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1. Audio
K: Miten vaihdan radion ja ulkoisten medialähteiden välillä, esimerkiksi FM-radio ja USB?
V: Äänilähteiden välillä voit vaihtaa joko valitsemalla halutun lähteen Kotisivulta, painamalla infotainmentsäätimien painiketta "SRCE" tai painamalla ohjauspyörän säätimien painiketta "SRC".
K: Miksi tietyt musiikin tiedot, kuten kappaleen nimi tai albumin kansikuva, puuttuvat toistettaessa musiikkia
matkapuhelimesta Bluetoothin® kautta?
V: Musiikin metatietojen kuten kappaleen nimen tai albumin kansikuvan näyttäminen riippuu matkapuhelimen
tukemasta Bluetooth® -profiilin versiosta (AVRCP). AVCRP:n oltava versio V1.3 tai suurempi.
K: Miksi en pääse soittolistoihini, kappaleisiin, albumeihin tai kansioihin toistettaessa musiikkia matkapuhelimesta
Bluetoothin® kautta?
V: Toistettaessa musiikkia matkapuhelimesta Bluetoothin® kautta voit vain siirtyä seuraavaan tai edelliseen
kappaleeseen. Toistettaessa musiikkia USB:n kautta sinulla on vapaa pääsy soittolistoihin, kappaleisiin,
albumeihin ja kansioihin. Liitä matkapuhelimesi infotainment-järjestelmään USB-kaapelilla.
K: Miten voin muuttaa infotainment-järjestelmän äänensävyasetuksia?
V: Valitse Kotisivulta "Ääni" äänensävyasetuksien muuttamiseksi. Ellei Kotisivulla ole valintaa "Ääni", siirry toiselle
sivulle.
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2. Navigointi (vain Navi 950 IntelliLink ja Navi 650)
K: Miten käynnistän ja peruutan navigoinnin reittiopastuksen?
V: Navigoinnin reittiopastuksen käynnistämiseksi paina infotainment-säätimien painiketta "DEST". Voit käyttää
myös puheentunnistusta. Aktiivisen reittiopastuksen peruuttamiseksi paina uudelleen painiketta "DEST" ja valitse
"Opastuksen peruutus".
K: Miten valitsen huoltoaseman tai muun kiinnostavan paikan navigoinnin reittiopastuksen?
V: Paina infotainment-säätimien painiketta "DEST" ja valitse "POI-piste". Huoltoasemat löytyvät luokasta
"Autoliike".
K: Miten voin valita määränpään suoraan navigointikartalta?
V: Siirrä kohdistinta kartalla infotainment-säätimien keskipainikkeen 8-suuntaisella säätimellä. Valitse
kohdistimen osoittama määränpää painamalla keskipainikkeen ulkokehää.
K: Miten voin tallentaa määränpään infotainment-järjestelmän osoitekirjaan?
V: Syötettyäsi osoitteen valitse "Tallenna" tallentaaksesi tämän määränpään infotainment-järjestelmän
osoitekirjaan.
K: Mistä voin nähdä saapumisajan, matka-ajan ja matkan navigoinnin reittiopastuksen aikana?
V: Voit vaihtaa kahden vaihtoehdon välillä: 1. saapumisaika ja matka tai 2. jäljellä oleva aika ja matka.
Vaihtaaksesi näiden välillä paina infotainment-säätimien keskipainiketta navigointikartan ollessa näytössä.
Valitse sitten "Vaihda reitin aika/kohde".
K: Soitettaessa tai vastaanotettaessa puhelu infotainment-järjestelmän näyttöön vaihtuu puhelunäyttö. Miten
voin palata aktiiviseen reittiopastukseen nopeasti puhelua päättämättä?
V: Voit palata navigointikarttaan milloin vain painamalla infotainment-säätimien painiketta "NAV". Puhelun
aikana ääniopasteet kuuluvat.
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3. Puhelin
K: Miten liitän puhelimeni pariksi infotainment-järjestelmän kanssa Bluetoothilla®?
