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1. Audio
K: Miten vaihdan äänilähdettä, esimerkiksi FM-radiosta USB:lle?
V: Vaihtaaksesi äänilähdettä napauta Kotisivulla "AUDIO" ja sitten "Lähde" ikkunan vasemmassa
alakulmassa. Valitse äänilähde, jota haluat kuunnella. Vaihtoehtoisesti voit painaa ohjauspyörän painiketta
"SRC".
K: Miten voin hakea ja valita radioaseman?
V: Hakeaksesi radioasemaa napauta "Valikko" radion pääikkunan vasemmassa alareunassa. Napauta
"Asemaluettelo" ja valitse asema vastaanottokelpoisten asemien luettelosta. Vihje: Pääset suoraan radioasemien
luetteloon napauttamalla radion pääikkunassa parhaillaan kuunneltavan radioaseman nimeä.
K: Miten voin tallentaa radioasemat esivalintoihin?
V: Radioaseman tallentamiseksi muistipaikkaan valitse ensin tallennettava radioasema kuunneltavaksi. Paina
sitten pitkään minkä tahansa muistipaikan painiketta audion pääikkunan alareunassa, kunnes kuulet kaksi
merkkiääntä.
K: Miten voin selata USB-laitteellani olevaa musiikkia (esim. iPod tai matkapuhelin)?
V: Selataksesi USB-laitteella olevaa musiikkia valitse ensin äänilähteeksi USB. Napauta sitten "Valikko" näytön
vasemmassa alakulmassa. Vihje: Pääset suoraan medialuetteloon napauttamalla parhaillaan kuunneltavan
kappaleen nimeä.
K: Miksi en pääse soittolistoihini ja albumeihini, kun yhdistän laitteen (esim. älypuhelimen) Bluetoothilla®? Se toimii
aina, kun liitän saman laitteen USB:llä.
V: Bluetoothilla® yhdistetyn laitteen sisältämän musiikin selaaminen vaatii, että laite tukee Bluetooth®protokollaa AVRCP 1.4. Tarkista laitteen käyttöohjeesta, tukeeko se AVRCP 1.4:ää.
K: Miksi kappaleen nimi ei näy näytöllä kuunnellessani musiikkia esim. älypuhelimestani Bluetoothilla®?
V: Metadatan, kuten artistin ja kappaleen nimen, näyttäminen infotainment-näytöllä toistettaessa musiikkia
Bluetoothilla® edellyttää, että laitteesi tukee Bluetooth-standardia AVRCP 1.3 (tai uudempi).
K: Miten voin muuttaa infotainment-järjestelmän äänensävyasetuksia?
V: Äänensävyasetuksia muuttaaksesi napauta "Valikko" audion pääikkunan vasemmassa alareunassa. Napauta
sitten "Äänensävyn asetukset" luettelon alaosasta.
Paluu hakemistoon
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K: Miten voin kytkeä päälle tai pois radion liikennetiedotteet ("Liikenneohjelma")?
V: Radion liikennetiedotteiden kytkemiseksi päälle tai pois napauta "Valikko" audion pääikkunassa ja vaihda
sitten asetusta kohdassa "Liikenneohjelma" tarpeen mukaan.

2. Puhelin
K: Miten liitän puhelimeni pariksi infotainment-järjestelmän kanssa Bluetoothilla®?
V: Yhdistääksesi puhelimesi infotainment-järjestelmään Bluetoothilla® varmista ensin puhelimesi asetuksista, että
Bluetooth® on päällä ja että puhelin on asetettu näkymään muille Bluetooth® -laitteille. Napauta Koti-ikkunassa
"PUHELIN" ja valitse "Etsi laite". Valitse puhelimesi löydettyjen laitteiden luettelosta ja hyväksy yhteyspyyntö sekä
infotainment-järjestelmässä että puhelimessa. Pariliitoksen luomisen jälkeen eräät puhelimet pyytävät lisäksi
vahvistusta yhteystietojen ja tekstiviestien siirtämiselle.
