Rádio R 4.0 IntelliLink
Perguntas Frequentes (FAQs)
Setembro 2016

Índice
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Áudio .................................................................................................................................................................................. 1
Telefone.............................................................................................................................................................................2
Apple CarPlay™ ................................................................................................................................................................2
Android Auto™ .................................................................................................................................................................5
Galeria ...............................................................................................................................................................................8
Outros ................................................................................................................................................................................8

1. Áudio
P: Como posso alterar a fonte de áudio, por exemplo, de rádio FM para USB?
R: Para alterar a fonte de áudio, pressione o botão "ÁUDIO", no ecrã principal, e em seguida pressione
“Fonte”, na parte inferior do ecrã. Escolha a fonte áudio que deseja ouvir. Em alternativa, poderá
pressionar o botão “SCR” do volante.
P: Como posso procurar e selecionar uma estação de rádio?
R: Para procurar uma estação de radio, pressione “Menu”, na parte inferior do ecrã principal do rádio. Em seguida
toque em “Lista de Estações” e escolha uma estação da lista de estações sintonizadas. Dica: Para aceder
diretamente à lista de estações, toque simplesmente no nome da estação que se encontra a tocar, no ecrã
principal do rádio.
P: Como posso guardar uma estação de radio como predefinida?
R: Para guardar uma estação de rádio como predefinida, primeiro selecione e reproduza a estação que deseja
guardar. Em seguida, pressione durante uns segundos qualquer botão de predefinição da parte inferior do ecrã
principal até ouvir um sinal sonoro duplo.
P: Como posso procurar música no meu dispositivo USB (por exemplo, iPod ou smartphone)?
R: Para procurar música num dispositivo USB, terá que primeiro mudar a fonte áudio para USB. Em seguida,
pressione o botão “Menu”, na parte inferior direita do ecrã. Dica: Para aceder diretamente à lista multimédia,
pressione simplesmente o nome da música que se encontra a tocar, no ecrã principal multimédia.
P: Por que razão não consigo aceder às minhas playlists ou álbuns quando ligo um dispositivo (por exemplo, um
smartphone) por Bluetooth® (BT)? Funciona sempre que ligo o mesmo dispositivo através da entrada USB.
R: Para ouvir música através da reprodução por Bluetooth® é requerido que o seu aparelho suporte o protocolo BT
AVRCP 1.4. Verifique se o AVRCP 1.4 é suportado, junto do fabricante do seu aparelho.
P: Por que razão não é apresentado o título da música durante a reprodução de músicas por Bluetooth® (BT), por
exemplo, a partir do meu Smartphone?
R: Para visualizar metadados, como o artista e o título da música no ecrã do sistema de infoentretenimento
durante a transmissão de música por Bluetooth®, o seu dispositivo tem de suportar o BT padrão AVRCP 1.3 (ou
superior).
P: Como posso mudar a definição de tom do meu sistema de infoentretenimento?
R: Para ajustar as definições de tom, toque no botão “Menu”, na parte inferior direita do ecrã principal de áudio.
Em seguida, toque em “Definições de Tom” no final da lista.
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P: Como posso ativar/desativar o programa de trânsito (TP)?
R: Para ativar/desativar o programa de trânsito, pressione o botão “Menu” no ecrã principal de áudio e, em
seguida, mude a definição do TP.
Voltar ao índice
2. Telefone
P: Como posso ligar o meu smartphone ao sistema de infoentretenimento por Bluetooth® (BT)?
R: Para ligar o seu smartphone ao Sistema de infoentretenimento através do Bluetooth®, assegure-se de que o
Bluetooth do seu smartphone está ligado e que o seu telemóvel se encontra visível. No ecrã principal, toque em
“TELEFONE”, e em seguida pressione, “Procurar Dispositivo”. Selecione o seu telefone a partir da lista de
dispositivos encontrados e aceite o pedido de ligação, no sistema de infoentretenimento e no telefone. Após
estabelecer a ligação, no caso de alguns telefones, poderá ainda ser necessário confirmar o acesso à lista de
contactos.
P: Por que razão não consigo ligar o meu Smartphone ao sistema de infoentretenimento por Bluetooth® (BT)?
R: Assegure-se de que o BT está ativado e o seu telemóvel se encontra visível. Para verificar se o seu telemóvel é
compatível com o sistema de infoentretenimento, aceda a: http://www.opel.pt/compatibilidade.html.
P: Liguei o meu smartphone ao sistema de infoentretenimento por Bluetooth®, mas não consigo aceder à lista de
contactos através do sistema de infoentretenimento. O que posso fazer?
