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1. Audio
Î: Cum pot trece de la o sursă audio la alta (de exemplu de la radio FM la un dispozitiv USB pentru
muzică)?
R: Pentru a trece de la o sursă audio la alta, apasă pe „AUDIO” de pe ecranul de pornire şi apoi pe
„Source” (sursă) din partea stângă jos a ecranului. Alege sursa audio pe care doreşti să o asculţi.
Alternativ, poţi să apeşi butonul „SRC” de pe volan.
Î: Cum pot căuta și selecta un post de radio?
R: Pentru a căuta un post radio, apasă pe „Meniu” în partea dreaptă jos a ecranului principal pentru radio.
Selectează „Lista de posturi de radio” și alege postul din lista cu posturi recepţionate. Recomandare: pentru a
accesa direct lista de posturi, apasă pur şi simplu pe ecranul principal pentru radio numele postului de radio
redat curent.
Î: Cum pot salva un post de radio ca presetare?
R: Pentru a salva un post de radio ca presetare, mai întâi selectează postul pe care vrei să îl salvezi şi aşteaptă
să fie redat. Apoi menţine apăsat orice buton de presetare din partea inferioară a ecranului principal al
sistemului audio până când se aude un semnal sonor de două ori.
Î: Cum pot naviga printre fișierele audio din dispozitivul meu USB (de exemplu iPod sau telefon mobil)?
R: Pentru a naviga printre fișierele audio de pe un dispozitiv USB, mai întâi alege sursa audio USB. Apoi
selectează „Meniu” din dreapta jos de pe ecran. Recomandare: pentru a accesa direct lista de fişiere media,
apasă pur şi simplu numele piesei muzicale redate curent pe ecranul principal pentru media.
Î: De ce nu-mi pot accesa listele de redare sau albumele atunci când conectez un dispozitiv (de exemplu, un
smartphone) via Bluetooth®? Funcţionează de fiecare dată când conectez același dispozitiv prin USB.
R: Pentru a naviga printre fişierele audio ale unui dispozitiv conectat la Bluetooth este necesar ca dispozitivul
respectiv să fie compatibil cu protocolul AVRCP 1.4. pentru Bluetooth. Verifică la producătorul dispozitivului
dacă este compatibil cu protocolul AVRCP 1.4.
Î: De ce titlul piesei nu este afișat pe ecran atunci când ascult muzică prin Bluetooth® (BT), de exemplu de pe
smartphone?
R: Pentru a putea afișa metadatele, cum ar fi numele artistului și titlul pe ecranul sistemului de infotainment,
atunci când asculţi muzică prin Bluetooth®, dispozitivul tău trebuie să fie compatibil cu protocolul AVRCP 1.3
(sau unul superior) pentru Bluetooth.
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Î: Cum pot modifica setările de tonalitate pentru sistemul meu de infotainment?
R: Pentru a regla setările de tonalitate, selectează „Meniu” din dreapta jos pe ecranul principal al sistemului
audio. Apoi selectează „Setări tonalitate” din partea inferioară a listei.
Î: Cum pot activa sau dezactiva anunţurile radio din trafic („Program trafic ”)?
R: Pentru a activa sau dezactiva anunţurile radio din trafic, apasă pe „Meniu” pe ecranul audio principal şi apoi
modifică în mod corespunzător setarea „Program trafic”.

înapoi la cuprins

2. Telefon

Î: Cum îmi pot conecta telefonul mobil la sistemul de infotainment via Bluetooth®?
R: Pentru a îţi conecta telefonul mobil la sistemul de infotainment via Bluetooth®, asigură-te mai întâi că
funcţia Bluetooth este activată pe telefonul mobil și este setată să fie vizibilă pentru alte dispozitive Bluetooth.
Pe ecranul de pornire apasă pe „TELEFON” şi apoi pe „Caută dispozitiv”. Selectează telefonul tău din lista cu
dispozitive găsite şi acceptă solicitarea de conectare atât în cadrul sistemului de infotainment, cât şi pe telefon.
