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1. Audio
Î: Cum pot trece la altă sursă audio, de exemplu de la radio FM la un dispozitiv USB cu fișiere audio?
R: Apăsând butonul „RADIO” poți comuta la toate sursele radio disponibile. Apăsând butonul „MEDIA” poți
comuta la toate sursele media disponibile.
Î: Cum pot căuta și selecta un post de radio sau un titlu media?
R: Selectează sursa audio corespunzătoare. Apoi apasă pe butonul „Browse” de pe ecranul audio principal
pentru a căuta un anumit post de radio sau titlu media. Recomandare: Ca alternativă, poți apăsa pe centrul
ecranului audio principal sau roti butonul de meniu.
Î: De ce nu-mi pot accesa listele de redare sau albumele atunci când conectez un dispozitiv (de exemplu, un
smartphone) via Bluetooth®? Funcționează 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 asculți muzică prin Bluetooth®, dispozitivul tău trebuie să fie compatibil cu protocolul AVRCP 1.3
(sau unul superior) pentru Bluetooth.
Î: De ce nu pot auzi muzică atunci când conectez un dispozitiv audio extern (de exemplu prin USB sau
Bluetooth®)?
R: După ce conectezi un dispozitiv audio extern, comută la sursa respectivă apăsând butonul „MEDIA”. În
funcție de numărul de fișiere stocate pe dispozitivul extern, indexarea poate dura câteva secunde.
Î: Câte fișiere mp3 poate procesa sistemul de infotainment?
R: Sistemul de infotainment poate procesa 10.000 de piese.
Î: Cum pot activa/dezactiva TP (Traffic Program - Program Trafic)?
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R: Programul Trafic poate fi activat/dezactivat prin intermediul meniului audio. Pe ecranul audio principal,
apasă butonul „MENIU” din dreapta jos.
Î: Cum pot regla setările de tonalitate?
R: Poți regla setările de tonalitate din meniul audio. Pe ecranul audio principal, apasă butonul „MENIU” din
dreapta jos. După ajustare, setările de tonalitate vor fi aplicate tuturor surselor. Recomandare: Pentru a
comuta rapid între setările de tonalitate, le poți memora ca favorite.
Î: De ce nu pot selecta dispozitivul USB conectat cu comenzile de pe volan sau de pe panoul de comandă?
R: Asigură-te că dispozitivul USB conectat are un nume (de exemplu, „stick-ul meu USB”).
Înapoi la index
2. Navigaţie (doar Navi 900 IntelliLink)
Î: Cum pot introduce o destinație şi porni ghidarea spre aceasta?
R: Pe acelaşi ecran, apasă pe „NAV” pentru a accesa ecranul principal al sistemului de navigație care afişează
harta. Apasă „DESTINAȚIE” în partea de jos a ecranului şi selectează ce tip de destinație vrei să introduci, cum
ar fi o adresă, o intersecție sau un punct de interes (de exemplu benzinărie).
Î: De ce nu pot începe ghidarea spre destinație de la o adresă de pe smartphone-ul meu atunci când este
conectat via Bluetooth®?
R: În anumite cazuri, sistemul de infotainment nu poate citi datele de contact. Verifică dacă adresa contactului
tău este introdusă corect. Recomandare: Încearcă să limitezi informațiile despre adresa contactului la
localitate, denumirea străzii și numărul imobilului și șterge codul poștal.
Î: Cum pot anula ghidarea activă spre destinație?
R: Pentru a anula ghidarea activă spre destinație, apasă butonul roşu „X” din partea stângă a ecranului cu harta.
Dacă nu poți găsi butonul „X” pe ecranul cu harta, apasă o dată pe hartă pentru a-l afişa, împreună cu alte
butoane.
Î: În timp ce conduc cu ghidarea activă spre destinație activată, cum pot dezactiva sau activa mesajele vocale
de navigație?