R: Caso não consiga aceder à lista de contactos através do seu sistema de infoentretenimento, tente o seguinte:
1. Para alguns telemóveis, será necessário que autorize o acesso à sua lista de contactos. Assegure-se de que
permitiu o acesso à lista de contactos do seu telemóvel após emparelhamento do mesmo.
2. O sistema de infoentretenimento poderá levar alguns minutos a carregar a sua lista de contactos,
dependendo do tamanho da mesma.
3. Os contactos guardados no cartão SIM poderão não estar disponíveis, dependendo do modelo do seu
smartphone.
4. Atualize o sistema operativo do seu smartphone.
O seu telemóvel terá que suportar o PBAP (Phone Book Access Profile ou Perfil de Acesso à Lista de
Contactos).
P: Após ligar o meu smartphone ao sistema de infoentretenimento por Bluetooth, como posso ligar a um contacto
da minha lista de contactos usando o sistema de infoentretenimento?
R: Para ligar a um contacto da sua lista de contactos, pressione “TELEFONE”, no ecrã principal, e em seguida
toque em “Contactos”. Poderá navegar na lista de contactos ou pressionar o botão de procura do lado esquerdo
do ecrã.
Voltar ao índice
3. Apple CarPlay™
P: O que é o Apple’s CarPlay?
R: O Apple CarPlay é uma forma simples de usar o seu Apple iPhone ® no seu automóvel. O CarPlay permite-lhe
visualizar e controlar algumas aplicações, otimizadas para utilização no automóvel, e funcionalidades do seu
smartphone através do ecrã tátil do sistema de infoentretenimento ou através de comandos de voz.
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P: De que forma usar o Apple CarPlay difere de usar o telemóvel enquanto se conduz?
R: O Apple CarPlay tira partido dos comandos de voz, sempre que possível, e projeta uma configuração ampliada
e mais simples das aplicações no ecrã do sistema de infoentretenimento, o que ajuda a manter os seus olhos na
estrada e as suas mãos no volante. Além disso, poderá aceder a um número limitado de aplicações através do
CarPlay, o que ajuda a minimizar as distrações. Poderá consultar uma lista de aplicações atualmente disponíveis
em http://www.apple.com/ios/carplay/.
Q: Quais as aplicações disponíveis para o Apple CarPlay?
A: As aplicações disponíveis para o Apple CarPlay são apenas aquelas otimizadas para utilização em automóveis
lançadas pela Apple. Poderá consultar uma lista de aplicações atualmente disponíveis em
http://www.apple.com/ios/carplay/.
P: Por que razão algumas funções do Apple CarPlay não está disponíveis durante a condução?
R: Por razões de segurança, algumas funções do Apple CarPlay (por exemplo, acesso à lista de contactos do
smartphone) não estão disponíveis durante a condução. Para usar essas funções, utilize o controlo de voz da Siri®
ou encoste o carro, ative o travão de mão e use o telefone.
P: Como sei se o meu smartphone suporta o Apple CarPlay?
R: O Apple CarPlay funciona com o iPhone 5 e versões mais recentes. Para mais informação sobre compatibilidade
com o smartphone, visite http://www.apple.com/ios/carplay/.
P: O meu automóvel suporta o Apple CarPlay, no entanto, este ainda não se encontra disponível no meu país. Após
disponibilização, o que terei que fazer para utilizar o CarPlay no meu veículo?
R: É simples. Para ligar o Apple CarPlay, basta ligar o seu iPhone compatível (iOS 5 ou mais recente) ao sistema de
infoentretenimento com um cabo de alimentação USB. Não será necessário atualizar o software do seu automóvel.
P: O meu veículo está equipado com uma versão antiga do sistema de infoentretenimento que não é compatível
com o Apple CarPlay. Posso atualizar o sistema de infoentretenimento do meu veículo e, desta forma, torná-lo
compatível com o CarPlay?
R: Não. Não é possível tornar uma versão antiga do sistema de infoentretenimento compatível com o Apple
CarPlay.
P: O Apple CarPlay tem custos associados?