K: Miksi älypuhelimeni ei kytkeydy infotainment-järjestelmään Bluetoothilla®?
V: Varmista, että puhelimesi Bluetooth on aktivoitu ja puhelin näkyy muille laitteille. Tarkasta, onko
matkapuhelimesi yhteensopiva infotainment-järjestelmän kanssa osoitteessa:
http://www.opel.fi/experience-opel/mobile-compatibility.html
K: Yhdistin matkapuhelimeni infotainment-järjestelmään Bluetoothilla®, mutta en pääse osoitekirjaani
infotainment-järjestelmästä. Mitä voin tehdä?
V: Ellet pääse osoitekirjaasi infotainment-järjestelmästä, kokeile seuraavia:
1. Eräät matkapuhelimet vaativat luvan antamista osoitekirjaan pääsyyn. Varmista, että olet sallinut pääsyn
osoitekirjaan matkapuhelimestasi pariksi liittämisen jälkeen.
2. Osoitekirjasi koosta riippuen sen lataaminen infotainment-järjestelmään voi kestää muutaman minuutin.
3. Matkapuhelimestasi riippuen SIM-kortille tallennetut yhteystiedot eivät ehkä ole käytettävissä.
4. Päivitä puhelimesi ohjelmisto.
Matkapuhelimen tulee tukea PBAP:tä (Phone Book Access Profile).
K: Miten voin soittaa matkapuhelimeni yhteystiedoissa olevalle kontaktille infotainment-järjestelmää käyttäen,
kun olen yhdistänyt puhelimeni infotainment-järjestelmään Bluetoothilla®?
V: Soittaaksesi puhelimesi puhelinmuisitossa olevalle yhteystiedolle napauta "PUHELIN" Kotisivulla ja napauta
sitten "Kontaktit". Voit joko vierittää yhteystietoluetteloa tai napauttaa hakupainiketta näytön vasemmalla
reunalla.

3. Apple CarPlay™
K: Mikä on Apple CarPlay?
V: Apple CarPlay on yksinkertainen ja älykäs tapa käyttää Apple iPhonea® autossa. Apple CarPlayn kautta voit
käyttää auton kosketusnäytön ja puheentunnistuksen kautta puhelimen näyttöä ja eräitä autokäyttöön
optimoituja sovelluksia ja toimintoja.
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K: Miten Apple CarPlay poikkeaa puhelimen käytöstä ajon aikana?
V: Apple CarPlay hyödyntää äänikomentoja kaikissa mahdollisissa tilanteissa ja näyttää suuremmat,
yksinkertaisemmat sovellusten ikkunat infotainment-näytössä. Se auttaa kuljettajaa pitämään katseensa tiessä ja
kädet ohjauspyörässä. Lisäksi voit käyttää tiettyjä sovelluksia Apple CarPlayn kautta, mikä auttaa vähentämään
häiriötekijöitä. Luettelo saatavana olevista sovelluksista osoitteessa http://www.apple.com/ios/carplay/.
K: Mitä sovelluksia on saatavana Apple CarPlayn kanssa?
V: Apple CarPlayn kanssa käytettävissä ovat vain autokäyttöön optimoidut ja Applen hyväksymät sovellukset.
Luettelo saatavana olevista sovelluksista osoitteessa http://www.apple.com/ios/carplay/.
K: Miksi jotkin Apple CarPlayn toiminnot eivät ole käytettävissä ajon aikana?
V: Turvallisuussyistä jotkin Apple CarPlayn toiminnot (esim. pääsy puhelimen osoitekirjaan) eivät ole käytettävissä,
kun auto liikkuu. Käyttääksesi niitä käytä Siri® -ääniohjausta tai pysäköi auto ja kytke seisontajarru puhelimen
käyttämiseksi.
K: Mistä tiedän, tukeeko puhelimeni Apple CarPlayta?
