
Infotainment 
guide

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ INFOTAINMENT 
SENSUS

Ο σκοπός αυτού του συμπληρωματικού εντύπου είναι να 
παράσχει μια σύντομη παρουσίαση των πιο συνήθων λειτουργιών 

του συστήματος Infotainment Sensus και να σας βοηθήσει να 
εκμεταλλευτείτε στο έπακρο αυτό το εξελιγμένο, πλούσιο σε 

χαρακτηριστικά σύστημα.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα στοιχεία σχεδιασμού και οι εικόνες σε 
αυτό το συμπληρωματικό έντυπο δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. 

Η Volvo Car Corporation διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε 
τροποποιήσεις χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

 
Ο αστερίσκος (*) δηλώνει προαιρετικό εξοπλισμό.
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Το σύστημα Infotainment Sensus παρέχει ένα συ-
ντονισμένο περιβάλλον επικοινωνίας για το χειρισμό 
διάφορων λειτουργιών στις οποίες ο χρήστης έχει 
πρόσβαση από τα κουμπιά στην κεντρική κονσόλα.
1  SOUND – πατήστε το για να εμφανιστεί το 

μενού για τις ρυθμίσεις ήχου (μπάσα, πρίμα, 
κ.λπ.). Πατήστε το επανειλημμένα για να μετα-
βείτε στη ρύθμιση που θέλετε.

2  VOL – περιστρέψτε το για να αυξήσετε ή να 
μειώσετε την ένταση ήχου.

3   ((Απ)ενεργοποίηση)  
- Πατήστε το στιγμιαία για να τεθεί σε λειτουρ-
γία το σύστημα Infotainment Sensus. 
- Πατήστε και κρατήστε το πατημένο (μέχρι η 
οθόνη να μαυρίσει) για να θέσετε το σύστημα 
εκτός λειτουργίας.  
- Πατήστε το στιγμιαία για σίγαση του συστή-
ματος και πατήστε το στιγμιαία ξανά για να 
αποκατασταθεί ο ήχος. 
Ολόκληρο το σύστημα Infotainment Sensus, 
μαζί με τις λειτουργίες πλοήγησης* και τηλεφώ-
νου*, ενεργοποιείται/απενεργοποιείται ταυτό-
χρονα χρησιμοποιώντας αυτό το κουμπί.

4  Κουμπιά λειτουργιών - Επιλέξτε μια λει-
τουργία (π.χ., RADIO, MEDIA, TEL*, κ.λπ.) 
πατώντας το αντίστοιχο κουμπί στην κεντρική 
κονσόλα. Θα εμφανιστεί η πιο πρόσφατη πηγή 
στην επιλεγμένη λειτουργία (π.χ., FM1).  
Η θέση αυτών των κουμπιών στην κεντρική κον-
σόλα μπορεί να διαφέρει ελαφρά από μοντέλο 
σε μοντέλο.

5  OK/MENU – επιβεβαίωση μιας επιλογής με-
νού. Αυτό σας οδηγεί στην προβολή μενού της 
επιλεγμένης λειτουργίας (RADIO ή MEDIA). 
Τα βέλη στα δεξιά της οθόνης δηλώνουν ότι 
υπάρχουν υπομενού.

6  TUNE – περιστρέψτε το για να περάσετε 
διαδοχικά από τα μουσικά κομμάτια/φακέλους, 
ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς* σταθμούς, 
επαφές τηλεφώνου ή για να περιηγηθείτε στις 
εναλλακτικές που εμφανίζονται στην οθόνη.

7  EXIT – μετακίνηση προς τα πάνω στο σύστημα 
του μενού, ακύρωση της τρέχουσας λειτουργί-
ας, απόρριψη μιας εισερχόμενης τηλεφωνικής 
κλήσης ή διαγραφή χαρακτήρων που έχουν 
εισαχθεί στην οθόνη. Από την κύρια προβολή 
μιας λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε το 
πατημένο για να μεταβείτε στο βασικό μενού 
του συστήματος Infotainment Sensus.