R: A compatibilidade com o Apple CarPlay é uma funcionalidade do Sistema de infoentretenimento IntelliLink
incorporado e não pode ser usado em separado. Como tal, não tem custos associados. Algumas aplicações às
quais acede no seu veículo, através do telefone compatível, poderão permitir a compra de conteúdo adicional
dentro da aplicação ou utilizar os dados do seu smartphone, que poderá também resultar em custos adicionais,
particularmente em situações em que se encontra no estrangeiro. Estas incluem, por exemplo, aplicações de
transmissão de música e aplicações de navegação. Caso o seu veículo esteja equipado com um OnStar® 4G LTE
com ligação Wi-Fi disponível (não está disponível em todos os mercados), poderá ligar o seu smartphone
compatível e usar o plano de dados do veículo.
P: Como posso saber, de forma simples, se o sistema de infoentretenimento do meu veículo é compatível com o
CarPlay?
R: Nos casos em que o sistema de infoentretenimento do veículo é compatível com o Apple CarPlay, o ícone
“PROJEÇÃO” aparecerá no menu inicial do mesmo.
P: Como posso começar a usar o Apple CarPlay?
R: Em primeiro lugar, assegure-se de que tem a versão mais recente do iOS instalada no seu iPhone.
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Verifique ainda se o seu iPhone suporta o Apple CarPlay e se este se encontra disponível no seu país. Para usar o
CarPlay, siga os seguintes passos:
1. Assegure-se de que ativou a Siri® no seu iPhone.
2. Ligue o seu iPhone ao sistema de infoentretenimento através de um cabo de alimentação USB. Para um
melhor desempenho, utilize o cabo de origem fornecido juntamente com o seu telefone.
3. Desbloqueie o seu iPhone e permita o acesso do CarPlay ao mesmo. Se o CarPlay não iniciar de imediato,
pressione o ícone CarPlay no menu inicial do Sistema de infoentretenimento. Tenha em atenção que
algumas funcionalidades do CarPlay, como a transmissão de música ou o reconhecimento de voz da Siri®
podem requerer uma ligação de internet 3G ou 4G.
P: Como faço para utilizar o Apple CarPlay?
R: Após iniciar o Apple CarPlay, o ecrã principal do CarPlay e as aplicações disponíveis podem ser visualizadas no
ecrã do sistema de infoentretenimento. Poderão haver mais aplicações disponíveis, noutras páginas do ecrã
inicial, às quais poderá aceder deslizando o seu dedo sobre o ecrã, para a esquerda ou para a direita. Pressione o
ícone da aplicação para a iniciar. Para voltar ao ecrã inicial, pressione o botão inicial do CarPlay na parte inferior
esquerda do ecrã. Pressione o botão inicial do CarPlay durante alguns segundos para ativar o controlo de voz da
Siri®. Também pode pressionar durante alguns o botão de voz do volante para ativar a Siri®.
P: Como faço para ativar a Siri® e o que posso dizer?
R: Para iniciar a Siri®, pressione durante alguns segundos o botão de voz no volante ou o botão iniciar do CarPlay.
Tenha em atenção que a Siri® pode requerer uma ligação de internet 3G ou 4G. Enquanto utiliza a Siri®, poderá
fazer chamadas, reproduzir música, fazer perguntas sobre meteorologia ou muitas outras coisas para as quais
utiliza a Siri® no seu iPhone.
P: Como posso voltar ao meu sistema de infoentretenimento para ouvir uma estação de radio, enquanto uso o
Apple CarPlay?
R: Nos comandos do sistema de infoentretenimento, pressione durante alguns segundos o botão do menu inicial
para mudar para o sistema de infoentretenimento. Siga o mesmo procedimento para voltar ao CarPlay. Dica: Use
os botões do seu volante ou comandos do Sistema de infoentretenimento para mudar as fontes de áudio ou as
estações de rádio.
P: Posso impedir que o sistema de infoentretenimento do meu automóvel inicie automaticamente o Apple CarPlay
quando um telefone compatível é ligado por USB?
R: Sim. Vá às “DEFINIÇÕES” do sistema de infoentretenimento do seu veículo e desative a opção “Início
Automático via USB”.
P: Posso desligar o Apple CarPlay por completo?
R: Sim. Vá às definições do Sistema de infoentretenimento do seu veículo e desative o Apple CarPlay. Poderá voltar
a ativá-lo em qualquer altura.
P: O Apple CarPlay não inicia no sistema de infoentretenimento do meu veículo. O que posso fazer?
R: Verifique se seguiu as instruções de como começar a utilização do Apple CarPlay. Vá às definições do sistema de
infoentretenimento do seu veículo, assegure-se de que o CarPlay está ativado e ligue o seu telefone com o cabo
USB de origem. Algumas definições do dispositivo terão que ser confirmadas no seu telefone após estabelecer a
ligação. Verifique se a data e hora do seu sistema de infoentretenimento estão corretas.