V: Apple CarPlay toimii iPhone 5:n ja uudempien kanssa. Tietoja puhelimen yhteensopivuudesta osoitteessa
http://www.apple.com/ios/carplay/.
K: Puhelimeni tukee Apple CarPlay:ta, mutta CarPlay ei ole saatavana maassani. Kun se tulee saataville, mitä
minun on tehtävä, että voin käyttää CarPlayta autossani?
V: Se on yksinkertaista. Yhdistä yhteensopiva iPhone (iOS 5 tai uudempi) infotainment-järjestelmään Lightningkaapelilla Apple CarPlayn käynnistämiseksi. Autosi ei tarvitse päivitystä.
K: Autossani on vanhempi infotainment-järjestelmä, joka ei ole yhteensopiva Apple CarPlayn kanssa. Voiko autoni
infotainment-järjestelmän päivittää yhteensopivaksi CarPlayn kanssa?
V: Vanhempaa infotainment-järjestelmää ei voi päivittää yhteensopivaksi Apple CarPlayn kanssa.
K: Maksaako Apple CarPlay erikseen?
V: Apple CarPlay-yhteensopivuus on IntelliLink-infotainment-järjestelmään sulautettu ominaisuus, ei erillinen
toiminto. Tämä ominaisuus sisältyy hintaan. Eräät sovellukset, joita käytät autossa yhteensopivan puhelimen
kautta, voivat aiheuttaa lisäkuluja sovellusten kautta tehdyillä ostoilla tai tiedonsiirron vuoksi, erityisesti
ulkomailla. Sellaisia ovat esimerkiksi musiikin suoratoistopalvelut ja navigointisovellukset. Jos autosi on varustettu
OnStar® 4G LTE -palvelulla ja saatavana olevalla WiFi-tukiasemalla (ei saatavana kaikilla markkinoilla), voit
yhdistää yhteensopivan puhelimen ja käyttää auton nettiyhteyttä.
K: Miten voin selvittää helposti, onko autoni infotainment-järjestelmä yhteensopiva Apple CarPlayn kanssa?
V: Jos autosi infotainment-järjestelmä on yhteensopiva Apple CarPlayn kanssa, Kotisivulla on kuvake
“PROJEKTIO”.
K: Miten aloitan Apple CarPlayn käytön?
V: Varmista ensin, että iPhonessasi on viimeisin iOS-versio.
Tarkista, tukeeko iPhonesi Apple CarPlayta ja onko CarPlay saatavana maassasi. Käyttääksesi CarPlayta noudata
seuraavia ohjeita:
1. Varmista, että iPhonesi Siri® on aktivoitu.
2. Yhdistä iPhone infotainment-järjestelmään Lightning-kaapelilla. Parhaan suorituskyvyn saat käyttämällä
puhelimen valmistajan toimittamaa Lightning-kaapelia.
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3. Avaa iPhonesi lukitus ja anna CarPlayn ottaa yhteys iPhoneesi. Jos CarPlay ei käynnisty automaattisesti,
paina CarPlay-kuvaketta infotainment-järjestelmän Kotisivulla. Huomaa, että jotkin CarPlayn toiminnot
kuten musiikin suoratoisto ja Siri®-puheentunnistus voivat vaatia 3G- tai 4G-internetyhteyden.
K: Miten käytän Apple CarPlayta?
V: Käynnistettyäsi Apple CarPlayn infotainment-järjestelmän näyttöön tulee CarPlay-kotinäyttö ja käytettävissä
olevat sovellukset. Lisää sovelluksia voi olla käytettävissä kotinäytön lisäsivuilla, jotka saat näyttöön
pyyhkäisemällä näyttöä sormella vasemmalle tai oikealle. Käynnistä haluttu sovellus napauttamalla sen
kuvaketta. Palaa kotinäyttöön napauttamalla CarPlay-kotipainiketta näytön vasemmassa alakulmassa. Käynnistä
Siri®-puheentunnistus pitämällä CarPlay-kotipainiketta painettuna. Voit käynnistää Sirin® myös painamalla
pitkään ohjauspyörän puheentunnistuspainiketta.
