Короткий
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Аудіо
Для переходу до головного
екрана керування звуком
натисніть Аудіо на
головному екрані.

Головний екран містить усі
програми включно з програмами
для відтворення звуку та
керування телефоном. Щоб
вибрати потрібну функцію,
натисніть піктограму відповідної
програми на сенсорному екрані.

Огляд музики
Натисніть назву радіостанції
або композиції, щоб відкрити
список радіостанцій/музичних
файлів, або натисніть Меню.

Вибір джерел відтворення
звуку

Наведені нижче органи
керування доповнюють
сенсорний екран:

;: повернення до головного
екрана. Для переходу до Android
Auto або Apple CarPlay натисніть
й утримуйте близько 2 с.
y: перехід на головний екран

керування телефоном. Натисніть
і потримайте (~2 с), щоб
увімкнути функцію
розпізнавання мовлення в
підключеному смартфоні.

Натисніть Джерело,
щоб змінити джерело
відтворення звуку (наприклад,
FM-радіостанція або пристрій
USB з музичними файлами).

Збереження радіостанцій у
вибране
Натисніть і потримайте (~2 с)
будь-який елемент вибраного,
щоб зберегти поточну
радіостанцію у вибране.
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Швидке відкривання
головного екрана керування
звуком
Щоб перемкнутись на головний
екран керування звуком,
натисніть

.

Після об’єднання в пару
пристрою певні його
налаштування, можливо,
потрібно буде ввімкнути в
ньому самому (наприклад,
доступ до телефонної книги).

Android Auto і Apple
CarPlay

Телефон
Для переходу до головного
екрана керування телефоном
натисніть Телефон на
головному екрані.

Технології Android Auto та
Apple CarPlay дають змогу
користуватися сертифікованими
програмами, встановленими
в сумісних смартфонах, за
допомогою інформаційнорозважальної системи.
Уточніть у виробника свого
телефону, чи підтримуються
у ньому технології Android
Auto та Apple CarPlay і чи
доступні вони у вашій країні.
Щоб користуватися Android Auto
та/або Apple CarPlay,
виконайте такі дії:

Щоб приєднати мобільний
пристрій через Bluetooth,
виберіть Пошук пристрою і
виконайте вказівки на екрані.
Перед цим слід увімкнути
Bluetooth, увімкнути в ньому всі
потрібні налаштування й
зробити мобільній пристрій
видимим для інших пристроїв.
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1. Завантажте в телефон
програму Android Auto з
магазину Google Play. Для
технології Apple CarPlay
програми завантажувати
не потрібно.
2. Увімкніть в інформаційнорозважальній системі
функцію Apple CarPlay або
Android Auto. Натисніть на
головному екрані Параметри
і перейдіть на другу
сторінку налаштувань.

випадку виберіть піктограму на
головному екрані або натисніть і
утримуйте ; близько 2 секунд.
Щоб повернутись на головний
екран інформаційнорозважальної системи,
натисніть ;.
3. Підключіть телефон
Android або Apple iPhone
за допомогою сумісного
кабелю USB для телефонів,
приєднавши кабель до
USB-порту даних. Для
кращої роботи пристрою
використовуйте кабель
USB, наданий виробником
телефону. Кабелі, виготовлені
іншими виробниками
або придбані окремо,
можуть не працювати.

Примітка. Щоб зарядити
акумулятор смартфону,
не запускаючи функцію
проеціювання телефону,
вимкніть Apple CarPlay
або Android Auto (крок 2),
а потім підключіть
телефон до інформаційнорозважальної системи за
допомогою кабелю USB.

Щоб користуватися функцією
Android Auto, можливо,
доведеться виконати певні
налаштування в самому
телефоні Android.

Піктограма Проекція залежно
від телефону зміниться на
піктограму Android Auto або
Apple CarPlay. Якщо параметр
Автозапуск USB увімкнено,
запуск Android Auto або
Apple CarPlay відбудеться
автоматично. В іншому
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Розпізнавання
мовлення у смартфоні
Щоб увімкнути функцію
розпізнавання мовлення у
смартфоні (наприклад, Siri),
натисніть і потримайте w
на кермі близько 2 секунд.
Це можливо за умови, що
телефон підключено до
інформаційно-розважальної
системи через Bluetooth або
ж використовується Android
Auto чи Apple CarPlay.

Детальну інформацію
можна знайти в інструкції з
експлуатації інформаційнорозважальної системи або
на нашому веб-сайті.

Навігація
Примітка:
Не стосується R 4.0 IntelliLink.

На екрані з навігаційною картою
виберіть
, щоб вводити різні
типи пунктів призначення
(наприклад, адресу чи об’єкт
інфраструктури).
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