Pentru unele telefoane este necesar ca după conectare să fie confirmat şi accesul la agenda telefonică.
Î: De ce telefonul meu mobil nu se conectează la sistemul de infotainment prin Bluetooth® (BT)?
R: Asigură-te că funcţia BT este activată în cadrul setărilor telefonului tău şi că acesta este setat ca vizibil.
Verifică dacă telefonul tău este compatibil cu sistemul de infotainment la: COMPATIBILITATEA
TELEFONULUI.
Î: Mi-am conectat telefonul mobil la sistemul de infotainment via Bluetooth, dar nu pot accesa agenda
telefonică cu sistemul de infotainment. Ce pot face?
R: Dacă nu poţi accesa agenda telefonică cu sistemul de infotainment, încearcă următoarele:
1. Anumite telefoane mobile necesită permisiunea ta pentru accesul la agenda telefonică. Asigură-te că ai
activat accesul la agenda telefonică a telefonului tău mobil după ce ai efectuat sincronizarea acestuia.
2. În funcţie de dimensiunea agendei tale telefonice, încărcarea acesteia în sistemul de infotainment poate
să dureze câteva minute.
3. În funcţie de telefonul tău mobil, este posibil ca datele de contact care sunt memorate pe cartela SIM să
nu fie disponibile.
4. Actualizează software-ul de operare al telefonului tău mobil.
Telefonul tău mobil trebuie să fie compatibil cu PBAP (Phone Book Access Profile).
Î: După ce am conectat telefonul mobil la sistemul de infotainment via Bluetooth, cum pot apela un contact din
agenda telefonului mobil prin intermediul sistemului de infotainment?
R: Pentru a apela un contact din agenda telefonului tău mobil, selectează „TELEFON” pe ecranul de pornire,
apoi selectează „Contacte”. Poţi derula lista de contacte sau poţi apăsa pe butonul de căutare din partea
stângă a ecranului.
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3. Apple CarPlay™

Î: Ce este Apple’s CarPlay?
R: Apple CarPlay este o modalitate simplă şi inteligentă de a utiliza telefonul tău Apple iPhone® la bordul
autovehiculului. Cu ajutorul CarPlay poţi afişa şi controla câteva aplicaţii pentru telefonul mobil care sunt
optimizate pentru utilizare la bordul autovehiculului şi funcţionare prin intermediul ecranului tactil al sistemului
de infotainment al autovehiculului sau prin comandă vocală.
Î: Prin ce diferă Apple CarPlay de utilizarea unui telefon mobil în timpul conducerii?
R: Apple CarPlay profită de avantajul comenzilor vocale atunci când este posibil şi asigură configuraţii mai
simple şi cu dimensiuni mai mari ale aplicaţiei pe ecranul sistemului de infotainment. Te ajută să ai în
permanenţă privirea la drum şi mâinile pe volan. În plus, prin CarPlay ai acces la un număr limitat de aplicaţii,
ceea ce reduce la minim distragerea atenţiei. Pentru lista de aplicaţii care sunt disponibile în mod curent,
vizitează http://www.apple.com/ios/carplay/.
Î: Ce aplicaţii sunt disponibile pentru Apple CarPlay?
R: Pentru Apple CarPlay, pot fi utilizate doar aplicaţiile care sunt optimizate pentru utilizare la bordul
autovehiculului şi care au fost lansate de Apple. Pentru lista de aplicaţii care sunt disponibile în mod curent,
vizitează http://www.apple.com/ios/carplay/.
Î: De ce unele funcţii ale Apple CarPlay nu sunt disponibile în timpul conducerii?
R: Din motive de siguranţă, unele funcţii ale Apple CarPlay (de exemplu accesul la lista de contacte de pe
telefon) nu sunt disponibile în timpul deplasării autovehiculului. Pentru a utiliza aceste funcţii, utilizează
sistemul de comandă vocală Siri® sau parchează autovehiculul şi activează frâna de mână pentru a utiliza
telefonul.
Î: Cum aflu dacă telefonul meu este compatibil cu Apple CarPlay?