K: Miten käynnistän Sirin® ja mitä voin sanoa?
V: Käynnistääksesi Sirin® paina pitkään ohjauspyörän puheentunnistuspainiketta tai CarPlay-kotipainiketta.
Huomaa, että Siri® voi vaatia 3G- tai 4G-internetyhteyden. Käyttäessäsi Siriä® voit soittaa puheluita, saada
ohjeita, toistaa musiikkia, kysyä säästä tai muita asioita, joihin käytät Siriä® iPhonessasi.
K: Miten palaan takaisin auton infotainment-järjestelmään kuunnellakseni radiota, kun Apple CarPlay on
käytössä?
V: Vaihda infotainment-järjestelmään painamalla infotainment-järjestelmän Koti-painiketta. Vaihda takaisin
CarPlay-toimintoon painamalla pitkään kotipainiketta. Vihje: Vaihda äänilähteiden tai radioasemien välillä
ohjauspyörän tai infotainment-järjestelmän säätimien painikkeilla.
K: Voinko estää autoni infotainment-järjestelmää käynnistämästä automaattisesti Apple CarPlayta, kun
yhteensopiva puhelin yhdistetään USB-kaapelilla?
V: Kyllä. Valitse infotainment-järjestelmän "ASETUKSET" ja kytke "Automaattinen USB-käynnistys" pois päältä.
K: Voinko kytkeä Apple CarPlayn kokonaan pois?
V: Kyllä. Avaa infotainment-järjestelmän asetukset ja kytke Apple CarPlay pois päältä. Voit kytkeä CarPlayn
uudelleen päälle milloin vain.
K: Apple CarPlay ei käynnisty autoni infotainment-järjestelmässä. Mitä voin tehdä?
V: Varmista, että olet noudattanut Apple CarPlayn käyttöönottoohjeita. Varmista, että CarPlay on kytketty päälle
autosi infotainment-järjestelmässä ja että yhdistät puhelimesi siihen alkuperäisellä USB-kaapelilla. Yhdistämisen
jälkeen puhelimesta on ehkä vahvistettava eräitä laitteen asetuksia. Varmista, että infotainment-järjestelmäsi
päiväys ja kellonaika ovat oikeat.
K: Miksi Siri® ei ymmärrä, mitä sanon?
V: Käynnistettyäsi Sirin® odota merkkiääntä, ennen kuin alat puhua. Siri® voi vaatia 3G- tai 4G-internetyhteyden.
K: Miksi Apple CarPlayn käytössä on ongelmia (esim. musiikin toisto katkeaa tai Siri® ei reagoi)?
V: Jos sinulla on ongelmia CarPlayn käytössä, tarkasta iPhonesi internetyhteys. Jos olet yhdistänyt iPhonesi OnStar
® 4G LTE WiFi-yhteyspisteeseen, tarkasta WiFi-yhteyspisteen yhteys. Jotkin CarPlayn toiminnot kuten musiikin
suoratoisto ja Siri®-puheentunnistus voivat vaatia 3G- tai 4G-internetyhteyden.
K: Miten olette suojanneet auton kyberhyökkäyksiä vastaan?
V: Suhtaudumme asiakkaidemme turvallisuuteen erittäin vakavasti. Lähestymistapamme ajoneuvon sisäiseen
kyberturvallisuuteen on monitahoinen ja suunnittelemme auton järjestelmät niin, että ne voidaan päivittää
kehittyneemmillä turvamenetelmillä, kun mahdollisia turvallisuusuhkia kehittyy.
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4. Android Auto™
K: Mikä on Android Auto?
V: Android Auto on yksinkertainen ja älykäs tapa käyttää Android™-älypuhelinta autossa. Android Auton kautta
voit käyttää auton kosketusnäytön ja puheentunnistuksen kautta puhelimen näyttöä ja eräitä autokäyttöön
optimoituja sovelluksia ja toimintoja.