V: Matkapuhelimen liittämiseksi pariksi paina infotainment-säätimien painiketta "CONFIG". Valitse sitten
"Puhelinasetus", "Bluetooth" ja lopuksi "Yhdistä laite". Varmista, että puhelimesi Bluetooth® on päällä ja että se on
asetettu näkymään muille Bluetooth® -laitteille. 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/experienceopel/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: Valitessani yhteystiedon osoitekirjastani kaikki siihen liittyvät puhelinnumerot eivät tule näkyviin. Miksi?
V: Jos osoitekirjan yhteystietoon on liitetty useampia kuin yksi puhelinnumero, vain ensimmäinen numero
näytetään.
K: Miten voin muuttaa osoitekirjani lajittelujärjestystä infotainment-järjestelmässä, esimerkiksi etu- tai sukunimen
perusteella?
V: Muuttaaksesi osoitekirjan lajittelujärjestystä infotainment-järjestelmässä paina infotainment-säätimien
painiketta "CONFIG". Valitse sitten "Puhelinasetus" ja "Lajittelujärjestys".
K: Miksi infotainment-järjestelmän Saapuneet-postilaatikko ei näytä yhtä tai mitään tekstiviesteistäni liitettyäni
iPhonen infotainment-järjestelmään Bluetoothilla®?
V: Varmista, että olet valinnut asetuksen "Näytä ilmoituskeskuksessa" tekstiviesteille iPhonessa. Huomaa, että
infotainment-järjestelmän Saapuneet-postilaatikko näyttää ilmoitukset vain niistä tekstiviesteistä, jotka on
vastaanotettu iPhonen ollessa liitettynä infotainment-järjestelmään Bluetoothilla®.
K: Miten saan erikoismerkit / aakkoset kuten Ä tai Ö vastausviestipohjaan?
V: Valitse vastaava kirjain (esim. A) keskipainikkeella ja painele sitä toistuvasti. Kaikki kirjaimeen liittyvät
erikoismerkit/aakkoset tulevat näyttöön vuorotellen. Huomaa, että valmiita viestipohjia voi luoda vain, kun auto ei
liiku.
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4. Puheentunnistus (vain CD 600 IntelliLinkin ja Navi 950 IntelliLinkin yhteydessä)
K: Mitä äänikomentoja infotainment-järjestelmän puheentunnistus tukee?
V: Eräitä esimerkkejä tuetuista, yleisimmistä äänikomennoista:










"Call Anna Smith". Katso puhelimesi osoitekirjan lajittelujärjestys.
"Read SMS"
"Play artist Mozart"
"Play song Imagine"
"Tune FM YouFM"
"Help"
"Set Verbose On", "Set Verbose Off" (katso liian pitkät äänikehotteet)
"Navigation", valitse sitten joko "Address", "Point of Interest" tai "Go Home"
Noudata osoitteiden syöttämisessä näytössä näkyvää järjestystä. Esim. Suomessa, Saksassa ja Itävallassa
sijaitsevia osoitteita syötettäessä annetaan ensin paikkakunta, sitten katu ja talon numero. Esim. IsoBritanniassa ja Ranskassa sijaitsevia osoitteita syötettäessä anna ensin talon numero, sitten kadun nimi ja
paikkakunta.

K: Miten voin parantaa puheentunnistuksen tehokkuutta?
V: Yritä puhua normaalilla nopeudella, voimakkuudella ja painotuksella. Odota merkkiääntä ja puhu sen jälkeen.
Täällä on luettelo tunnistettavista äänikomennoista.
K: Puheentunnistusta käytettäessä infotainment-järjestelmän äänikehotteet ovat aivan liian pitkiä. Miten voin
keskeyttää kehotteet ja puhua komennon suoraan?
V: Äänikehotteet voi keskeyttää milloin vain painamalla ohjauspyörässä olevaa puheentunnistuksen painiketta.
Odota merkkiääntä ja puhu sen jälkeen. Voit poistaa äänikehotteet kokonaan sanomalla "Set Verbose Off".
Äänikehotteiden aktivoimiseksi uudelleen sano "Set Verbose On".
K: Kuulin, että infotainment-järjestelmä tukee eräiden älypuhelimien puheentunnistusta, kun puhelin on yhdistetty
Bluetoothilla® infotainment-järjestelmään (esim. Apple Siri tai Google Voice). Miten pääsen puhelimeni
puheentunnistukseen autossa?