R: Apple CarPlay funcţionează pe iPhone 5 sau o versiune ulterioară. Pentru informaţii despre compatibilitatea
cu telefoanele mobile, vizitează http://www.apple.com/ios/carplay/.
Î: Autovehiculul meu este compatibil cu Apple CarPlay, dar aplicaţia CarPlay nu este disponibilă în momentul
de faţă în ţara mea. Atunci când aplicaţia va fi disponibilă, ce va trebui să fac pentru a utiliza CarPlay în
autovehicul?
R: Este simplu. Trebuie doar să conectezi iPhone-ul tău compatibil (iOS 5 sau o versiune ulterioară) la sistemul
de infotainment cu un cablu lightning pentru a porni Apple CarPlay. Nu este necesară actualizarea funcţiei
autovehiculului tău.
Î: Autovehiculul meu este echipat cu un sistem de infotainment mai vechi, care nu este compatibil cu Apple
CarPlay. Pot să actualizez sistemul de infotainment al autovehiculului meu pentru a-l face compatibil cu
CarPlay?
R: Nu. Unui sistem de infotainment mai vechi nu îi poate fi asigurată compatibilitatea cu Apple CarPlay.
Î: Există vreun cost pentru Apple CarPlay?
R: Compatibilitatea cu Apple CarPlay este o funcţie a sistemului de infotainment IntelliLink încorporat, nu este
o funcţie separată. Această funcţie nu presupune un cost suplimentar. Unele aplicaţii pe care le accesezi în
autovehicul prin intermediul telefonului compatibil pot implica achiziţii în aplicaţii sau utiliza datele telefonului
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tău, atrăgând costuri suplimentare, în special în cazul utilizării serviciului de roaming în altă ţară. Acest lucru
include aplicaţii de streaming pentru fişiere audio, de exemplu. Dacă autovehiculul tău este echipat cu un
hotspot Wi-Fi OnStar® 4G LTE (nu este disponibil pentru toate pieţele), poţi conecta telefonul compatibil şi
utiliza planul de date al autovehiculului.
Î: Cum pot afla cu uşurinţă dacă sistemul de infotainment al autovehiculului meu este compatibil cu Apple
CarPlay?
R: Dacă sistemul de infotainment al autovehiculului este compatibil cu Apple CarPlay, pe ecranul de pornire al
sistemul de infotainment este afişată o pictogramă de „PROIECŢIE”.
Î: Cum pornesc Apple CarPlay?
R: Mai întâi asigură-te că ai instalată pe iPhone cea mai recentă versiune iOS.
Verifică dacă iPhone-ul tău este compatibil cu Apple CarPlay şi dacă serviciul CarPlay este disponibil în ţara ta.
Pentru a utiliza CarPlay, efectuează aceşti paşi:
1. Asigură-te că funcţia Siri® este activată pe iPhone-ul tău.
2. Conectează iPhone-ul la sistemul de infotainment cu un cablu lightening. Pentru o performanţă
optimă, utilizează cablul lightening al telefonului, furnizat din fabrică.
3. Deblochează iPhone-ul şi permite accesul CarPlay la iPhone-ul tău. În cazul în care CarPlay nu porneşte
automat, apasă pe pictograma CarPlay de pe ecranul de pornire al sistemului de infotainment. Reţine
că pentru unele funcţii ale CarPlay, cum ar fi streaming-ul de fişiere audio sau funcţia de recunoaştere
vocală Siri® este posibil să fie necesară o conexiune la internet 3G sau 4G.
Î: Cum utilizez Apple CarPlay?
R: După ce ai pornit Apple CarPlay, pe ecranul sistemului de infotainment sunt afişate ecranul de pornire al
CarPlay şi aplicaţiile disponibile. Este posibil ca pe paginile suplimentare ale ecranului de pornire să fie prezente
mai multe aplicaţii decât poţi accesa glisând degetul pe ecran, spre stânga sau spre dreapta. Apasă orice
pictogramă a unei aplicaţii pentru a porni aplicaţia. Pentru a reveni la ecranul de pornire, apasă pe butonul de
pornire al CarPlay din stânga jos a ecranului. Menţine apăsat butonul de pornire al CarPlay pentru a porni
funcţia de comandă vocală Siri®. Pentru a porni Siri®, poţi, de asemenea, să menţii apăsat butonul pentru
comandă vocală de pe volan.