R: Pentru a dezactiva sau activa mesajele vocale de navigație în timp ce conduci cu ghidarea activă spre
destinație activată, apasă pictograma difuzor din stânga ecranului cu harta. Dacă nu poți găsi pictograma
difuzor pe ecranul cu harta, apasă o dată pe hartă pentru a o afişa, împreună cu alte butoane. Recomandare: În
timp ce vorbeşti la telefon poți doar dezactiva mesajele vocale de navigație. Apasă „MENIU” pe ecranul cu
harta şi apoi selectează „Preferințe mesaje vocale de navigație”.
Î: Cum pot comuta între ora de sosire, distanța rămasă și timpul rămas din călătorie afișate în timpul ghidării
active spre destinație?
R: Pentru a comuta între ora de sosire, distanța rămasă și timpul rămas din călătorie, apasă pe informațiile
despre oră/distanță de pe harta de navigație.
Î: Cum pot reasculta un mesaj vocal de navigație în timpul ghidării active spre destinație?
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R: Pentru informații detaliate despre manevrele de navigație care vor urma și pentru a relua ultimul mesaj
vocal, apăsați pe săgeata de manevră de pe harta de navigație.
Î: Pot salva puncte de interes și adrese?
R: Da, ca multe alte elemente, punctele de interes și adresele pot fi salvate ca favorite.
Înapoi la index
3. Telefon
Î: Cum îmi pot conecta telefonul mobil la sistemul de infotainment via Bluetooth® (BT)?
R: Pentru a îți conecta telefonul mobil la sistemul de infotainment via BT, asigură-te mai întâi că funcția BT
este activată pe telefonul mobil și este setată să fie vizibilă. Pe ecranul de pornire al sistemului de infotainment,
apasă „TELEFON” şi apoi „Sincronizare dispozitiv”. Selectează telefonul tău din lista cu dispozitive BT
disponibile 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 funcția 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: De ce lista de contacte și lista de apeluri ale telefonului meu mobil apar goale pe ecranul sistemului de
infotainment atunci când telefonul este conectat prin Bluetooth® (BT)?
R: Pentru a accesa lista de contacte, smartphone-ul trebuie să fie compatibil cu protocolul PBAP (Phone Book
Access Profile) Bluetooth®. La anumite telefoane, este posibil să fie nevoie de setarea permisiunilor de acces la
listele de contacte și de apeluri la conectarea la sistemul de infotainment. Asigură-te că setările de acces ale
telefonului tău sunt corecte. Reține faptul că nu pot fi afișate contactele stocate pe o cartelă SIM. În funcție de
dimensiunea listei de contacte, încărcarea în sistemul de infotainment poate dura câteva minute. În cazul în
care problema persistă, încearcă să actualizezi software-ul smartphone-ului.
Î: Pot sorta contactele din telefonul meu mobil după prenume și nume în sistemul de infotainment?
R: Pentru a modifica sortarea listei de contacte din sistemul de infotainment, apasă pe „Sortare” din dreapta
sus a listei de contacte.
Î: De ce nu este redată o piesă selectată prin funcția de recunoaștere vocală de pe smartphone (de exemplu,
Apple Siri®), deși telefonul meu este conectat prin Bluetooth® (BT)?
R: Asigură-te că BT audio este selectat ca sursă audio activă. Poți selecta BT audio apăsând butonul „MEDIA”.
Î: Cum pot utiliza funcția 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®. Menține
apăsat butonul de comandă vocală din cadrul comenzilor de pe volan pentru a porni funcția de recunoaştere
vocală a smartphone-ului. Notă: Pentru unele funcții de recunoaştere vocală ale smartphone-ului tău este
posibil să fie necesară o conexiune la internet 3G sau 4G.
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Î: De ce nu pot vedea toate numerele de telefon alocate unui contact în smartphone-ul meu pe ecranul
sistemului de infotainment, deși smartphone-ul meu este conectat prin Bluetooth®?
R: Unui contact din lista ta de contacte îi pot fi alocate mai multe numere de telefon, de exemplu, „personal”,
„birou” etc. Asigură-te că tuturor contactelor din lista ta de contacte le este alocat doar un număr suplimentar
per categorie, marcat ca „altul”, „alternativ” sau într-un mod similar.
