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1. Áudio
P: De que forma posso alternar entre o rádio e as fontes multimédia, por exemplo, a rádio FM e a entrada
USB?
R: Para alternar entre as diferentes fontes de áudio, pode selecionar a respetiva fonte a partir da página
inicial, pressionar o botão "SRCE" nos comandos do sistema de infoentretenimento ou pressionar o botão
"SRC" dos comandos no volante.
P: Ao reproduzir músicas de um telemóvel por Bluetooth®, por que razão não está disponível determinada
informação da música, por exemplo, o título da música ou a imagem da capa do álbum?
R: A capacidade de apresentar os metadados das músicas, como o título da música ou a imagem da capa do
álbum, depende da versão do perfil do Bluetooth® suportada pelo telemóvel (AVRCP). O AVCRP tem de ser da
versão V1.3 ou superior.
P: Ao reproduzir músicas de um telemóvel por Bluetooth®, posso aceder às minhas playlists, músicas, álbuns ou
pastas?
R: Ao reproduzir músicas de um telemóvel por Bluetooth®, só pode alternar entre a música seguinte ou anterior.
Para dispor do acesso total às suas playlists, músicas, álbuns e pastas, ligue o seu telemóvel através da entrada
USB ao sistema de infoentretenimento.
P: Como posso alterar as definições de tom do meu sistema de infoentretenimento?
R: Para alterar as definições de tom, selecione "Tom" na página inicial.
Voltar ao índice
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2. Navegação (só com Navi 950 IntelliLink e Navi 650)
P: De que forma posso iniciar e cancelar uma orientação de percursos de navegação?
R: Para iniciar a orientação de percursos de navegação, pressione o botão "DEST" nos comandos do sistema de
infoentretenimento. Pode também utilizar o reconhecimento de voz. Para cancelar uma orientação de percursos
ativada, pressione novamente "DEST" e, em seguida, selecione "Cancelar orientação".
P: De que forma se pode selecionar um posto de abastecimento ou outro ponto de interesse para uma orientação
de percursos de navegação?
R: Pressione o botão "DEST" nos comandos do sistema de infoentretenimento e selecione "Pontos de interesse". Os
postos de abastecimento são apresentados na categoria "Automóvel".
P: No mapa de navegação, como posso selecionar um destino diretamente no mapa?
R: Utilize o elemento de 8 posições do botão central nos comandos do sistema de infoentretenimento para
deslocar o cursor no mapa de navegação. Pressione o (anel exterior do) botão central para selecionar o destino na
localização do cursor. No ecrã tátil do Navi 950 IntelliLink do novo Zafira, toque no mapa de navegação, selecione
a localização e a seguir toque em “Iniciar”.
P: Como posso guardar um destino na lista de endereços do meu sistema de infoentretenimento?
R: Depois de introduzir um destino, selecione "Guardar" para o guardar na lista de endereços do seu sistema de
infoentretenimento.
P: Numa orientação de percursos de navegação, onde posso consultar a hora de chegada prevista, o tempo e a
distância da viagem?
R: Existem duas opções disponíveis: 1. Hora de chegada e distância ou 2. Tempo e distância restantes. Para
alternar entre as opções, pressione o botão central nos comandos do sistema de infoentretenimento a partir do
mapa de navegação. Em seguida, selecione "Alternar entre tempo/destino da viagem".
P: Quando efetuo ou recebo chamadas, o sistema de infoentretenimento apresenta o ecrã do telemóvel. Numa
orientação de percursos ativada, como posso voltar rapidamente para o mapa de navegação sem terminar a
chamada?
R: Pode voltar para o mapa de navegação em qualquer altura, pressionando "NAV" nos comandos do sistema de
infoentretenimento. Durante uma chamada, continuam a ser emitidas instruções por voz.
Voltar ao índice
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3. Telefone
P: De que forma posso efetuar o emparelhamento do meu telemóvel com o sistema de infoentretenimento através
do Bluetooth®?
R: Para efetuar o emparelhamento do seu telemóvel, pressione "CONFIG" nos comandos do sistema de
infoentretenimento. Em seguida, selecione "Configurações do telemóvel", "Bluetooth" e "Emparelhar dispositivo".
Certifique-se de que o Bluetooth® está ativado no seu telemóvel e defina-o para ficar visível para outros
dispositivos Bluetooth®.
P: Porque não está o meu telefone a conetar-se com o sistema de infoentretenimento via Bluetooth® (BT)?