K: Miten Android Auto poikkeaa puhelimen käytöstä ajon aikana?
V: Android Auto hyödyntää äänikomentoja kaikissa mahdollisissa tilanteissa ja näyttää suuremmat,
yksinkertaisemmat sovellusten ikkunat infotainment-näytössä. Se auttaa kuljettajaa pitämään katseensa tiessä ja
kädet ohjauspyörässä. Lisäksi voit käyttää tiettyjä sovelluksiaAndroid Auton kautta, mikä auttaa vähentämään
häiriötekijöitä.
K: Mitä sovelluksia on saatavana Android Auton kanssa?
V: Vain autokäyttöön optimoidut sovellukset. Luettelo saatavana olevista sovelluksista osoitteessa
g.co/androidauto.
K: Mistä tiedän, tukeeko puhelimeni Android Autoa?
V: Hae puhelimellasi Android Autoa Google Playsta™. Tietoja puhelimen yhteensopivuudesta osoitteessa
https://www.android.com/auto.
K: Onko Android Auto nyt saatavana?
V: Tällä hetkellä Android Auto on saatavana vain eräissä malleissa. Muihin malleihin aikataulua ei ole vielä
vahvistettu, mutta se saatetaan lisätä vuosimallin 2016 lopussa.
K: Autoni tukee Android Autoa, mutta Android Auto ei ole saatavana maassani. Kun se tulee saataville, mitä minun
on tehtävä, että voin käyttää Android Autoa autossani?
V: Se on yksinkertaista. Lataa Android Auto-sovellus Android-puhelimeesi Google Playsta ja yhdistä puhelin
infotainment-järjestelmään USB-kaapelilla. Autosi ei tarvitse päivitystä.
K: Autossani on vanhempi infotainment-järjestelmä, joka ei ole yhteensopiva Android Auton kanssa. Voiko autoni
infotainment-järjestelmän päivittää yhteensopivaksi Android Auton kanssa?
V: Ei. Vanhempaa infotainment-järjestelmää ei voi päivittää yhteensopivaksi Android Auton kanssa.
K: Maksaako Android Auto erikseen?
V: Android Auto-yhteensopivuus on IntelliLink-infotainment-järjestelmään sulautettu ominaisuus, ei erillinen
toiminto. Eräät sovellukset, joita käytät autossa yhteensopivan puhelimen kautta, voivat aiheuttaa lisäkuluja
sovellusten kautta tehdyillä ostoilla tai tiedonsiirron vuoksi, erityisesti ulkomailla. Sellaisia ovat esimerkiksi musiikin
suoratoistopalvelut ja navigointisovellukset. Jos autosi on varustettu OnStar® 4G LTE -palvelulla ja saatavana
olevalla WiFi-yhteyspisteellä (ei saatavana kaikilla markkinoilla), voit yhdistää yhteensopivan puhelimen ja
käyttää auton nettiyhteyttä.
K: Miten voin selvittää helposti, onko autoni infotainment-järjestelmä yhteensopiva Android Auton kanssa?
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V: Jos autosi infotainment-järjestelmä on yhteensopiva Android Auton kanssa, infotainment-järjestelmän
Kotisivulla on kuvake “PROJEKTIO”.
Paluu hakemistoon
K: Miten aloitan Android Auton käytön?
V: Varmista ensin, että puhelimessasi on viimeisin Android-käyttöjärjestelmäversio. Tarkista myös tukeeko
Android-puhelimesi Android Autoa ja onko Android Auto saatavana maassasi. Käyttääksesi Android Autoa
noudata seuraavia ohjeita:
1. Lataa ja asenna Android Auto-sovellus Google Playsta puhelimeesi.
2. Yhdistä puhelimesi infotainment-järjestelmään USB-kaapelilla. Parhaan suorituskyvyn saat käyttämällä
puhelimen valmistajan toimittamaa USB-kaapelia.