ΣυΣτημΑ INFOTAINMENT SENSUS - ειΣΑγωγη

8  # INFO - Εάν υπάρχουν διαθέσιμες περισσότε-
ρες πληροφορίες από αυτές που εμφανίζονται 
τη συγκεκριμένη στιγμή στην οθόνη, πατήστε 
το # INFO για να εμφανιστούν οι υπόλοιπες 
πληροφορίες.

 Πληκτρολόγιο - για την αποθήκευση προεπι-
λεγμένων σταθμών ή την εισαγωγή αριθμών/
γραμμάτων.

 * FAV - χρησιμοποιείται για την αποθήκευση 
των λειτουργιών που χρησιμοποιούνται συχνά, 
επιτρέποντας έτσι την ενεργοποίηση της απο-
θηκευμένης λειτουργίας απλώς με το πάτημα 
αυτού του κουμπιού. Ανατρέξτε στο παράδειγ-
μα στην ενότητα συστημα INFOTAINMENT 
SENSUS - λειτουργιΑ ΠλοηγηΣηΣ.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ (ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 
ΡΥΘΜΙΣΤΗ*) 

Τα κουμπιά στο δεξί πλαίσιο πλήκτρων στο τιμόνι 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο όπως 
ορισμένα από τα κουμπιά στην κεντρική κονσόλα.

5  Περιστροφικός ρυθμιστής (πάτημα): λει-
τουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως το κουμπί OK/
MENU στην κεντρική κονσόλα.

6  Περιστροφικός ρυθμιστής (περιστροφή): 
λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως το κουμπί 
TUNE στην κεντρική κονσόλα.

7  EXIT: λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως το κου-
μπί EXIT στην κεντρική κονσόλα.

   ΣημειωΣη

•	 Στο υπόλοιπο τμήμα αυτού του συμπληρωματι-
κού εντύπου, ο περιστροφικός ρυθμιστής (μόνο 
στο πλαίσιο πλήκτρων ορισμένων τιμονιών) θα 
αναφέρεται ως "ο περιστροφικός ρυθμιστής" 
και το κουμπί OK/MENU στην κεντρική κονσό-
λα θα αναφέρεται ως "OK."

•	 Για περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες 
σχετικά με τις διάφορες λειτουργίες του συ-
στήματος Infotainment Sensus, ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο κατόχου του οχήματός σας. 



1  Κουμπί προγράμματος λειτουργίας (ο αριθ-
μός κουμπιών διαφέρει, ανάλογα με το επίπεδο 
εξοπλισμού του αυτοκινήτου). 

2  Κανονική προβολή
3  Προβολή συντομεύσεων
4  Προβολή γρήγορης κύλισης
5  Προβολή μενού

Περιήγηση στις προβολές προγραμμάτων 
λειτουργίας
Κάθε πρόγραμμα λειτουργίας έχει τέσσερις διαφο-
ρετικές προβολές οθόνης (οι διάφορες προβολές για 
τη λειτουργία MEDIA εμφανίζονται στο παραπάνω 
παράδειγμα).

•	 Κανονική προβολή (2) – η κανονική προβολή 
της λειτουργίας.

•	 Προβολή συντομεύσεων (3) – εμφανίζει τις 
πιο συνήθεις εναλλακτικές για τις λειτουργίες 
RADIO, MEDIA, TEL* και NAV* (πατήστε το 
κουμπί (1) της ενεργής λειτουργίας για να εμφανι-
στεί αυτή η προβολή).

•	 Προβολή γρήγορης κύλισης (4) – γυρίστε τον 
περιστροφικό ρυθμιστή ή το κουμπί TUNE 
για εμφανιστεί π.χ., μια λίστα με ραδιοφωνικούς 
σταθμούς/μουσικά κομμάτια σε ένα CD, κ.λπ.

•	 Προβολή μενού (5) – στην κανονική προβολή, 
πατήστε τον περιστροφικό ρυθμιστή ή το OK για 
να εμφανιστούν οι διαθέσιμες ρυθμίσεις.