R: Assegure-se que o BT está ligado nas definições do seu telefone e que está como visível. Verifique se o seu
telefone é compatível com o sistema de infoentretenimento em http://www.opel.pt/compatibilidade.html.
P: Liguei o meu telemóvel por Bluetooth® ao sistema de infoentretenimento, mas não consigo aceder à lista
telefónica através do sistema de infoentretenimento. Como devo proceder?
R: Se não conseguir aceder à lista telefónica através do sistema de infoentretenimento, tente o seguinte:
1. Determinados modelos de telemóveis requerem que permita o acesso à lista telefónica. Assegure-se de que
ativou o acesso à lista telefónica do seu telemóvel.
2. Dependendo da capacidade da sua lista telefónica, o respetivo carregamento para o sistema de
infoentretenimento pode demorar alguns minutos.
3. Consoante o modelo do seu telemóvel, os contactos guardados num cartão SIM podem não ficar
disponíveis.
4. Atualize o software do sistema operativo do seu telemóvel.
P: Ao selecionar um contacto da minha lista telefónica, não são apresentados todos os números de telefone
atribuídos a esse contacto. Por que razão isto acontece?
R: Se um contacto da sua lista telefónica tiver mais do que um número de telefone de marcação personalizada
atribuído, só é apresentado o primeiro número da marcação personalizada.
P: De que forma posso alterar a ordem da minha lista telefónica no sistema de infoentretenimento, por exemplo,
ordenada pelo nome próprio ou apelido?
R: Para alterar a ordem da lista telefónica no sistema de infoentretenimento, pressione "CONFIG" nos comandos
do sistema de infoentretenimento. Em seguida, selecione "Configurações do telemóvel" e "Ordem".
P: Depois de ligar o meu iPhone ao sistema de infoentretenimento por Bluetooth®, por que razão as minhas
mensagens de texto (SMS) não são apresentadas, em parte ou na íntegra, na caixa de entrada do sistema de
infoentretenimento?
R: Certifique-se de que ativou a definição "Mostrar notificações" no seu iPhone. Tenha em atenção que são
apresentadas na caixa de entrada do sistema de infoentretenimento apenas as mensagens de texto recebidas
depois da ligação do seu iPhone ao sistema de infoentretenimento por Bluetooth®.
P: Ao criar uma SMS de resposta predefinida, como posso introduzir carateres especiais/tremas, como “É” ou “Ü”?
R: Selecione a letra pretendida com o botão central (por exemplo, “E”) e pressione-o repetidamente. Todos os
carateres especiais/tremas associados são apresentados de uma forma consecutiva. Tenha em consideração que
só é possível criar mensagens predefinidas com o veículo parado.
Voltar ao índice
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4. Reconhecimento de voz (só com CD 600 IntelliLink e Navi 950 IntelliLink)
P: Quais são os controlos por voz suportados pela função de reconhecimento de voz do sistema de
infoentretenimento?
R: Apresentamos de seguida alguns exemplos dos mais importantes controlos por voz suportados:
 "Telefonar à Ana Sousa". Consulte a ordem da sua lista telefónica (ordem da lista telefónica)
 "Ler SMS"
 "Reproduzir o artista Mozart"
 "Reproduzir a música "Imagine"
 "Sintonizar FM YouFM"
 "Ajuda"
 "Ativar mensagens longas", "Desativar mensagens longas" (ver instruções por voz demasiado longas)
 "Navegação" e selecione uma das opções: "Endereço", "Ponto de interesse" ou "Voltar para casa"
No caso de endereços, utilize a ordem indicada no ecrã. Por exemplo, para os endereços na Alemanha e Áustria,
indique primeiro o nome da cidade, depois a rua e por último o número da porta/casa. Para os endereços no Reino
Unido e França, indique primeiro o número da porta/casa, depois a rua e, por último, a cidade.
P: Como posso melhorar o desempenho da função de reconhecimento de voz?
R: Tente falar natural e pausadamente, de uma forma veemente e bem articulada. Aguarde pelo sinal sonoro e
fale depois.
P: Ao utilizar o reconhecimento de voz, as instruções por voz do sistema de infoentretenimento são demasiado
longas. Como posso cancelar essas instruções e efetuar diretamente o comando por voz?
R: As instruções por voz podem ser canceladas em qualquer altura, pressionando o botão da função de
reconhecimento de voz no volante. Aguarde pelo sinal sonoro e fale depois. Pode desativar totalmente todas as
instruções por voz, afirmando "Desativar mensagens longas". Para voltar a ativar as instruções por voz, basta
afirmar "Ativar mensagens longas".
