπημένο.
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Συντόμευση για τη βασική
οθόνη ήχου
Πιέστε
, για να μεταβείτε στη
βασική οθόνη ήχου.

Τηλέφωνο
Πιέστε ΤΗΛΕΦΩΝΟ στην
αρχική οθόνη για μετάβαση στη
βασική οθόνη τηλεφώνου.

Για ζεύξη μιας φορητής συσκευής
μέσω Bluetooth®, επιλέξτε
Αναζήτηση συσκευής και
ακολουθήστε τις οδηγίες.
Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth® και
όλες οι αναγκαίες ρυθμίσεις είναι
ενεργοποιημένες στη φορητή
συσκευή και η συσκευή είναι
ρυθμισμένη να είναι ορατή.
Μετά τη ζεύξη μπορεί να χρειαστεί
να ενεργοποιηθούν ορισμένες
ρυθμίσεις συσκευής στην ίδια
τη συσκευή (π.χ. πρόσβαση
στον τηλεφωνικό κατάλογο).
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Android AutoTM και
Apple CarPlayTM
Με το Android AutoTM και το
Apple CarPlayTM μπορείτε να έχετε
πρόσβαση σε πιστοποιημένες
εφαρμογές συμβατών smartphone
με το σύστημα infotainment.
Απευθυνθείτε στο κατάστημα
πώλησης του τηλεφώνου
σας, για να μάθετε αν το
τηλέφωνό σας είναι συμβατό
και αν το Android AutoTM ή το
Apple CarPlayTM είναι διαθέσιμα
στη χώρα διαμονής σας.
Για να χρησιμοποιήσετε
Android AutoTM και/ή
Apple CarPlayTM:
1. Κάνετε λήψη της εφαρμογής Android AutoTM στο
τηλέφωνό σας από το ηλεκτρονικό κατάστημα Google Play.
Δεν απαιτείται εφαρμογή
για το Apple CarPlayTM.
2. Βεβαιωθείτε ότι το
Apple CarPlayTM ή το
Android AutoTM είναι ενεργοποιημένο στο σύστημα
infotainment. Πιέστε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ στην αρχική οθόνη και
κατόπιν μεταβείτε στη δεύτερη
σελίδα των ρυθμίσεων.

3. Συνδέστε το τηλέφωνο Android
ή το Apple iPhone χρησιμοποιώντας το συμβατό καλώδιο
USB και συνδέοντάς το στη
θύρα δεδομένων USB. Για
καλύτερη απόδοση χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που
συνοδεύει τη συσκευή σας από
το εργοστάσιο. Καλώδια από
μεταπώληση ή από τρίτους
μπορεί να μη λειτουργήσουν.

Σημείωση: Για φόρτιση της
μπαταρίας του smartphone
χωρίς έναρξη της προβολής
τηλεφώνου απενεργοποιήστε το Apple CarPlayTM ή το
Android AutoTM (βήμα 2) και
κατόπιν συνδέστε το τηλέφωνο
με ένα καλώδιο USB με το
σύστημα infotainment.

Για να χρησιμοποιήσετε το
Android AutoTM, μπορεί να
χρειαστεί να ενεργοποιηθούν
ορισμένες ρυθμίσεις συσκευής
στο ίδιο το τηλέφωνο Android.

Το εικονίδιο ΠΡΟΒΟΛΗ στην
αρχική οθόνη θα αλλάξει σε
Android AutoTM ή Apple CarPlayTM
ανάλογα με το τηλέφωνο.
Το Android AutoTM ή το
Apple CarPlayTM θα ξεκινήσει
αυτομάτως, αν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Αυτόματη
έναρξη USB. Σε αντίθετη
περίπτωση επιλέξτε το εικονίδιο
από την αρχική οθόνη ή πιέστε και
κρατήστε το ; (~2 δευτερόλεπτα).
Πιέστε ; για επιστροφή
στην αρχική οθόνη του
συστήματος infotainment.
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Φωνητική αναγνώριση
Smartphone
Πιέστε και κρατήστε το w στο
τιμόνι (~2 δευτερόλεπτα), για
να ενεργοποιήσετε τη φωνητική
αναγνώριση του smartphone
(π.χ. Siri), ενώ το τηλέφωνο είναι
συνδεδεμένο είτε μέσω Bluetooth®
με το σύστημα infotainment
είτε ενώ χρησιμοποιείται
Android AutoTM ή Apple CarPlayTM.

Για περισσότερες πληροφορίες
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του
infotainment ή επισκεφθείτε
μας στο διαδίκτυο.
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