Guia Rápido

Navi 950 / 650 / CD 600
Opel OnStar

Nota: é possível que não estejam
disponíveis todas as funções
para o CD 600 e Navi 650.
O ecrã inicial contém
aplicações, incluindo áudio,
telefone e navegação. Poderá
haver aplicações adicionais
acessíveis nas páginas
anteriores ou seguintes.

seleccionar um elemento marcado
no ecrã.
: regressar ao ecrã inicial.

anterior.

: regressar ao menu

: alternar entre as diferentes
fontes de áudio.
: abrir o mapa de navegação.
Premir repetidamente para alternar
entre as diferentes vistas do mapa.
: abrir o menu do destino
de navegação.
: atender uma chamada
recebida ou desactivar/activar o
som do áudio.
: abrir menu de
configurações.

O Sistema de informação e lazer
é controlado pelos elementos
de comando abaixo:

: rodar o botão multifunção
para marcar um elemento no ecrã
ou ampliar/afastar a vista no mapa
de navegação. Premir o (anel
exterior do) botão multifunção para
1

Personalização do ecrã
inicial

Procurar uma música ou
estação de rádio

É possível criar um ecrã inicial
personalizado seleccionando
Menu no ecrã inicial. Podem ser
seleccionadas até oito aplicações
e reordenadas pela ordem
pretendida.

É possível procurar e seleccionar
músicas ou estações de rádio a
partir da lista de estações ou da
lista de conteúdos multimédia.
A lista está acessível a partir do
menu no ecrã de áudio principal
ou rodando o botão multifunção.

Favoritos do rádio

Menus
Em alguns ecrãs é mostrado
um ícone do menu. É possível
abrir o menu premindo o
botão multifunção.
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As estações de rádio (AM/FM/
DAB) podem ser memorizadas
como favoritos mediante uma
pressão longa em qualquer botão
de favoritos 1 a 6 .
Para alternar entre as listas de
favoritos, premir

.

Navegação

Áudio

Para iniciar ou cancelar uma
orientação de percurso, premir
ou selecionar Destino
no ecrã inicial. O menu de
destino difere, consoante
existe uma orientação de
percurso ativa ou não.

Para reproduzir música a partir de
uma fonte de multimédia, p. ex.
dizer "Iniciar intérprete Mozart"
ou "Iniciar música Imagine".

Reconhecimento de voz
Premir q/w no volante para iniciar
os comandos por voz. Esperar pelo
sinal para falar. Premir longamente
q/w para iniciar os comandos
por voz do smartphone ligado
por Bluetooth® (p. ex., Siri®).
Para interromper uma mensagem
de voz do sistema em curso,
premir novamente q/w.
Para cancelar o reconhecimento
de voz, premir x/n no
telecomando no volante.

Telefone
Para telefonar a um contacto
do telemóvel, p. ex. dizer
"Ligar Ana Silva". Se a lista
telefónica estiver ordenada
pelo apelido, será necessário
dizer o apelido primeiro.

Para sintonizar uma estação
de rádio, p. ex. dizer
"Sintonizar YouFM FM".

Navegação
Dizer primeiro "Destino". Em
seguida, dizer o tipo de destino,
p. ex. "Morada" ou "Ponto de
interesse" ou "Ir para casa".
Para as moradas, utilizar
a ordem indicada no ecrã.
Por ex., Alemanha, Áustria:
<cidade> <rua> <porta nº>.
Por ex., Reino Unido, França:
<porta nº> <rua> <cidade>.

Outros comandos úteis
Dizer "Ajuda" para obter
informações sobre comandos
de voz válidos.
Dizer "Activar modo verboso"
ou "Desactivar modo verboso"
para ativar/desativar mensagens
de ajuda detalhadas dos
comandos por voz.

Para ler mensagens de texto
recebidas, dizer "Ler mensagens
SMS". O acesso aos contactos e
às mensagens deve estar ativado
nas definições do telemóvel.

Bluetooth é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. Siri é uma marca comercial da Apple Inc.
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• Ligar a um consultor OnStar
(por exemplo, para uma verificação de diagnóstico remota
ou para transferir um destino
para a unidade de navegação).

Nota: apenas aplicável se o
veículo estiver equipado com o
Opel OnStar. O hotspot Wi-Fi LTE
4G poderá não estar disponível
em determinados países.
O OnStar é o seu assistente
pessoal de conectividade
e mobilidade.
Para efetuar o registo no
OnStar, contactar o respetivo
concessionário Opel ou premir

.

• Fazer uma chamada de
emergência que estabeleça ligação a um consultor
OnStar (por exemplo,
em caso de acidente ou
emergência médica).

Botões do OnStar

Hotspot Wi-Fi do OnStar

Existem três botões do
OnStar situados na consola
superior (ou espelho retrovisor
interior) no veículo.

Para ligar um dispositivo móvel ao
hotspot Wi-Fi OnStar do veículo:
1. Iniciar uma procura de redes
Wi-Fi no dispositivo móvel.
2. Selecionar o hotspot do veículo
quando este for visível.

• Aceder ao menu de definições
Wi-Fi do OnStar.
• Aceitar a chamada iminente/
terminar a chamada atual
do consultor OnStar.
• Ativar a máscara de localização.
Premir continuamente até ouvir
um pedido de voz para ativar/
desativar a máscara de localização. Quando ativada, a localização do veículo apenas é
transferida para o OnStar em
caso de emergência. A configuração da máscara de localização será mantida até que
seja novamente alterada.

3. Introduzir a palavrapasse no dispositivo móvel
quando for pedido.
Premir
para aceder às
definições Wi-Fi do OnStar a fim
de obter o nome (SSID) e a
palavra-passe do hotspot do
veículo.
Para mais informações sobre o
OnStar e o Sistema de informação
e lazer, consultar o manual do
utilizador, premir
ou visitar-nos
online.
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