3. Määritä puhelimesi asetuksissa Android Autolle pääsyoikeudet välttämättömiin puhelimen toimintoihin.
4. Jos Android Auto ei käynnisty automaattisesti, paina Android Auto-kuvaketta infotainment-järjestelmän
Kotisivulla.
Huomaa, että jotkin Android Auton toiminnot kuten musiikin suoratoisto ja Talk to Google voivat vaatia 3G- tai 4Ginternetyhteyden.
K: Yhdistin puhelimeni kaapelilla ja löysin Android Auto-painikkeen, mutta se ei avaudu. Miksi?
V: Jos käytät Android Autoa ensimmäistä kertaa tässä autossa, avaa puhelimesi lukitus ja hyväksy käyttöehdot
puhelimesi näytöllä, kun olet yhdistänyt puhelimen ja koskettanut Android Auto-painiketta näytössä. Varmista
myös että asetus "Yhdistä vain tunnettuihin autoihin" Android Auto-sovelluksessa ei ole valittuna.
K: Miten käytän Android Autoa?
V: Kun käynnistät Android Auton, infotainment-järjestelmän näyttöön tulee Android Auto -kotinäyttö. Aloittaaksesi
käytön napauta mitä tahansa painiketta näytön alareunassa (esim. Google Maps™ tai Google Play). Palaa
kotinäyttöön napauttamalla pyöreää kotipainiketta näytön alareunassa keskellä. Käynnistääksesi Talk to Googlepuheentunnistuksen napauta äänipainiketta näytön oikeassa yläkulmassa. Voit käynnistää Talk to Googlen myös
painamalla pitkään ohjauspyörän puheentunnistuspainiketta.
K: Miten puhun Talk to Googlelle ja mitä voin sanoa?
V: Käyttääksesi Talk to Googlea paina pitkään ohjauspyörän säätimien äänipainiketta tai napauta
kosketusnäytön oikean yläkulman mikrofonikuvaketta Android Auton ollessa käynnissä. Huomaa, että Talk to
Google voi vaatia 3G- tai 4G-internetyhteyden.
K: Miten palaan takaisin auton infotainment-järjestelmään kuunnellakseni radiota, kun Android Auto on käytössä?
V: Vaihda infotainment-järjestelmään painamalla infotainment-järjestelmän Koti-painiketta. Vaihda takaisin
Android Auto-toimintoon painamalla pitkään kotipainiketta. Vihje: Vaihda äänilähteiden tai radioasemien välillä
ohjauspyörän tai infotainment-järjestelmän säätimien painikkeilla.
K: Miten vaihdan Adroid Autossa äänentoistosovellusten välillä (esim. Google Play Musicista Spotifyyn)?
V: Kun Android Auto on käynnissä, napauta Musiikki-kuvaketta näytön oikeassa alakulmassa audiosovelluksen
käynnistämiseksi. Napauat sitä uudelleen valitaksesi halutun sovelluksen luettelosta (esim. Spotify).
K: Voinko estää autoni infotainment-järjestelmää käynnistämästä automaattisesti Android Autoa, kun
yhteensopiva puhelin yhdistetään USB-kaapelilla?
V: Kyllä. Valitse infotainment-järjestelmän "ASETUKSET" ja kytke "Automaattinen USB-käynnistys" pois päältä.
K: Voinko kytkeä Android Auton kokonaan pois?
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V: Kyllä. Avaa infotainment-järjestelmän asetukset ja kytke Android Auto pois päältä. Voit kytkeä Android Auton
uudelleen päälle milloin vain.
Paluu hakemistoon
K: Android Auto ei käynnisty autoni infotainment-järjestelmässä. Mitä voin tehdä?
V: Varmista, että olet noudattanut Android Auton käyttöönottoohjeita. Varmista, että Android Auto on kytketty
päälle autosi infotainment-järjestelmässä ja että yhdistät puhelimesi siihen alkuperäisellä USB-kaapelilla.
