Guia Rápido
R 4.0 IntelliLink
Opel OnStar

Áudio
Premir Áudio no ecrã
inicial para mudar para o
ecrã principal do áudio.

O ecrã inicial contém todas as
aplicações, incluindo áudio e
telemóvel. É possível selecioná-las
premindo os ícones no ecrã táctil.

Procurar música
Premir no nome da estação de
rádio/título da música para abrir a
lista de estações de rádio/ficheiros
de música ou premir Menu.

Os elementos de comando por
baixo complementam o ecrã táctil:

;: voltar ao ecrã inicial. Premir
continuamente (~2 segundos)
para mudar para o AndroidTM
Auto ou Apple CarPlayTM.
y: mudar para o ecrã principal do
telemóvel. Premir continuamente
(~2 segundos) para ativar os
comandos por voz de um
smartphone ligado.

Mudar de fonte de áudio
Premir Fonte para mudar de
fonte de áudio (p. ex. rádio
FM ou música USB).

Guardar favoritos do rádio
Premir continuamente qualquer
favorito (~2 segundos) para
guardar a estação de rádio
sintonizada como favorito.

Atalho para o ecrã principal
do áudio
Premir
para mudar para o ecrã
principal do áudio.

Apple CarPlay é uma marca comercial da Apple Inc. Android é uma marca comercial da Google Inc.
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Android Auto e Apple
CarPlay

Telefone
Premir Telemóvel no ecrã
inicial para mudar para o ecrã
principal do telemóvel.

Com o Android Auto e o Apple
CarPlay, é possível aceder
a aplicações certificadas em
smartphones compatíveis
com o sistema de informação
e lazer. Confirmar junto do
operador de telemóvel se este
é compatível e se o Android
Auto ou o Apple CarPlay está
disponível no país de residência.
Para utilizar o Android Auto
e/ou o Apple CarPlay:
1. Transferir a aplicação Android
Auto para o telemóvel a partir
da loja do Google Play. Não
é necessária uma aplicação
para o Apple CarPlay.

Para emparelhar um dispositivo
móvel via Bluetooth®, selecionar
Procurar dispositivo e seguir as
instruções. Garantir que o
Bluetooth e todas as definições
necessárias estão ativados no
dispositivo móvel e que o
dispositivo está configurado como
detetável.
Após o emparelhamento, poderá
ser necessário ativar determinadas
definições no próprio dispositivo
(p. ex. acesso à lista telefónica).
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Bluetooth é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc.

2. Garantir que o Apple CarPlay ou
o Android Auto está ativado no
sistema de informação e lazer.
Premir Definições no ecrã
inicial e em seguida aceder à
segunda página das definições.

3. Ligar o telemóvel Android ou
Apple iPhone ® a uma porta de
dados USB utilizando o cabo de
telefone USB compatível. Para
obter o melhor desempenho,
utilizar o cabo USB fornecido
de fábrica com o dispositivo.
iPhone é uma marca registada da Apple Inc.

Os cabos de pós-venda ou de
terceiros poderão não funcionar.
Para utilizar o Android Auto,
poderá ser necessário ativar
determinadas definições no
próprio telemóvel Android.

O ícone Projeção no ecrã inicial
mudará para o Android Auto
ou Apple CarPlay, consoante o
telemóvel. O Android Auto ou
o Apple CarPlay será iniciado
automaticamente se a definição
Abertura automática USB estiver
ativada. Caso contrário, selecionar
o ícone no ecrã inicial ou premir
continuamente ; (~2 segundos).
Premir ; para voltar ao ecrã inicial
do sistema de informação e lazer.
Nota: para carregar a bateria
de um smartphone sem iniciar
a projeção do telemóvel,
desativar o Apple CarPlay ou
o Android Auto (passo 2) e em
seguida ligar o telemóvel ao
sistema de informação e lazer
utilizando um cabo USB.

Reconhecimento de voz
do smartphone
Premir continuamente w no volante
(~2 segundos) para ativar os
comandos por voz do smartphone
(p. ex., Siri®) quando o telemóvel
estiver ligado via Bluetooth
ao sistema de informação e
lazer ou ao utilizar o Android
Auto ou o Apple CarPlay.

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

.

Botões do OnStar
Existem três botões do
OnStar situados na consola
superior (ou espelho retrovisor
interior) no veículo.
Siri é uma marca registada da Apple Inc.
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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.
para aceder às
Premir
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.

• Ligar a um operador OnStar
(p. ex. para uma verificação
de diagnóstico remota ou
para pedir assistência).

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

Hotspot Wi-Fi do OnStar
Para ligar um dispositivo móvel ao
hotspot Wi-Fi OnStar do veículo:
1. Iniciar uma procura de redes
Wi-Fi no dispositivo móvel.
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