P: Por que razão a Siri® não percebe o que eu digo?
R: Depois de iniciar a Siri®, espere e fale apenas após o sinal. A utilização da Siri® pode requerer uma ligação de
internet 3G ou 4G.
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P: Por que razão estou a ter problemas com a utilização do Apple CarPlay (por exemplo, a reprodução de música é
interrompida ou a Siri® não dá sinal)?
R: Caso tenha problemas durante a utilização do CarPlay, verifique a ligação de internet do seu telefone. Se o seu
iPhone estiver ligado ao Wi-Fi através do OnStar ® 4G LTE, verifique a sua ligação Wi-Fi. Algumas funções do
CarPlay, como a transmissão de música ou a Siri®, podem requerer uma ligação de internet 3G ou 4G.
P: Quais as medidas tomadas no sentido da proteção do veículo contra ataques cibernéticos?
R: A segurança dos passageiros é algo muito sério para nós. Desta forma, temos uma abordagem multifacetada
relativamente à segurança cibernética no interior do veículo, e os sistemas dos veículos são concebidos de modo a
que possam ser atualizados com medidas de segurança melhoradas, à medida que as potenciais ameaças se
desenvolvem.
Voltar ao índice
4. Android Auto™
P: O que é o Android Auto?
R: O Android Auto é uma forma simples e inteligente de usar o seu smartphone Android™ no interior do veículo. O
Android Auto permite a visualização e controlo de determinadas aplicações, otimizadas para utilização no
automóvel, e funcionalidades do seu smartphone através do ecrã tátil do sistema de infoentretenimento ou
através dos comandos de voz.
P: De que forma usar o Android Auto difere de usar o telemóvel enquanto se conduz?
R: O Android Auto tira partido dos comandos de voz, sempre que possível, e projeta uma configuração ampliada e
mais simples das aplicações no ecrã do sistema de infoentretenimento, o que ajuda a manter os seus olhos na
estrada e as suas mãos no volante. Além disso, poderá aceder a um número limitado de aplicações através do
CarPlay, o que ajuda a minimizar as distrações.
P: Quais as aplicações disponíveis para o Android Auto?
R: As aplicações disponíveis para o Android Auto são apenas aquelas otimizadas para utilização no interior dos
veículos. Poderá consultar uma lista de aplicações atualmente disponíveis em g.co/androidauto.
P: Como sei se o meu smartphone suporta o Android Auto?
R: Procure a aplicação Android Auto no Google Play™ do seu telemóvel. Para mais informação sobre a
compatibilidade do smartphone, visite https://www.android.com/auto.
P: O Android Auto já se encontra disponível?
R: De momento, o Android Auto está disponível apenas em alguns modelos selecionados. Deverá ser instalado nos
modelos adicionais no final de 2016, no entanto, ainda não há uma confirmação sobre a data.
P: O meu automóvel suporta o Android Auto, no entanto, este ainda não se encontra disponível no meu país. Após
disponibilização, o que terei que fazer para utilizar o Android Auto no meu veículo?
R: É simples. Descarregue a aplicação Android Auto no seu telefone Android a partir do Google Play e ligue-o ao
sistema de infoentretenimento através de um cabo USB. Não será necessário atualizar o software do seu
automóvel.
P: O meu automóvel suporta o Android Auto, no entanto, este ainda não se encontra disponível no meu país. Após
disponibilização, o que terei que fazer para utilizar o Android Auto no meu veículo?
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R: É simples. Descarregue a aplicação Android Auto no seu telefone Android a partir do Google Play e ligue-o ao
sistema de infoentretenimento através de um cabo USB. Não será necessário atualizar o software do seu
automóvel.
P: O meu veículo está equipado com uma versão antiga do sistema de infoentretenimento que não é compatível
com o Android Auto. Posso atualizar o sistema de infoentretenimento do meu veículo e, desta forma, torná-lo
compatível com o Android Auto?
R: Não. Não é possível tornar uma versão antiga do sistema de infoentretenimento compatível com o Android
Auto.
P: O Android Auto tem custos associados?
R: A compatibilidade com o Android Auto é uma funcionalidade do sistema de infoentretenimento IntelliLink
incorporado e não pode ser usado em separado. Como tal, não tem custos associados. Algumas aplicações às
quais acede no seu veículo, através do telefone compatível, poderão permitir a compra de conteúdo adicional
dentro da aplicação ou utilizar os dados do seu smartphone, que poderá também resultar em custos adicionais,
particularmente em situações em que se encontra no estrangeiro. Estas incluem, por exemplo, aplicações de
transmissão de música e aplicações de navegação. Caso o seu veículo esteja equipado com o OnStar® 4G LTE com
ligação Wi-Fi disponível (não está disponível em todos os mercados), poderá ligar o seu smartphone compatível e
usar o plano de dados do veículo.