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
INFOTAINMENT SENSUS

επιλογή λειτουργίας από τα χειριστήρια στο 
τιμόνι

Από την κανονική προβολή μιας λειτουργίας, 
εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το EXIT, 
θα εμφανιστεί η κύρια προβολή του συστήματος 
Infotainment Sensus, που σας επιτρέπει να επιλέξετε 
μια λειτουργία.

Μετακινηθείτε στην κύρια προβολή του συστήματος 
Infotainment Sensus γυρίζοντας τον περιστροφικό 
ρυθμιστή και πατήστε τον για να εμφανιστεί η προβο-
λή συντομεύσεων της επιλεγμένης λειτουργίας.

Σε αυτή την προβολή εμφανίζονται τα εξής:

NAV* - Το σύστημα πλοήγησης της Volvo (RTI)

RADIO - AM, FM, SAT*/DAB*

MEDIA - CD, DVD*, AUX, AV/AUX*, USB*, 
Bluetooth®*, TV*

TEL* - σύστημα ανοικτής συνομιλίας Bluetooth®

MY CAR - ρυθμίσεις του αυτοκινήτου

CAM* - κάμερα πίσω συστήματος υποβοήθησης 
στάθμευσης

Ο προαιρετικός εξοπλισμός που δεν έχει εγκαταστα-
θεί στο αυτοκίνητο δεν εμφανίζεται σε αυτή τη λίστα.

ΣυΣτημΑ INFOTAINMENT SENSUS - ειΣΑγωγη



ΣυΣτημΑ INFOTAINMENT SENSUS -  
λειτουργιΑ RADIO

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΑδΙΟΦω-
ΝΟΥ

Εάν δεν βρίσκεστε ήδη στην κανονική προβολή αυ-
τής της λειτουργίας, πατήστε RADIO στην κεντρική 
κονσόλα. Με αυτό τον τρόπο θα μεταβείτε απευθείας 
στην κανονική προβολή της λειτουργίας ραδιοφώ-
νου και θα εμφανιστεί στην οθόνη και θα αρχίσει 
να ακούγεται ο ραδιοφωνικός σταθμός στον οποίο 
είχατε συντονιστεί την τελευταία φορά. 

Από εδώ, γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή ή το 
κουμπί TUNE για να εμφανιστούν σε κυλιόμενη 
λίστα οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που είναι διαθέσιμοι 
στο σημείο που βρίσκεται το αυτοκίνητο τη συγκεκρι-
μένη στιγμή. Επιλέξτε ένα σταθμό και επιβεβαιώστε 
πατώντας το OK.

Από την κανονική προβολή της λειτουργίας ρα-
διοφώνου, πατήστε RADIO για να εμφανιστεί το 
μενού πηγής (AM, FM1, FM2, και οποιεσδήποτε 
άλλες προαιρετικές λειτουργίες έχουν εγκατασταθεί 
στο αυτοκίνητό σας - βλ. εικόνα στη δεξιά στήλη). 
Μετακινηθείτε με τον περιστροφικό ρυθμιστή ή με το 
κουμπί TUNE και πατήστε τον περιστροφικό ρυθμι-
στή ή το OK για να επιλέξετε.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝωΝ ΣΤΑΘΜωΝ

Μπορούν να αποθηκευτούν δέκα προεπιλεγμένοι 
σταθμοί για κάθε ζώνη συχνοτήτων (AM, FM1, 
κ.λπ.).

Μπορείτε να επιλέξετε τους προεπιλεγμένους σταθ-
μούς χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στο πληκτρολόγιο 
στην κεντρική κονσόλα.

Για να αποθηκεύσετε ένα σταθμό, συντονιστείτε 
χειροκίνητα στο σταθμό που θέλετε (βλ. παραπάνω) 
ή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία SCAN.  
Για να γίνει αυτό από την κανονική προβολή:

1. Πατήστε το OK για να εμφανιστεί το μενού ζώνης 
συχνοτήτων που είναι επιλεγμένο τη συγκεκρι-
μένη στιγμή. 