Yhdistämisen jälkeen puhelimesta on ehkä vahvistettava eräitä laitteen asetuksia. Varmista, että infotainmentjärjestelmäsi päiväys ja kellonaika ovat oikeat.
K: Miksi Talk to Google ei ymmärrä, mitä sanon?
V: Käynnistettyäsi Talk to Googlen odota merkkiääntä ennen kuin alat puhua. Talk to Google voi vaatia 3G- tai 4Ginternetyhteyden.
K: Miksi Android Auton käytössä on ongelmia (esim. musiikin toisto katkeaa tai Talk to Google ei reagoi)?
V: Jos Android Auton käytössä on ongelmia, tarkista Android-puhelimesi internetyhteys. Jos olet yhdistänyt
puhelimesi OnStar ® 4G LTE WiFi-yhteyspisteeseen, tarkasta WiFi-yhteyspisteen yhteys. Jotkin Android Auton
toiminnot kuten musiikin suoratoisto ja Talk to Google voivat vaatia 3G- tai 4G-internetyhteyden.
K: Miten olette suojanneet auton kyberhyökkäyksiä vastaan?
V: Suhtaudumme asiakkaidemme turvallisuuteen erittäin vakavasti. Lähestymistapamme ajoneuvon sisäiseen
kyberturvallisuuteen on monitahoinen ja suunnittelemme auton järjestelmät niin, että ne voidaan päivittää
kehittyneemmillä turvamenetelmillä, kun mahdollisia turvallisuusuhkia kehittyy.
Paluu hakemistoon

5. Galleria
K: Miten voin toistaa videon tai näyttää valokuvan infotainment-järjestelmän näytössä?
V: Videon toistamiseksi tai kuvan näyttämiseksi infotainment-näytössä varmista ensin, että yhdistetty laite
sisältää tuettuja mediatiedostoja. Napauta Kotinäytössä "GALLERIA”. Vaihda kuvien ja videoiden välillä
napauttamalla napauttamalla näytön vasemmalla reunalla olevia painikkeita. Huomaa: Videoita voidaan katsella
vain, kun auto ei liiku ja seisontajarru on kytketty.
K: Mitä kuva- ja videotiedostomuotoja infotainment-järjestelmä tukee?
V: Infotainment-järjestelmä tukee seuraavia kuvatiedostomuotoja: jpg, bmp, png, gif ja jpeg. Infotainmentjärjestelmä tukee seuraavia videotiedostomuotoja: avi ja mp4. Lisätietoja (esim tiedoston resoluutio ja
audiokoodekit): katso infotainment-käyttöohje.
6. Muuta
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K: Miten voin käyttää älypuhelimeni puheentunnistusta (esim. Apple Siri® tai Google Voice) infotainmentjärjestelmässä?
V: Varmista ensin, että älypuhelimesi on yhdistetty infotainment-järjestelmään Bluetoothilla®. Paina pitkään
ohjauspyörän säätimien ääniohjauspainiketta käynnistääksesi älypuhelimesi puheentunnistuksen. Huomaa: Jotkin
älypuhelimen puheentunnistustoiminnot voivat vaatia 3G- tai 4G-internetyhteyden.
Paluu hakemistoon
K: Miten voin kytkeä päälle ja pois kosketusnäytön merkkiäänen?
V: Kosketusnäytön merkkiäänen kytkemiseksi päälle tai pois napauta Kotisivulla "ASETUKSET". Napauta sitten
"Radio" ja vaihda asetusta "Kosketuksen äänivahvistus" tarpeen mukaan.
K: Miten katkaisen virran infotainment-järjestelmästä?
V: Kytke infotainment-järjestelmän virta pois painamalla virtapainiketta muutaman sekunnin ajan. Paina
uudelleen pitkään kytkeäksesi infotainment-järjestelmän päälle.
Paluu hakemistoon

8