Î: Smartphone-ul meu conectat prin Bluetooth® utilizează antena autovehiculului pentru apeluri?
R: Apelurile sunt efectuate prin antena smartphone-ului tău. Profilul SAP (sim access profile) nu este
compatibil.
Î: Am conectat iPhone-ul meu la sistemul de infotainment prin Bluetooth® (BT) şi vreau să răspund la un SMS
mai vechi. De ce căsuța de mesaje a sistemului de infotainment este goală şi nu pot trimite un SMS?
R: Pe iPhone, selectează conexiunea BT cu sistemul de infotainment şi asigură-te că este activată setarea
„Afişare notificări”. În căsuța de mesaje a sistemului de infotainment vor fi afișate SMS-urile primite în timp ce
iPhone-ul este conectat la sistemul de infotainment prin BT; SMS-urile mai vechi nu sunt afişate. Pentru a
trimite un SMS nou sau pentru a răspunde unui SMS, utilizează Siri® sau Apple CarPlay™.
Înapoi la index

4. 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 poți afişa şi controla câteva aplicații pentru telefonul mobil care sunt
optimizate pentru utilizare la bordul autovehiculului şi funcționare 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 configurații mai
simple şi cu dimensiuni mai mari ale aplicației pe ecranul sistemului de infotainment. Te ajută să ai în
permanență privirea la drum şi mâinile pe volan. În plus, prin CarPlay ai acces la un număr limitat de aplicații,
ceea ce reduce la minim distragerea atenției. Pentru lista de aplicații care sunt disponibile în mod curent,
vizitează http://www.apple.com/ios/carplay/.
Î: Ce aplicații sunt disponibile pentru Apple CarPlay?
R: Pentru Apple CarPlay, pot fi utilizate doar aplicațiile care sunt optimizate pentru utilizare la bordul
autovehiculului şi care au fost lansate de Apple. Pentru lista de aplicații care sunt disponibile în mod curent,
vizitează http://www.apple.com/ios/carplay/.
Î: De ce unele funcții ale Apple CarPlay nu sunt disponibile în timpul conducerii?
R: Din motive de siguranță, unele funcții ale Apple CarPlay (de exemplu accesul la lista de contacte de pe
telefon) nu sunt disponibile în timpul deplasării autovehiculului. Pentru a utiliza aceste funcții, 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?
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R: Apple CarPlay funcționează pe iPhone 5 sau o versiune ulterioară. Pentru informații despre compatibilitatea
cu telefoanele mobile, vizitează http://www.apple.com/ios/carplay/.
Î: Autovehiculul meu este compatibil cu Apple CarPlay, dar aplicația CarPlay nu este disponibilă în momentul
de față în țara mea. Atunci când aplicația 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 funcției
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 funcție a sistemului de infotainment IntelliLink încorporat, nu este
o funcție separată. Această funcție nu presupune un cost suplimentar. Unele aplicații pe care le accesezi în
autovehicul prin intermediul telefonului compatibil pot implica achiziții în aplicații sau utiliza datele telefonului
tău, atrăgând costuri suplimentare, în special în cazul utilizării serviciului de roaming în altă țară. Acest lucru
include aplicații 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 piețele), poți conecta telefonul compatibil şi
utiliza planul de date al autovehiculului.
Î: Cum pot afla cu uşurință 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 „PROIECȚIE”.
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 țara ta.
Pentru a utiliza CarPlay, efectuează aceşti paşi:
1. Asigură-te că funcția Siri® este activată pe iPhone-ul tău.
2. Conectează iPhone-ul la sistemul de infotainment cu un cablu lightening. Pentru o performanță
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. Reține
că pentru unele funcții ale CarPlay, cum ar fi streaming-ul de fişiere audio sau funcția 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 aplicațiile disponibile. Este posibil ca pe paginile suplimentare ale ecranului de pornire să fie prezente
mai multe aplicații decât poți accesa glisând degetul pe ecran, spre stânga sau spre dreapta. Apasă orice
pictogramă a unei aplicații pentru a porni aplicația. Pentru a reveni la ecranul de pornire, apasă pe butonul de
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pornire al CarPlay din stânga jos a ecranului. Menține apăsat butonul de pornire al CarPlay pentru a porni
funcția de comandă vocală Siri®. Pentru a porni Siri®, poți, de asemenea, să menții apăsat butonul pentru
comandă vocală de pe volan.