2. Μεταβείτε στην επιλογή SCAN και πατήστε τον 
περιστροφικό ρυθμιστή ή το OK. Το ραδιόφωνο 
θα αρχίσει την αυτόματη αναζήτηση των σταθμών 
με ισχυρό σήμα στην περιοχή. Όταν εντοπιστεί 
κάποιος σταθμός, ακούγεται στο ραδιόφωνο επί 
μερικά δευτερόλεπτα, πριν ξαναρχίσει η αυτόματη 
αναζήτηση.

3. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό, πατήστε ένα από 
τα αριθμητικά πλήκτρα στην κεντρική κονσόλα 
μέχρι ο ήχος να σιγήσει. Αφήστε το κουμπί. Όταν 
ο ήχος επιστρέψει, ο σταθμός έχει αποθηκευτεί.

Με την αποθήκευση ενός σταθμού (ή πατώντας 
EXIT), η λειτουργία SCAN διακόπτεται.



 ΣυΣτημΑ INFOTAINMENT SENSUS - λειτουργιΑ TEL*/
BLUETOOTH®

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TEL*/BLUETOOTH®

Εάν δεν βρίσκεστε ήδη στην κανονική προβολή αυ-
τής της λειτουργίας, πατήστε το TEL* στην κεντρική 
κονσόλα για εμφανιστούν όλες οι λειτουργίες του 
τηλεφώνου και για να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth® 
για τη σύζευξη των τηλεφώνων με Bluetooth® ή 
άλλων εξωτερικών συσκευών.

ΣΥζΕΥξΗ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ BLUETOOTH® ΜΕ ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ INFOTAINMENT SENSUS

μέθοδος 1 
Αναζητήστε την εξωτερική συσκευή χρησιμοποιώ-
ντας τα μενού στο Sensus Infotainment (σε αυτό 
το παράδειγμα υποθέτουμε ότι δεν υπάρχουν 
άλλες συνδεδεμένες συσκευές).
1. Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική συσκευή είναι ανι-

χνεύσιμη (δηλαδή, η λειτουργία Bluetooth® είναι 
ενεργοποιημένη) και ακολουθήστε τις οδηγίες 
στην οθόνη του συστήματος Infotainment Sensus.

2. Πατήστε τον περιστροφικό ρυθμιστή ή το OK και 
ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην 
οθόνη του συστήματος Infotainment Sensus. 

Η εξωτερική συσκευή έχει πλέον συζευχθεί με το 
σύστημα Infotainment Sensus.

Εάν αυτή η διαδικασία δεν λειτουργήσει, πατήστε το 
EXIT δύο φορές και συνεχίστε με τη μέθοδο 2.

μέθοδος 2 
Αναζητήστε το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας τη λει-
τουργία Bluetooth® της εξωτερικής συσκευής. 
1. Ορίστε το αυτοκίνητο ως ανιχνεύσιμο μεταβαί-

νοντας στην επιλογή Phone settings (Ρυθμί-
σεις οχήματος) και πατώντας τον περιστροφικό 
ρυθμιστή ή το OK. Θα εμφανιστεί η ένδειξη 
Discoverable (Ανιχνεύσιμο). Πατήστε τον περι-
στροφικό ρυθμιστή ή το OK. 

2. Επιλέξτε My Volvo Car στην οθόνη της εξωτερικής 
συσκευής και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται.

3. Εισάγετε τον κωδικό PIN της προτίμησής σας 
στην εξωτερική συσκευή και πατήστε το αντί-
στοιχο κουμπί για να γίνει σύζευξη της συσκευής. 
Πατήστε τον περιστροφικό ρυθμιστή ή το OK 
και εισάγετε τον ίδιο κωδικό PIN στο αυτοκίνητο 
χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο στην κεντρική 
κονσόλα.