Î: Cum pornesc Siri® şi ce pot să spun?
R: Pentru a porni Siri®, apasă şi menţine apăsat butonul pentru comandă vocală de pe volan sau apasă şi
menţine apăsat butonul CarPlay home. Reţine, pentru funcţia Siri® este necesară o conexiune la internet 3G
sau 4G. Cu ajutorul funcţiei Siri® de pe iPhone-ul tău poţi efectua apeluri telefonice, poţi primi indicaţii, asculta
muzică, pune întrebări despre prognoza meteo sau multe alte lucruri.
Î: Cum pot reveni la sistemul de infotainment al autovehiculului în timp ce rulează Apple CarPlay, pentru a
asculta un post de radio?
R: Pentru a reveni la sistemul de infotainment, apasă butonul de pornire din cadrul comenzilor sistemului de
infotainment. Menţine apăsat butonul de pornire pentru a reveni la CarPlay. Recomandare: utilizează
butoanele de pe volan sau comenzile sistemului de infotainment pentru a schimba sursele audio sau posturile
de radio.
Î: Pot împiedica sistemul de infotainment al autovehiculului să lanseze automat Apple CarPlay atunci când este
conectat un telefon compatibil prin USB?
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R: Da. În cadrul sistemului de infotainment al autovehiculului, selectează opţiunea „SETĂRI” şi apoi
dezactivează „Lansare automată USB”.
Î: Pot opri în totalitate Apple CarPlay?
R: Da. În cadrul sistemului de infotainment al autovehiculului, selectează setările şi apoi dezactivează Apple
CarPlay. Poţi porni din nou CarPlay în orice moment.
Î: Apple CarPlay nu porneşte în cadrul sistemului de infotainment al autovehiculului meu. Ce pot face?
R: Verifică dacă ai urmat instrucţiunile pentru pornirea Apple CarPlay. Asigură-te că funcţia CarPlay este
activată în cadrul setărilor sistemului de infotainment al autovehiculului şi conectează telefonul utilizând cablul
USB furnizat din fabrică. După conectare, este necesar ca unele setări ale dispozitivului să fie confirmate pe
telefon. Verifică dacă setările pentru dată şi oră din cadrul sistemului de infotainment sunt corecte.
Î: De ce nu înţelege Siri® ce spun?
R: După ce ai pornit Siri®, vorbeşte după semnalul sonor. Pentru fincţia Siri® este necesară o conexiune la
internet 3G sau 4G.
Î: De ce am probleme cu utilizarea Apple CarPlay (de exemplu, este întreruptă redarea fişierelor audio sau
funcţia Siri® nu răspunde)?
R: Dacă te confrunţi cu probleme în utilizarea CarPlay, trebuie să verifici conexiunea la internet a iPhone-ului.
Dacă ai conectat iPhone-ul la hotspot-ul Wi-Fi OnStar ® 4G LTE, trebuie să verifici conexiunea ta hotspot Wi-Fi.
Pentru unele funcţii ale CarPlay, cum ar fi streaming-ul de fişiere audio sau funcţia de comandă vocală Siri®
este posibil să fie necesară o conexiune la internet 3G sau 4G.
Î: Ce măsuri luaţi pentru a proteja autovehiculul împotriva atacurilor cibernetice?
R: Luăm foarte în serios siguranţa şi securitatea clienţilor noştri. Abordăm siguranţa cibernetică şi proiectarea
sistemelor de la bordul autovehiculului din perspective multiple, pentru a putea efectua actualizări de sporire a
siguranţei, pe măsură ce pericolele posibile evoluează.
înapoi la cuprins

4. Android Auto™

Î: Ce este Android Auto?