V: Älypuhelimen puheentunnistuksen käyttämiseksi infotainment-järjestelmästä paina ohjauspyörässä olevaa
puheentunnistuspainiketta parin sekunnin ajan. Huomaa, että jotkin älypuhelimen puheentunnistustoiminnot
voivat vaatia 3G- tai 4G-internetyhteyden.
K: Miksi en voi soittaa puhelimen osoitekirjassa olevalle yhteystiedolle puheentunnistusta käyttäen?
V: Varmista ensin, että infotainment-järjestelmällä on pääsy puhelimen yhteystietoihin. Puhelimen yhteystietojen
lajittelujärjestyksestä riippuen sinun on ehkä sanottava ensin etu- ja sitten sukunimi tai päinvastoin.
K: Miksi en voi käyttää puheentunnistusta ulkomaisen osoitteen syöttämiseen navigointijärjestelmään?
V: Voit syöttää puheentunnistusta käyttäen vain osoitteet, joiden kieli on sama kuin infotainment-järjestelmään
valittu kieli. Esimerkiksi; jos infotainment-järjestelmän kieleksi on valittu saksa, voit syöttää puheentunnistuksella
Itävallassa sijaitsevan osoitteen, mutta et Ranskassa sijaitsevaa.
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5. Muu
K: Onko olemassa yhteenvetoa, joka sisältää kaiken tarpeellisen tiedon infotainment-järjestelmän käyttöön?
V: Kyllä, olemme laatineet pikaoppaan, jossa kuvataan infotainment-järjestelmän tärkeimmät toiminnot. Pikaopas
on yleensä auton asiapaperikansiossa ja myös nettisivuillamme: LISÄÄ MAAKOHTAINEN LINKKI.
K: Kuulin, että musiikin suoratoistosovellus AUPEO! on saatavana CD600 / Navi 950 IntelliLinkin yhteydessä. Miten
saan AUPEO!:n käyttöön Infotainment-järjestelmässä?
V: Käynnistääksesi AUPEO!:n lataa ensin älypuhelimeesi sovellus Apple App Storesta tai Google Play Storesta ja luo
AUPEO!-tili. Jos sinulla on Apple iPhone, liitä se infotainment-järjestelmään USB-kaapelilla. Jos sinulla on Androidpuhelin, liitä se infotainment-järjestelmään Bluetoothilla®. Valitse infotainment-järjestelmän Kotisivulla “Aupeo”
kuunnellaksesi AUPEO!:ta.
K: Miten siirryn seuraavalla Kotisivulle?
V: Valitse "Lisää" Kotisivun oikeasta alakulmasta siirtyäksesi seuraavalle sivulle.
K: Miten voin muokata Kotisivua?
V: Kotisivun muokkaamista varten valitse "Valikko" Kotisivun alareunasta vasemmalta. Valitse "Kotisivun
muokkaus" valitaksesi enintään 8 sovellusta, jotka näytetään Kotisivulla. Sovellusten järjestyksen muuttamiseksi
valitse "Kuvakkeiden järjestäminen".
K: Miten katkaisen virran infotainment-järjestelmästä?
V: Virran katkaisemiseksi infotainment-järjestelmästä paina infotainment-säätimien virtapainiketta. Musiikin
toisto päättyy ja näyttöön tulee valmiusikkuna. Jos haluat vain pimentää näytön ja jatkaa musiikin kuuntelua,
paina infotainment-säätimien painiketta "CONFIG" ja valitse "Näyttöasetukset".
K: Infotainment-järjestelmä vaihtaa joskus kahden graafisen teeman, tumman ja kirkkaan, välillä. Miten valitsen
tietyn teeman pysyvästi?
V: Infotainment-järjestelmässä on kaksi valaistusolosuhteisiin sopeutuvaa graafista teemaa: Kirkkaampi (päivä) ja
tummempi (yö). Voit valita toisen näistä teemoista tai asettaa järjestelmän automaattitilaan. Paina infotainmentsäätimien painiketta "CONFIG" ja valitse "Näyttöasetukset", "Kartta-asetukset" ja "Karttanäyttö".
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