Kort vejledning

Navi 950 / 650 / CD 600
Opel OnStar

Bemærk: Det er ikke sikkert,
at alle funktioner findes til
CD 600 og Navi 650.
Startskærmen indeholder bl.a.
applikationerne audio, telefon og
navigation. Yderligere applikationer
kan være tilgængelige på
foregående eller næste sider.

: Gå tilbage til startskærmen.

menu.

: Gå tilbage til foregående

: Skift mellem forskellige
lydkilder.
: Åbn navigationskortet. Tryk
gentagne gange for at skifte
mellem forskellige kortvisninger.
: Åbn menuen
Navigationsdestination.
: Tag imod indkommende
telefonopkald eller slå lyden fra/til.
: Åbn indstillingsmenuen.

Infotainment-systemet styres med
betjeningsknappen underneden:

: Drej
multifunktionsknappen for at
markere et element fra skærmen
eller for at zoome ind/ud på
navigationskortet. Tryk på (den
yderste ring af)
multifunktionsknappen for at vælge
et markeret element fra skærmen.
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Individuelle indstillinger
for startskærmen

Søg efter sang eller
radiostation

Der kan skabes en individuelt
indstillet startskærm ved at vælge
Menu fra startskærmen. Du kan
vælge op til otte applikationer og
derefter flytte om på dem i vilkårlig
rækkefølge.

Der kan søges efter og vælges
mediesange eller radiostationer fra
stationslisten eller medielisten. Fra
hovedskærmen for lyd kan du gå
ind på listen fra menuen eller ved
at dreje på multifunktionsknappen.

Radiofavoritter
Radiostationer (AM/FM/DAB) kan
gemmes som favoritter ved at
trykke længe på én af
favoritknapperne 1 til 6 .
Tryk på

Menuer
På visse skærme vises et
menuikon. Menuen kan åbnes ved
at trykke på multifunktionsknappen.

2

for at skifte mellem

favoritlisterne.

Navigation
For at starte eller annullere en
rutevejledning, tryk på
eller vælg Destination fra
startsiden. Destinationsmenuen
varierer alt efter om en
rutevejledning er aktiv eller ej.

Bemærk: Kun relevant hvis din
bil er udstyret med Opel OnStar.
4G LTE Wi-Fi-hotspot er muligvis
ikke tilgængeligt i visse lande.
OnStar er din personlige
tilslutnings- og mobilitetsassistent.
Du kan tilmelde dig OnStar ved
at kontakte din Opel-forhandler
eller ved at trykke
.

OnStar-knapper
Tre OnStar-knapper er anbragt i
bilen topkonsol (eller kabinespejlet).

• Gå ind i OnStar Wi-Fi
indstillingsmenuen.
• Accepter indkommende/
afslut igangværende
OnStar-vejlederopkald.
• Aktiver lokalitetssløring. Tryk
og hold, indtil du hører en
stemme prompte for at aktivere/
deaktivere lokalitetssløring.
Ved aktivering overføres
bilens lokalitet kun til OnStar
i tilfælde af en nødsituation.
Lokalitetssløringsindstillingen
vil blive bevaret, indtil
den ændres tilbage.

• Forbind til en OnStar-vejleder
(fx for fjerndiagnosekontrol eller
3

for at downloade en destination
til din navigationsenhed).

• Placer et nødopkald, som
forbinder dig med en OnStarvejleder (fx i tilfælde af en ulykke
eller en medicinsk nødsituation).

OnStar Wi-Fi-hotspot
For at forbinde en mobilenhed med
OnStar Wi-Fi-hotspot:
1. Start en Wi-Fi-netværkssøgning
på din mobile enhed.
2. Vælg dit bil-hotspot,
hvis det er listet.
3. Indtast adgangskoden
på din mobile enhed, når
du bliver bedt om det.
for at få adgang til
Tryk på
OnStar Wi-Fi-indstillinger for at
finde navnet på bilens hotspot
(SSID) og adgangskode.
For yderligere information om
OnStar og dit infotainment-system,
se instruktionsbogen, tryk på
eller besøg os online.
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