R: Android Auto reprezintă o modalitate simplă şi inteligentă de a utiliza smartphone-ul cu Android™ la bordul
autovehiculului. Cu ajutorul Android Auto poţi afişa şi controla câteva aplicaţii pentru telefonul mobil care sunt
optimizate pentru utilizare la bordul autovehiculului şi funcţionare prin intermediul ecranului tactil al sistemului
de infotainment al autovehiculului sau prin comandă vocală.
Î: Prin ce diferă Android Auto de utilizarea unui telefon mobil în timpul conducerii?
R: Android Auto profită de avantajul comenzilor vocale atunci când este posibil şi asigură configuraţii mai
simple şi cu dimensiuni mai mari ale aplicaţiei pe ecranul sistemului de infotainment. Te ajută să ai în
permanenţă privirea la drum şi mâinile pe volan. În plus, prin Android Auto ai acces la un număr limitat de
aplicaţii, ceea ce reduce la minim distragerea atenţiei.
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Î: Ce aplicaţii sunt disponibile pentru Android Auto?
R: Doar aplicaţiile care sunt optimizate pentru utilizare la bordul autovehiculelor. Pentru o listă a aplicaţiilor
disponibile în momentul de faţă, vizitează g.co/androidauto.
Î: Cum aflu dacă telefonul meu este compatibil cu Android Auto?
R: Caută Android Auto pe telefonul tău, în Google Play™. Pentru informaţii despre compatibilitatea cu
telefoanele, vizitează https://www.android.com/auto.
Î: Funcţia Android Auto este disponibilă în momentul de faţă?
R: În momentul de faţă, funcţia Android Auto este disponibilă doar pentru anumite modele. Aceasta va echipa
şi alte modele, ca funcţie de ultimă oră pentru an model 2016, dar termenul nu a fost confirmat.
Î: Autovehiculul meu este compatibil cu Android Auto, dar aplicaţia Android Auto nu este disponibilă în
momentul de faţă în ţara mea. Atunci când va fi disponibilă aplicaţia, ce va trebui să fac pentru a utiliza Android
Auto în autovehicul?
R: Este simplu. Descarcă aplicaţia Android Auto pe telefonul tău cu sistem de operare Android din Google Play
şi conectează-l la sistemul de infotainment cu un cablu USB. Nu este necesară actualizarea funcţiei
autovehiculului tău.
Î: Autovehiculul meu este echipat cu un sistem de infotainment mai vechi, care nu este compatibil cu Android
Auto. Pot să actualizez sistemul de infotainment al autovehiculului meu pentru a-l face compatibil cu Android
Auto?
R: Nu. Unui sistem de infotainment mai vechi nu îi poate fi asigurată compatibilitatea cu Android Auto.
Î: Aplicaţia Android Auto presupune un cost?
R: Compatibilitatea cu Android Auto este o funcţie a sistemului de infotainment IntelliLink încorporat, nu este
o funcţie separată, prin urmare nu presupune un cost suplimentar. Unele aplicaţii pe care le accesezi în
autovehicul prin intermediul telefonului compatibil
pot implica achiziţii în aplicaţii sau utiliza datele telefonului tău, atrăgând costuri suplimentare, în special în
cazul utilizării serviciului de roaming în altă ţară. Acestea includ aplicaţii de streaming pentru fişiere audio, de
exemplu. Dacă autovehiculul tău este echipat cu un hotspot Wi-Fi 2 OnStar® 4G LTE (nu este disponibil pentru
toate pieţele), poţi conecta telefonul
compatibil şi utiliza planul de date al autovehiculului.
Î: Cum pot afla cu uşurinţă dacă sistemul de infotainment al autovehiculului meu este compatibil cu Android
Auto?
R: Dacă sistemul de infotainment al autovehiculului este compatibil cu Android Auto, pe ecranul de pornire al
sistemul de infotainment este afişată o pictogramă de „PROIECŢIE”.
Î: Cum pornesc Android Auto?