P: Como posso saber, de forma simples, se o sistema de infoentretenimento do meu veículo é compatível com o
Android Auto?
R: Nos casos em que o sistema de infoentretenimento do veículo é compatível com o Android Auto, o ícone
“PROJEÇÃO” aparecerá no menu inicial do mesmo.
P: Como posso começar a usar o Apple Android Auto?
R: Em primeiro lugar, assegure-se de que tem a versão mais recente do sistema operativo Android instalada no seu
telefone. Verifique ainda se o seu smartphone Android suporta o Android Auto e se este se encontra disponível no
seu país. Para usar o Android Auto, siga os passos seguintes:
1. Descarregue a aplicação Android Auto a partir do Google Play e instale-a no seu telefone.
2. Ligue o seu smartphone ao sistema de infoentretenimento através de um cabo USB. Para um melhor
desempenho, utilize o cabo de origem fornecido juntamente com o seu telefone.
3. No seu telemóvel, configure o Android Auto para aceder às principais funções do smartphone.
4. Se o Android Auto não iniciar de imediato, pressione o ícone Android Auto no menu inicial do sistema de
infoentretenimento.
Tenha em atenção que algumas funcionalidades do Android Auto, como a transmissão de música ou o Talk to
Google, podem requerer uma ligação de internet 3G ou 4G.
Q: Posso usar Google Maps com Android Auto no meu carro sem uma ligação à Internet (por exemplo, quando
viajo para o estrangeiro)?
A: Sim, pode usar a funcionalidade Áreas off-line do Google Maps, com Android Auto. Para fazer download de uma
área off-line para o seu smartphone, ligue o seu smartphone a uma rede Wi-Fi. A seguir, abra a app do Google
Maps no seu smartphone, entre no menu e selecione Áreas off-line. Faça download de uma ou mais áreas off-line.
As suas áreas off-line estarão disponíveis para navegação usando o Google Maps mesmo sem uma ligação à
Internet.
P: Liguei o meu telefone e encontrei o botão Android Auto, mas a aplicação não funciona. Por que razão isto
acontece?
R: Caso seja a primeira vez que está a usar o Android Auto para um automóvel em específico, certifique-se de que
desbloqueia o seu telefone e aceita os Termos e Condições no ecrã do seu telemóvel após ter estabelecido a
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ligação e pressionado o botão Android Auto no seu ecrã. Certifique-se ainda de que a opção “Apenas ligar a
veículos conhecidos” do Android Auto não está ligada.
P: Como faço para utilizar o Android Auto?
R: O ecrã principal do Android Auto será visualizado no ecrã do sistema de infoentretenimento, após iniciar o
Android Auto. Na parte inferior do ecrã, carregue no ícone de uma aplicação para a iniciar (por exemplo, Google
Maps™ ou Google Play). Para voltar ao ecrã inicial, toque no botão circular a meio da parte inferior do ecrã.
Pressione o botão de voz na parte superior do ecrã para utilizar o Talk to Google. Poderá também pressionar
durante alguns segundos o botão de voz no volante para iniciar o Talk to Google.
P: Como posso usar o Talk to Google?
R: Para iniciar o Talk to Google, pressione durante alguns segundos o botão de voz no comando do volante ou
toque no botão do microfone na parte superior do ecrã tátil enquanto o Android Auto está ativado. Tenha em
conta que o Talk to Google pode requerer uma ligação de internet 3G ou 4G.
P: Como posso voltar ao meu sistema de infoentretenimento para ouvir uma estação de radio, enquanto uso o
Android Auto?
R: Nos comandos do sistema de infoentretenimento, pressione o botão do menu inicial para mudar para o sistema
de infoentretenimento. Pressione durante alguns segundos o botão do menu inicial para voltar ao Android Auto.
Dica: Use os botões do seu volante ou comandos do sistema de infoentretenimento (por exemplo, para mudar as
fontes de áudio ou as estações de rádio).
P: Como faço para alternar entre aplicações durante a utilização do Android Auto (por exemplo, do Google Play
Music para o Spotify)?