Î: Cum pornesc Siri® şi ce pot să spun?
R: Pentru a porni Siri®, menține apăsat butonul pentru comandă vocală de pe volan sau butonul de pornire
CarPlay. Reține că pentru funcția Siri® poate fi necesară o conexiune la internet 3G sau 4G. Cu ajutorul funcției
Siri® de pe iPhone-ul tău poți efectua apeluri telefonice, poți primi indicații, 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. Menține 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 opri în totalitate Apple CarPlay?
R: Da. În cadrul sistemului de infotainment al autovehiculului, selectează setările şi apoi dezactivează Apple
CarPlay. Poți 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 instrucțiunile pentru pornirea Apple CarPlay. Asigură-te că funcția 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 înțelege Siri® ce spun?
R: După ce ai pornit Siri®, vorbeşte după semnalul sonor. Pentru funcția Siri® poate fi 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
funcția Siri® nu răspunde)?
R: Dacă te confrunți 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 funcții ale CarPlay, cum ar fi streaming-ul de fişiere audio sau funcția de comandă vocală Siri®
este posibil să fie necesară o conexiune la internet 3G sau 4G.
Î: Ce măsuri luați pentru a proteja autovehiculul împotriva atacurilor cibernetice?
R: Luăm foarte în serios siguranța şi securitatea clienților noştri. Abordăm siguranța cibernetică şi proiectarea
sistemelor de la bordul autovehiculului din perspective multiple, pentru a putea efectua actualizări de sporire a
siguranței, pe măsură ce pericolele posibile evoluează.
Înapoi la index
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5. 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 poți afişa şi controla câteva aplicații pentru telefonul mobil care sunt
optimizate pentru utilizare la bordul autovehiculului şi funcționare 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 configurații mai
simple şi cu dimensiuni mai mari ale aplicației pe ecranul sistemului de infotainment. Te ajută să ai în
permanență privirea la drum şi mâinile pe volan. În plus, prin Android Auto ai acces la un număr limitat de
aplicații, ceea ce reduce la minim distragerea atenției.
Î: Ce aplicații sunt disponibile pentru Android Auto?
R: Doar aplicațiile care sunt optimizate pentru utilizare la bordul autovehiculelor. Pentru o listă a aplicațiilor
disponibile în momentul de față, 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 informații despre compatibilitatea cu
telefoanele, vizitează https://www.android.com/auto.
Î: Funcția Android Auto este disponibilă în momentul de față?
R: În momentul de față, funcția Android Auto este disponibilă doar pentru anumite modele. Aceasta va echipa
şi alte modele, ca funcție de ultimă oră pentru an model 2016, dar termenul nu a fost confirmat.
Î: Autovehiculul meu este compatibil cu Android Auto, dar aplicația Android Auto nu este disponibilă în
momentul de față în țara mea. Atunci când va fi disponibilă aplicația, ce va trebui să fac pentru a utiliza Android
Auto în autovehicul?
R: Este simplu. Descarcă aplicația 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 funcției
autovehiculului tău.

Q: Mașina mea este echipată cu un sistem infotainment mai vechi care nu este compatibil cu Android Auto. Pot
să updatez sistemul de infotainment și să îl fac compatibil cu Android Auto?
A: Pentru sistemele infotainment Navi 900 / Touch R700 IntelliLink fabricate in model year 2016, începând
cu Mai 2016, este disponil un update de software ce include și compatibilitatea cu Android Auto. Contactați
dealer-ul dumneavosatră pentru mai multe detalii. Compatibilitatea cu Android Auto nu poate fi adăugată
pealte sisteme de infotainment.

Î: Aplicația Android Auto presupune un cost?