R: Mai întâi asigură-te că ai instalată pe telefon cea mai recentă versiune a sistemului de operare Android. De
asemenea, verifică dacă telefonul tău cu sistem de operare Android este compatibil cu Android Auto şi dacă
aplicaţia Android Auto este disponibilă în ţara ta. Pentru a utiliza Android Auto, efectuează paşii următori:
1. Descarcă şi instalează pe telefonul tău aplicaţia Android Auto din Google Play.
2. Conectează telefonul la sistemul de infotainment cu un cablu USB. Pentru o performanţă optimă,
utilizează cablul USB al telefonului, furnizat din fabrică.
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3. Pe telefon, setează Android Auto pentru a accesa funcţiile necesare ale telefonului.
4. În cazul în care Android Auto nu porneşte automat, apasă pictograma Android Auto de pe ecranul de
pornire al sistemului de infotainment.
Reţine că pentru unele funcţii ale Android Auto, cum ar fi streaming-ul de fişiere audio sau Google talk este
posibil să fie necesară o conexiune la internet 3G sau 4G.
Î: Mi-am conectat telefonul şi am găsit butonul Android Auto, dar nu porneşte. De ce?
R: Dacă utilizezi Android Auto pentru prima dată într-un autovehicul, asigură-te că ai deblocat telefonul şi ai
acceptat Termenii şi condiţiile afişate pe ecranul telefonului după ce l-ai conectat şi ai apăsat butonul Android
Auto de pe afişaj. De asemenea, asigură-te că setarea „Conectare doar la autovehicule cunoscute” este
debifată din cadrul aplicaţiei Android Auto.
Î: Cum utilizez Android Auto?
R: După ce ai pornit Android Auto, pe ecranul sistemului de infotainment este afişat ecranul de pornire Android
Auto. Apasă pe orice pictogramă din partea de jos a ecranului pentru a porni aplicaţia (de exemplu Google
Maps™ sau Google Play). Pentru a reveni la ecranul de pornire, apasă pe butonul de pornire circular din partea
de jos, centrală, a ecranului. Apasă pe butonul pentru comandă vocală din dreapta sus a ecranului pentru a
porni funcţia Google talk. Pentru a porni Google talk, poţi, de asemenea, să menţii apăsat butonul pentru
comandă vocală de pe volan.
Î: Cum pornesc Google talk şi ce pot să spun?
R: Pentru a porni Google talk, menţine apăsat butonul pentru comandă vocală de pe volan sau apasă pe
butonul microfon din dreapta sus a ecranului tactil în timp ce rulează Android Auto. Reţine că pentru funcţia
Google talk poate fi necesară o conexiune la internet 3G sau 4G.
Î: Cum pot reveni la sistemul de infotainment al autovehiculului în timp ce rulează Android Auto, pentru a
asculta un post de radio?
R: Pentru a reveni la sistemul de infotainment, apasă butonul de pornire din cadrul comenzilor sistemului de
infotainment. Menţine apăsat butonul de pornire pentru a reveni la Android Auto. Recomandare: utilizează
butoanele de pe volan sau comenzile sistemului de infotainment (de exemplu, pentru a schimba sursele audio
sau posturile de radio).
Î: Cum trec de la o aplicaţie audio la alta cu Android Auto (de exemplu, de la Google Play Music la Spotify)?
R: În timp ce rulează Android Auto, apasă pe pictograma pentru Muzică din dreapta jos a ecranului pentru a
porni aplicaţia audio. Apas-o din nou pentru a selecta din cadrul aplicaţiilor audio disponibile (de exemplu,
Spotify).
Î: Pot împiedica sistemul de infotainment al autovehiculului să lanseze automat Android Auto atunci când este
conectat un telefon compatibil prin USB?
R: Da. În cadrul sistemului de infotainment al autovehiculului, selectează opţiunea „SETĂRI” şi apoi
dezactivează „Lansare automată USB”.
Î: Pot opri în totalitate Android Auto?
R: Da. În cadrul sistemului de infotainment al autovehiculului, selectează setările şi apoi dezactivează Android
Auto. Poţi porni din nou aplicaţia Android Auto în orice moment.
Î: Android Auto nu porneşte în cadrul sistemului de infotainment al autovehiculului meu. Ce pot face?