R: Enquanto utiliza o Android Auto, pressione o ícone da Música na parte inferior do ecrã e inicie a aplicação
áudio. Pressione novamente para selecionar uma aplicação de música disponível (por exemplo, Spotify).
P: Posso impedir que o sistema de infoentretenimento do meu automóvel inicie automaticamente o Android Auto
quando um telefone compatível é ligado por USB?
R: Sim. Vá às “DEFINIÇÕES” do sistema de infoentretenimento do seu veículo e desative a opção “Início
Automático via USB”.
P: Posso desligar o Android Auto por completo?
R: Sim. Vá às definições do sistema de infoentretenimento do seu veículo e desative o Android Auto. Poderá voltar
a ativá-lo em qualquer altura.
P: O Android Auto não inicia no sistema de infoentretenimento do meu veículo. O que posso fazer?
R: Verifique se seguiu as instruções de como começar a utilização do Android Auto. Vá às definições do sistema de
infoentretenimento do seu veículo, assegure-se de que o Android Auto está ativado e ligue o seu telefone com o
cabo USB de origem. Algumas definições do dispositivo terão que ser confirmadas no seu telefone após
estabelecer a ligação. Verifique se a data e hora do seu sistema de infoentretenimento estão corretas.
P: Por que razão o Talk to Google não percebe o que eu digo?
R: Depois de iniciar o Talk to Google, espere e fale apenas após o sinal. A utilização do Talk to Google pode
requerer uma ligação de internet 3G ou 4G.
P: Por que razão estou a ter problemas com a utilização do Android Auto (por exemplo, a reprodução de música é
interrompida ou o Talk to Google não dá sinal)?
R: Caso tenha problemas durante a utilização do Android Auto verifique a ligação de internet do seu telefone
Android. Se o seu smartphone estiver ligado ao Wi-Fi através do OnStar ® 4G LTE, verifique a sua ligação Wi-Fi.
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Algumas funções do Android Auto, como a transmissão de música ou o Talk to Google, podem requerer uma
ligação de internet 3G ou 4G.
P: Quais as medidas tomadas no sentido da proteção do veículo contra ataques cibernéticos?
R: A segurança dos passageiros é algo muito sério para nós. Desta forma, temos uma abordagem multifacetada
relativamente à segurança cibernética no interior do veículo, e os sistemas dos veículos são concebidos de modo a
que possam ser atualizados com medidas de segurança melhoradas, à medida que as potenciais ameaças se
desenvolvem.
Voltar ao índice
5. Galeria
P: Como posso reproduzir um filme ou visualizar uma imagem com o sistema de infoentretenimento?
R: Para reproduzir um filme ou visualizar uma imagem com o sistema de infoentretenimento, assegure-se, antes de
mais, de que o dispositivo com suporte para ficheiros multimédia está ligado. No ecrã inicial, pressione “GALERIA”.
Toque nos botões à esquerda do ecrã para alternar entre imagens e vídeos. Nota: Os vídeos só podem ser
visualizados, caso o veículo esteja parado e o travão de mão ativado.
P: Quais os formatos de imagem e vídeo suportados pelo sistema de infoentretenimento?
R: São suportados pelo sistema de infoentretenimento os seguintes formatos de imagem: jpg, bmp, png, gif e jpeg;
e os seguintes formatos de vídeo: avi e mp4. Para mais informação (por exemplo, resolução de ficheiros e codecs
áudio), consulte o manual de infoentretenimento.
Voltar ao índice
6. Outros
P: Como posso usar o reconhecimento de voz do smartphone (por exemplo, a Siri® ou o Google Voice) com o
sistema de infoentretenimento?
R: Em primeiro lugar, certifique-se de que o seu smartphone está ligado ao sistema de infoentretenimento por
Bluetooth®. Pressione durante alguns segundos o botão do comando de voz no volante e ative o reconhecimento
de voz do seu smartphone. Nota: Algumas funções do reconhecimento de voz do seu smartphone podem requerer
uma ligação de internet 3G ou 4G.
P: Como posso ativar ou desativar o sinal sonoro do ecrã tátil?
R: Para ativar ou desativar o sinal sonoro do ecrã tátil, pressione “DEFINIÇÕES” no ecrã principal. Em seguida,
pressione “Rádio” e altere a definição para “Feedback de Toque Audível”, conforme o que deseja.
P: Como posso desligar o sistema de infoentretenimento?
R: Pressione durante alguns segundos o botão standby, para desligar o Sistema de infoentretenimento. Pressione
novamente durante alguns segundos para voltar a ligar.
Voltar ao índice
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