Το όνομα της εξωτερικής συσκευής θα εμφανιστεί 
στην οθόνη του αυτοκινήτου, η οποία πλέον έχει 
συζευχθεί στο σύστημα Infotainment Sensus.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕωΝ (ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΛΕΦωΝΟΥ)

Από την κανονική προβολή της λειτουργίας τηλε-
φώνου, πατήστε το TEL* ξανά για να εμφανιστεί το 
μενού συντομεύσεων. Μεταβείτε στην εναλλακτική 
που θέλετε και πατήστε τον περιστροφικό ρυθμιστή 
ή το OK. Πατήστε το EXIT για να επιστρέψετε στην 
κανονική προβολή της λειτουργίας τηλεφώνου.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΕΠΑΦωΝ ΤΟΥ 
ΣΥΝδΕδΕΜΕΝΟΥ ΤΗΛΕΦωΝΟΥ (ΤΗΛΕΦωΝΙΚΟΣ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ)
1. Εάν δεν βρίσκεστε ήδη στη λειτουργία TEL*, 

πατήστε το TEL για να εισέλθετε στην κανονική 
προβολή της λειτουργίας τηλεφώνου.

2. Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή ή το κουμπί 
TUNE για να εμφανιστεί η λίστα με τις επαφές. 
Συνεχίστε να το γυρίζετε για να περάσετε διαδο-
χικά από όλη τη λίστα.

Πατήστε τον περιστροφικό ρυθμιστή ή το OK για να 
επιλέξετε μια επαφή. Εάν υπάρχει μόνο ένας αριθμός 
τηλεφώνου για αυτή την επαφή, θα πραγματοποι-
ηθεί κλήση. Εάν υπάρχουν περισσότεροι αριθμοί 
τηλεφώνου, μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε και 
πατήστε τον περιστροφικό ρυθμιστή ή το OK για να 
αρχίσει η κλήση.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΛΕΦωΝωΝ (Η ΑΛΛωΝ ΣΥΣΚΕΥωΝ)

δύο συσκευές Bluetooth® (π.χ., ένα τηλέφωνο και ένα 
iPod®) μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα. ωστό-
σο, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα 
δύο τηλέφωνα για την πραγματοποίηση κλήσης. 
 
Για να αλλάξετε το τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο 
τη συγκεκριμένη στιγμή:
1. Πατήστε το TEL* για να εισέλθετε στην κανονική 

προβολή της λειτουργίας τηλεφώνου.
2. Πατήστε το TEL* ξανά για να εμφανιστεί το μενού 

συντομεύσεων. 
3. Μεταβείτε στην επιλογή Change phone (Αλλαγή 

τηλεφώνου) και πατήστε το περιστροφικό κουμπί 
ή το OK.

4. Μεταβείτε στο τηλέφωνο που θέλετε και πατήστε 
τον περιστροφικό ρυθμιστή ή το OK για να το 
επιλέξετε. Μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε 
αυτό το τηλέφωνο για να πραγματοποιήσετε ή να 
λάβετε κλήσεις, κ.λπ.

Στη συνέχεια θα επιστρέψετε στην κανονική προβο-
λή της λειτουργίας τηλεφώνου.



 ΣυΣτημΑ INFOTAINMENT SENSUS - λειτουρ-
γιΑ MEDIA

Εάν δεν βρίσκεστε ήδη στην κανονική προβολή 
της λειτουργίας, πατήστε το κουμπί MEDIA στην 
κεντρική κονσόλα για την αναπαραγωγή ενός CD ή 
για να ακούσετε μια εξωτερική συσκευή. Παρακάτω 
ακολουθεί ένα παράδειγμα πώς μπορείτε να συνδέ-
σετε ένα iPod®.

ΣΥΝδΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ IPOD®

Μπορείτε να συνδέσετε ένα iPod® (ή άλλη εξωτερική 
συσκευή) χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο usb ή μέσω 
της λειτουργίας bluetooth® (βλ. ενότητα ΣΥζΕΥξΗ 
ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ BLUETOOTH® ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
INFOTAINMENT SENSUSστην ενότητα "συστημα 
infotainment sensus - λειτουργια tel*/bluetooth®"). 

Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγμα της μεθόδου 
σύνδεσης ενός iPod® ως πηγή ήχου:

1. Πατήστε το MEDIA στην κεντρική κονσόλα για να 
εισέλθετε στη λειτουργία πολυμέσων.  
Εάν το iPod® ήταν η τελευταία πηγή ήχου που 
χρησιμοποιήθηκε, θα συνεχίσει η αναπαραγωγή 
του μουσικού κομματιού που ακούγατε την τελευ-
ταία φορά. 

2. Εάν το iPod® δεν ήταν η τελευταία πηγή ήχου 
που χρησιμοποιήθηκε, πατήστε το MEDIA για να 
εμφανιστεί η προβολή συντομεύσεων.

3. Μεταβείτε στην επιλογή iPod και πατήστε το 
περιστροφικό κουμπί ή το OK. Εάν το iPod έχει 
ήδη χρησιμοποιηθεί, θα συνεχίσει η αναπαρα-
γωγή του μουσικού κομματιού που ακούγατε την 
τελευταία φορά.

Όταν το iPod® είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή USB 
και αναπαράγεται, παράλληλα φορτίζεται. 

Όταν το iPod® συνδεθεί για πρώτη φορά, εμφανίζε-
ται η ένδειξη Reading iPod (Γίνεται ανάγνωση του 
iPod).

Για να αλλάξετε μουσικά κομμάτια/καλλιτέχνη/φάκε-
λο, κ.λπ. από το μουσικό κομμάτι που ακούγεται τη 
συγκεκριμένη στιγμή:

1. Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή ή το κουμπί 
TUNE.

2. Πατήστε το EXIT επανειλημμένα μέχρι να 
φτάσετε στο μενού που θέλετε. Πατήστε τον περι-
στροφικό ρυθμιστή ή το OK για να επιβεβαιώσετε 
την επιλογή σας.

Όταν ένα iPod® χρησιμοποιείται ως πηγή ήχου, η 
δομή μενού του ηχοσυστήματος του οχήματος είναι 
παρόμοια με αυτή στο iPod®. Ανατρέξτε στο εγχειρί-
διο του iPod για λεπτομερείς πληροφορίες.

Για να αλλάξετε μια πηγή στη λειτουργία μέσων, πα-
τήστε το κουμπί MEDIA για να εμφανιστεί μια λίστα 
με τις πηγές (βλ. εικόνα παραπάνω).



Εάν δεν βρίσκεστε ήδη στην κανονική προβολή αυ-
τής της λειτουργίας, πατήστε το NAV* στην κεντρική 
κονσόλα για να εισέλθετε στη λειτουργία πλοήγησης.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙω-
ΝΤΑΣ ΜΙΑ δΙΕΥΘΥΝΣΗ

Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγμα πώς μπορείτε 
να ορίσετε μια διαδρομή εισάγοντας μια διεύθυνση.
1. Από την κανονική προβολή της λειτουργίας πλο-

ήγησης, πατήστε το NAV* ξανά για να εμφανιστεί 
το μενού συντομεύσεων. Πατήστε τον περιστρο-
φικό ρυθμιστή ή το OK για να επιλέξετε Set 
address (Ορισμός διεύθυνσης).

2. Μεταβείτε στην επιλογή που θέλετε (Area, City, 
Street, κ.λπ.) και πατήστε τον περιστροφικό 
ρυθμιστή ή το OK. Αρχίστε πληκτρολογώντας 
τα γράμματα (βλ. ΕΙΣΑΓωΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ δεξιά) 
μέχρι να εμφανιστεί μια λίστα ή, αν είναι εφικτό, 
μεταβείτε στο δεξί βέλος στον κυκλικό επιλογέα 
χαρακτήρων και πατήστε τον περιστροφικό ρυθ-
μιστή ή το OK για να αποκτήσετε πρόσβαση στη 
λίστα ονομάτων.

3. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε τον 
περιστροφικό ρυθμιστή ή το OK. 

4. Συνεχίστε με τη συμπλήρωση των υπόλοιπων 
πληροφοριών με τον ίδιο τρόπο. 

5. Στο κάτω μέρος του μενού, μεταβείτε στην 
επιλογή Set single destination (Ορισμός μίας 
μόνο διεύθυνσης) ή Add as waypoint (Προ-
σθήκη ως σημείο διέλευσης) και πατήστε τον 
περιστροφικό ρυθμιστή ή το OK.

6. Εάν έχετε επιλέξει Set single destination, 
το σύστημα θα υπολογίσει μια διαδρομή και θα 
αρχίσει να παρέχει κατευθύνσεις προς τον προο-
ρισμό σας. Με αυτή την εναλλακτική, το υπάρχον 
δρομολόγιο θα διαγραφεί. 
Εάν έχετε επιλέξει Add as waypoint, θα εμφανι-
στεί ένα νέο μενού.

οι επιλογές Set POI (Ορισμός POI) και Set 
previous destination (Ορισμός προηγούμενου 
προορισμού) λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο.

Όταν η καθοδήγηση αρχίσει, γυρίστε τον περιστρο-
φικό ρυθμιστή ή το κουμπί TUNE για να αλλάξετε 
την κλίμακα του χάρτη.

ΕΙΣΑΓωΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Όταν εισάγετε έναν προορισμό, μπορείτε να εισάγε-
τε το κείμενο με δύο τρόπους: χρησιμοποιώντας τον 
κυκλικό επιλογέα χαρακτήρων (βλ. εικόνα στη δεξιά 
στήλη) ή πατώντας τα κουμπιά στο πληκτρολόγιο της 
κεντρικής κονσόλας.

ΣυΣτημΑ INFOTAINMENT SENSUS - λειτουρ-
γιΑ ΠλοηγηΣηΣ*

χρηΣιμοΠοιωντΑΣ τον ΚυΚλιΚο εΠιλογεΑ 
χΑρΑΚτηρων:
•	 Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή ή το κουμπί 

TUNE για να μεταβείτε στο γράμμα που θέλετε. 
Πατήστε τον περιστροφικό ρυθμιστή ή το OK για 
να εισάγετε το γράμμα στο πεδίο αναζήτησης 
στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης.

•	 Μεταβείτε στην επιλογή ABC ή 123 για εναλλαγή 
ανάμεσα στα γράμματα και τους αριθμούς.

•	 Μεταβείτε στην επιλογή More (Περισσότερα) και 
πατήστε τον περιστροφικό ρυθμιστή ή το OK για 
εναλλαγή ανάμεσα στους διάφορους ειδικούς 
χαρακτήρες.

•	 Μεταβείτε στο δεξί βέλος για να εμφανιστεί η 
λίστα των ονομάτων στα δεξιά του κυκλικού 
επιλογέα (εάν έχουν βρεθεί αποτελέσματα που να 
πληρούν τα κριτήρια αναζήτησής σας).

•	 Η επιλογή Last 5 (Τελευταία 5) εμφανίζει τα πέντε 
πιο πρόσφατα ονόματα που έχετε εισάγει.

Για να διαγράψετε χαρακτήρες, χρησιμοποιήστε το 
EXIT.

χρηΣιμοΠοιωντΑΣ το ΠληΚτρολογιο Στην 
ΚεντριΚη ΚονΣολΑ.
Πατήστε ένα κουμπί μία φορά για να εισάγετε το 
πρώτο γράμμα του κουμπιού, δύο φορές για το δεύ-
τερο γράμμα, κ.λπ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 'ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ' ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑΣ (* FAV)

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πώς μπορεί να γίνει 
παύση ή ανάκτηση της καθοδήγησης προγραμματί-
ζοντας το κουμπί * FAV. 
1. Από την κύρια προβολή της λειτουργίας πλοήγη-

σης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 
* FAV μέχρι να εμφανιστεί το μενού 'αγαπημέ-
νων'.