R: Compatibilitatea cu Android Auto este o funcție a sistemului de infotainment IntelliLink încorporat, nu este
o funcție separată, prin urmare nu presupune un cost suplimentar. Unele aplicații pe care le accesezi în
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autovehicul prin intermediul telefonului compatibil pot implica achiziții în aplicații sau utiliza datele telefonului
tău, atrăgând costuri suplimentare, în special în cazul utilizării serviciului de roaming. Acestea includ, de
exemplu, aplicații de streaming pentru fişiere audio. Dacă autovehiculul tău este echipat cu un hotspot Wi-Fi 2
OnStar® 4G LTE (nu este disponibil pentru toate piețele), poți conecta telefonul compatibil şi utiliza planul de
date al autovehiculului.

Î: Cum pot afla cu uşurință 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 „PROIECȚIE”.
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
aplicația Android Auto este disponibilă în țara ta. Pentru a utiliza Android Auto, efectuează paşii următori:
1. Descarcă şi instalează pe telefonul tău aplicația Android Auto din Google Play.
2. Conectează telefonul la sistemul de infotainment cu un cablu USB. Pentru o performanță optimă,
utilizează cablul USB al telefonului, furnizat din fabrică.
3. Pe telefon, setează Android Auto pentru a accesa funcțiile 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.
Reține că pentru unele funcții 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 condițiile 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 aplicației 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 aplicația (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 funcția Google talk. Pentru a porni Google talk, poți, de asemenea, să menții apăsat butonul pentru
comandă vocală de pe volan.
Î: Cum pornesc Google talk şi ce pot să spun?
R: Pentru a porni Google talk, menține 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. Reține că pentru funcția
Google talk poate fi necesară o conexiune la internet 3G sau 4G.
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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. Menține 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 aplicație 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 aplicația audio. Apas-o din nou pentru a selecta din cadrul aplicațiilor audio disponibile (de exemplu,
Spotify).

Î: Pot opri în totalitate Android Auto?
R: Da. În cadrul sistemului de infotainment al autovehiculului, selectează setările şi apoi dezactivează Android
Auto. Poți porni din nou aplicația Android Auto în orice moment.

Î: Android Auto nu porneşte în cadrul sistemului de infotainment al autovehiculului meu. Ce pot face?
R: Verifică dacă ai urmat instrucțiunile pentru pornirea Android Auto. Asigură-te că funcția 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 înțelege Google talk ce spun?
R: După ce ai pornit Google talk, vorbeşte după semnalul sonor. Pentru funcția 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
funcția Google talk nu răspunde)?
R: Dacă te confrunți 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 funcții 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 luați pentru a proteja autovehiculul împotriva atacurilor cibernetice?
R: Luăm foarte în serios siguranța şi securitatea clienților noştri. Abordăm siguranța cibernetică şi proiectarea
sistemelor de la bordul autovehiculului din perspective multiple, pentru a putea efectua actualizări de sporire a
siguranței, pe măsură ce pericolele posibile evoluează.

Înapoi la index
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6. Funcţie de recunoaștere vocală
Î: Funcția de recunoaștere vocală nu îmi recunoaște întotdeauna comenzile. Cum pot îmbunătăți performanța
funcției de recunoaștere vocală?
R: Încearcă să vorbești natural, nici prea repede și nici prea tare. După apăsarea butonului pentru funcția de
recunoaștere vocală, așteaptă tonul și apoi vorbeşte. Consultă ecranul sistemului de infotainment pentru
exemple referitoare la comenzile vocale pe care le poți da.
Î: Cum pot întrerupe un mesaj vocal în timp ce este activată recunoașterea vocală și pronunța o comandă fără a
trebui să aștept până la terminarea mesajului vocal?
R: Poți întrerupe în orice moment mesajele vocale apăsând pe butonul pentru funcția de recunoaștere vocală
de pe volan. Așteaptă mai întâi tonul și apoi vorbește.
Î: De ce funcția de recunoaștere vocală nu înțelege când pronunț o destinație de navigație?