P: Tive conhecimento que o sistema de infoentretenimento suporta o reconhecimento de voz por certos
smartphones conetados via Bluetooth® com o sistema de infoentretenimento (por ex Apple Siri ou Google Voice).
Como posso aceder ao SIRI através do sistema de infoentretenimento?
R: Para aceder ao reconhecimento de voz do seu smarthphone através do sistema de infoentretenimento,
pressione o botão do controlo por voz no volante e mantenha-o pressionado durante alguns segundos até o SIRI
emitir um som. Tenha em atenção que algumas funções do reconhecimento de voz do seu smarthphone podem
requerer uma ligação de internet 3G ou 4G.
P: Posso telefonar a um contacto da minha lista telefónica utilizando o reconhecimento de voz?
R: Em primeiro lugar, assegure-se de que o sistema de infoentretenimento tem acesso à lista telefónica.
Dependendo da ordem da sua lista telefónica, é possível que tenha de indicar primeiro o nome próprio seguido do
apelido ou vice-versa.
P: Posso utilizar o reconhecimento de voz para introduzir um endereço de navegação do estrangeiro?
R: Com o reconhecimento de voz, só pode introduzir endereços cujos idiomas nativos correspondam ao idioma
definido do seu sistema de infoentretenimento. Por exemplo, com o sistema de infoentretenimento definido para
o idioma alemão, pode introduzir, utilizando o reconhecimento de voz, um endereço da Áustria mas não pode
introduzir um endereço da França.
Voltar ao índice
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5. Outros
P: Está disponível algum guia resumido que contenha toda a informação necessária sobre como utilizar o sistema
de infoentretenimento?
R: Sim, preparámos um guia de consulta rápida que descreve as funções mais importantes do sistema de
infoentretenimento. Normalmente, o guia de consulta rápida na pasta do manual de instruções ou em
http://www.opel.pt/content/dam/Opel/Europe/portugal/hq/pt/15_ExperienceSection/HMI_Infotainment/download
s/guia-rapido/Guia-Rapido-Navi950-Navi650-CD600-Opel-OnStar.pdf.
P: Tive conhecimento que a app de streaming de música AUPEO! está disponível com CD600 / Navi 950 IntelliLink.
Como posso entrar na AUPEO! com o sistema de infoentretenimento?
R: Para entrar na AUPEO!, primeiro faça download da app para o seu smartphone da Apple App Store ou Google
Play Store e a seguir crie uma conta AUPEO!. Se tiver um Apple iPhone, conete-o com o sistema de
infoentretenimento com um cabo USB. Se tiver um smartphone Android, conete-o com o sistema de
infoentretenimento via Bluetooth®. Na página inicial do sistema de infoentretenimento, selecione “Aupeo” para
iniciar a app AUPEO!.
P: Como posso avançar até à próxima página inicial?
R: Selecione "Mais" na parte inferior direita da página inicial para avançar até à próxima página.
P: De que forma é possível editar a página inicial?
R: Para editar a página inicial, selecione "Menu" na parte inferior esquerda da página inicial. Selecione
"Personalizar" para escolher até 8 aplicações que devem ser apresentadas na página inicial. Para alterar a ordem
dessas aplicações, selecione "Ordenar".
P: Como posso desligar o sistema de infoentretenimento?
R: Para desligar o sistema de infoentretenimento, pressione o botão de alimentação (Power) nos comandos do
sistema de infoentretenimento. A reprodução da música para e surge o ecrã de pausa. Caso pretenda desligar
apenas o visor e continuar a ouvir música, pressione "CONFIG" nos comandos do sistema de infoentretenimento e,
em seguida, selecione "Configurações do visor".
P: Por vezes, o sistema de infoentretenimento alterna entre dois temas gráficos: um escuro e outro claro. Como
posso selecionar um dos temas de um modo definitivo?
R: Para se adaptar às condições de luminosidade envolventes, o sistema de infoentretenimento disponibiliza dois
temas gráficos: um tema mais claro (modo diurno) e um mais escuro (modo noturno). Pode selecionar um destes
temas de um modo definitivo ou definir o sistema para o modo automático. Pressione "CONFIG" nos comandos do
sistema de infoentretenimento, selecione "Configurações do visor ", " Configurações do mapa" e, por último,
"Apresentação de mapas".
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