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R: Verifică dacă ai urmat instrucţiunile pentru pornirea Android Auto. Asigură-te că funcţia Android Auto este
activată în cadrul setărilor sistemului de infotainment al autovehiculului şi conectează telefonul utilizând cablul
USB furnizat din fabrică. După conectare, este necesar ca unele setări ale dispozitivului să fie confirmate pe
telefon. Verifică dacă setările pentru dată şi oră din cadrul sistemului de infotainment sunt corecte.
Î: De ce nu înţelege Google talk ce spun?
R: După ce ai pornit Google talk, vorbeşte după semnalul sonor. Pentru funcţia Google talk poate fi necesară o
conexiune la internet 3G sau 4G.
Î: De ce am probleme cu utilizarea Android Auto (de exemplu, este întreruptă redarea fişierelor audio sau
funcţia Google talk nu răspunde)?
R: Dacă te confrunţi cu probleme în utilizarea Android Auto, trebuie să verifici conexiunea la internet a
telefonului tău cu sistem de operare Android. Dacă ai conectat telefonul la hotspot-ul Wi-Fi OnStar ® 4G LTE,
trebuie să verifici conexiunea ta hotspot Wi-Fi. Pentru unele funcţii ale Android Auto, cum ar fi streaming-ul de
fişiere audio sau Google talk este posibil să fie necesară o conexiune la internet 3G sau 4G.
Î: Ce măsuri luaţi pentru a proteja autovehiculul împotriva atacurilor cibernetice?
R: Luăm foarte în serios siguranţa şi securitatea clienţilor noştri. Abordăm siguranţa cibernetică şi proiectarea
sistemelor de la bordul autovehiculului din perspective multiple, pentru a putea efectua actualizări de sporire a
siguranţei, pe măsură ce pericolele posibile evoluează.

înapoi la cuprins
5. Galerie

Î: Cum pot reda un film sau afișa o imagine cu sistemul de infotainment?
R: Pentru a reda un film sau a afișa o imagine cu sistemul de infotainment, asigură-te mai întâi că este conectat
un dispozitiv cu fișiere media compatibile. Apasă pe „GALERIE” pe ecranul de pornire. Apasă butoanele din
partea stângă a ecranului pentru a comuta între imagini şi filme. Notă: Filmele pot fi redate doar dacă
autovehiculul staţionează şi dacă este activată frâna de mână.
Î: Ce formate pentru fișierele de imagine și video sunt compatibile cu sistemul de infotainment?
R: Pentru fișierele de imagine sunt compatibile următoarele formate: jpg, bmp, png, gif şi jpeg. Pentru fișierele
video sunt compatibile următoarele formate: avi și mp4. Pentru mai multe informaţii (de exemplu, rezoluţia
fișierului și codecuri audio) consultă manualul sistemului de infotainment.

6. Altele

Î: Cum pot utiliza funcţia de recunoaştere vocală a smartphone-ului (de exemplu Apple Siri sau Google Voice)
cu sistemul de infotainment?
R: Asigură-te mai întâi că smartphone-ul tău este conectat la sistemul de infotainment via Bluetooth®. Menţine
apăsat butonul de comandă vocală din cadrul comenzilor de pe volan pentru a porni funcţia de recunoaştere
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vocală a smartphone-ului. Notă: Pentru unele funcţii de recunoaştere vocală ale smartphone-ului tău este
posibil să fie necesară o conexiune la internet 3G sau 4G.
Î: Cum pot activa sau dezactiva semnalul sonor al ecranului tactil?
R: Pentru a activa sau dezactiva semnalul sonor al ecranului tactil, apasă pe „SETĂRI” de pe ecranul de pornire.
Apoi apasă pe „Radio” şi modifică în mod corespunzător setarea pentru „Răspuns tactil sonor”.
Î: Cum pot opri sistemul de infotainment?
R: Pentru a opri sistemul de infotainment, menţine apăsat butonul de stand-by timp de câteva secunde.
Menţine-l apăsat din nou pentru a porni sistemul de infotainment.

înapoi la cuprins
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