2. Μεταβείτε στην επιλογή Pause/resume 
guidance (Παύση/ανάκτηση καθοδήγησης) και 
πατήστε τον περιστροφικό ρυθμιστή ή το OK. Θα 
εμφανιστεί στιγμιαία ένα μήνυμα για να επιβεβαι-
ώσετε ότι η επιλογή σας έχει αποθηκευτεί στο 
κουμπί * FAV.

3. Πατήστε * FAV για παύση ή ανάκτηση της καθο-
δήγησης.

Μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε άλλες λει-
τουργίες με τον ίδιο τρόπο όπως στις λειτουργίες 
RADIO και MEDIA.
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ΣυΣτημΑ INFOTAINMENT SENSUS - λειτουρ-
γιΑ ΦωνητιΚων εντολων*

Η λειτουργία φωνητικών εντολών (διαθέσιμη μόνο σε 
αυτοκίνητα με το προαιρετικό σύστημα πλοήγησης) 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φωνητική ενεργο-
ποίηση ορισμένων λειτουργιών σε ένα κινητό τηλέ-
φωνο στο οποίο έχει ενεργοποιηθεί το Bluetooth® και 
το σύστημα πλοήγησης.

Για να ενεργοποιήσετε μια φωνητική εντολή, πατήστε 
το κουμπί λειτουργίας φωνητικών εντολών (1) στο 
δεξί πλαίσιο πλήκτρων του τιμονιού και περιμένετε 
τον ηχητικό τόνο.  
Το σύστημα θα εμφανίσει τις εντολές που χρησι-
μοποιούνται συνήθως στην οθόνη όταν το κουμπί 
πατηθεί.

Όταν δίνετε εντολές:

•	 Μετά τον ηχητικό τόνο, μιλήστε με κανονική φωνή 
και σε κανονικό τέμπο.

•	 Τα παράθυρα, κ.λπ., θα πρέπει να είναι κλειστά για 
καλύτερα αποτελέσματα.

•	 Αποφύγετε το θόρυβο υποβάθρου στην καμπίνα 
όταν δίνετε την εντολή.

•	 Εάν δεν είστε σίγουροι για μια εντολή, και πείτε 
“Help” (Βοήθεια) μετά τον ηχητικό τόνο, το σύστη-
μα θα παράσχει ισχύουσες εντολές ανάλογα με 
την περίσταση.

Οι φωνητικές εντολές μπορούν να ακυρωθούν ως 
εξής:

•	 Εάν πείτε “Cancel” (Άκυρο) μετά τον ηχητικό τόνο

•	 Εάν δεν μιλήσετε

•	 Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί 
λειτουργίας φωνητικών εντολών

•	 Εάν πατήσετε το EXIT ή ένα από τα κουμπιά 
λειτουργιών (RADIO, MEDIA, κ.λπ.).

εΚΠΑιΔευτιΚο μΑΘημΑ

Το σύστημα φωνητικών εντολών περιέχει μια εκπαι-
δευτική λειτουργία που σας βοηθά να μάθετε πώς να 
χρησιμοποιείτε το σύστημα. Μπορείτε να ενεργοποι-
ήσετε αυτή τη λειτουργία με δύο τρόπους.

•	 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας φωνητικών 
εντολών, περιμένετε τον ηχητικό τόνο και πείτε 
“Voice tutorial” (Εκπαιδευτικό μάθημα φωνητικών 
εντολών).

•	 Πατήστε το κουμπί MY CAR στην κεντρική κον-
σόλα, και μεταβείτε στις επιλογές Settings -> 
Voice settings -> Voice tutorial και πατήστε το 
OK για να αρχίσετε. 

Τα εκπαιδευτικά μαθήματα διαρκούν περίπου 5 λεπτά 
μέχρι να ολοκληρωθούν.