R: Pentru a introduce adresele de destinație prin funcția de recunoaștere vocală, este necesară o comandă
diferită în funcție de țară. Pentru setările în engleză, comanda este: numărul imobilului, numele străzii şi al
oraşului. După ce ai apăsat butonul de recunoaştere vocală, consultă ecranul sistemului de infotainment pentru
exemple referitoare la comenzile vocale valabile sau consultă manualul sistemului de infotainment.
Înapoi la index
7. Panou de instrumente color
Î: Cum pot controla panoul de instrumente color prin intermediul comenzilor de pe volan?
R: Cu ajutorul panoului de instrumente color poți controla unele funcții ale autovehiculului sau ale sistemului de
infotainment, cum ar fi monitorizarea presiunii din pneuri sau inițierea unui apel telefonic. Poți controla panoul
de instrumente color prin intermediul comenzilor din partea dreaptă a volanului. Apasă butonul săgeată stânga
pentru a accesa meniul principal. Pentru a selecta un element din cadrul meniului principal, apasă butoanele cu
săgeată sus/jos şi butonul bifă din centru. Unele meniuri au sub-meniuri cu funcții suplimentare. Pentru a
accesa un sub-meniu, apasă butonul săgeată dreapta.
Î: Cum pot schimba numărul de pagini cu informații afișate pe ecranul panoului de instrumente?
R: Poți selecta și deselecta pagini individuale cu informații cu ajutorul comenzilor de pe volan. Apasă butonul
săgeată stânga de pe panoul de comandă al volanului pentru a comuta la „Setări” și selectează „Pagini info”.
Î: Ce sunt temele „Sport” și „Tour” de pe panoul de comandă color de 8 inch?
R: Panoul de comandă color de 8 inch afișează două teme grafice. Tema „Sport” vizează informații despre
autovehicul, iar tema „Tour” detaliază informații referitoare la infotainment. Pentru a comuta între Sport şi
Tour, apasă pe butonul săgeată stânga de pe volan şi selectează „Setări”, apoi selectează „Temă afișaj”.
Înapoi la index
8. Favorite
Î: Ce înseamnă un element favorit?
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R: Un element favorit este un element pe care utilizatorul îl poate stoca în lista de favorite, care este disponibilă
în partea de jos a ecranului sistemului de infotainment. Un element favorit poate fi un post radio, un contact
din agenda telefonică, o listă de redare cu piese, o destinație de navigație etc. Cu favorite poți configura
elementele utilizate frecvent şi le poți reaccesa prin simpla apăsare a elementului favorit respectiv. De
exemplu, dacă stochezi o destinație ca element favorit, prin apăsarea acesteia vei porni ghidarea către
respectiva destinație.
Î: Lista de favorite a dispărut. Cum o pot reaccesa?
R: În anumite meniuri, lista de favorite este ascunsă pentru a asigura mai mult spațiu. Poți face lista de favorite
vizibilă în orice moment, apăsând pe butoanele săgeți din dreapta jos a ecranului sau trăgând-o cu un deget din
partea inferioară a ecranului.
Î: Cum pot memora un nou element favorit?
R: 1. Memorarea unui post radio ca favorit:
Pentru a memora postul radio redat curent accesează ecranul principal pentru radio şi menține apăsat
orice element favorit de la partea inferioară a ecranului până când este emis un semnal sonor şi numele
elementului favorit se schimbă în numele postului de radio.
2. Memorarea unei piese, a unui album sau a unei liste de redare:
Pentru a memora piesa redată curent accesează ecranul principal pentru media şi menține apăsat orice
element favorit de la partea inferioară a ecranului până când este emis un semnal sonor şi numele
elementului favorit se schimbă în numele piesei muzicale.
Pentru a memora un album sau o listă de redare apasă „Browse” pe ecranul principal pentru media.
Selectează „ALBUME” sau „LISTE DE REDARE”, apoi menține apăsat orice element favorit din partea
inferioară a ecranului. Sistemul de infotainment îți va cere să selectezi elementul pe care vrei să îl stochezi
ca favorit. După selectarea elementului, numele elementului favorit s-a schimbat în numele albumului sau
al listei de redare.
3. Memorarea unui contact din agenda telefonică:
Pentru a memora un contact din agenda telefonică, conectează mai întâi un telefon mobil prin Bluetooth®.
Pe ecranul principal al telefonului, apasă „CONTACTE”, apoi menține apăsat orice element favorit de la
partea inferioară a ecranului. Sistemul de infotainment îți va cere să selectezi elementul pe care vrei să îl
stochezi ca favorit. După selectarea elementului, numele elementului favorit s-a schimbat în numele
contactului. Recomandare: Dacă lista de favorite este ascunsă, afişeaz-o trăgând-o de la partea inferioară a
ecranului.
4. Memorarea unei destinații de navigație:
Pentru a memora o destinație de navigație, inițiază întâi ghidarea spre destinația respectivă. Pe ecranul
sistemului de navigație care afişează harta, menține apăsat orice element favorit de la partea inferioară a
ecranului până când este emis un semnal sonor şi numele elementului favorit se schimbă în destinația de
navigație. Recomandare: Dacă lista de favorite este ascunsă, afişeaz-o trăgând-o din partea inferioară a
ecranului.
Î: Cum pot redenumi, șterge sau muta elementele favorite?
R: Favoritele pot fi redenumite, șterse sau mutate comutând la ecranul „SETĂRI”, apoi selectând „Radio” şi
butonul „Gestionare favorite”.
Înapoi la index
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9. Video
Î: Cum pot reda clipurile video de pe un dispozitiv extern, de exemplu, un stick USB?
R: Sunt compatibile următoarele formate pentru fișierele video: .avi, .mpg, .mp4, .xvid şi .wmv. Conectează
dispozitivul conținând clipurile video la sistemul de infotainment printr-un cablu USB. Comută la sursa audio
corespunzătoare apăsând pe MEDIA și pe butonul „Browse”. Apoi apasă pe butonul „Mai multe” de pe bara
interactivă din dreapta jos și selectează clipul video dorit. Reține că clipurile video vor fi redate doar când este
acționată frâna de parcare.
Î: De ce nu se vede nicio imagine la redarea clipurilor video? Pot auzi sunetul.
R: Asigură-te că frâna de parcare este acționată.
Înapoi la index

10. Altele
Î: Pot schimba ecranul de pornire, de exemplu, schimba ordinea și poziția aplicațiilor afișate?
R: Pentru a rearanja ecranul de pornire, menține apăsat unul dintre simbolurile aplicațiilor afișate până când
ecranul de pornire comută în modul de editare. În modul de editare poți rearanja simbolurile de pe o pagină sau
dintre pagini trăgând cu degetul un simbol de aplicație în poziția dorită. Pentru a ieşi din modul de editare,
apasă pe butonul Home din cadrul comenzilor sistemului de infotainment.
Î: Ora sistemului poate fi setată automat?
R: Ora sistemului poate fi configurată pentru a se seta automat. Pe ecranul de pornire, apasă pe „SETĂRI” şi
apoi pe „Oră şi dată”.
Î: Am dificultăți în a citi ecranul – este prea luminos pe întuneric și prea estompat pe lumină. Cum pot
îmbunătăți lizibilitatea ecranului?
R: Pentru a îmbunătăți lizibilitatea ecranului, poți comuta între modul de noapte, modul de zi și modul auto
apăsând butonul „SETĂRI” de pe ecranul de pornire. Selectează „Afișaj” din meniul de setări. Recomandare:
Pentru rezultate optime, selectează modul auto. Pentru a modifica manual luminozitatea instrumentului şi a
sistemului de infotainment, utilizează butonul de diminuare care se află lângă butonul de iluminare a
autovehiculului.
Î: Cum pot opri sistemul de infotainment?
R: Menține apăsat butonul pentru volum pentru a opri sistemul de infotainment. Recomandare: Pentru a stinge
doar ecranul, dar a continua să asculți muzică, accesează „SETĂRI” şi apoi „Afișaj”.
Înapoi la index
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