New Insignia Product Compendium

QUICK GUIDE – TOUCH NAVI 900 INTELLILINK
Het startscherm bevat alle applicaties zoals
audio, telefoon en navigatie. Je kan je keuze
maken door op het gewenste icoon te drukken.

De bedieningsknoppen onder het
touchscreen vullen de mogelijkheden van
het scherm aan:
RADIO: om naar de radiofunctie te gaan.
Door herhaaldelijk te drukken, kan je naar
FM, AM of DAB gaan.
MEDIA: om naar andere mediaspelers te
gaan. Herhaaldelijk drukken om een keuze te
maken tussen CD, USB, Bluetooth, Audio,
AUX of SD card.

PERSONALISEREN VAN HET STARTSCHERM

AUDIO
Om naar het hoofdscherm van de huidige
audiobron te gaan

Om een applicatie te verplaatsen, dien je
deze ingedrukt te houden en ze naar de
gewenste plaats te slepen

Verander de audiobron door de bedieningsknop
RADIO of MEDIA in te drukken.

Open de lijst met radiozenders of media
files.
Bedieningsknop “Menu” om naar de
scroll lijsten te gaan. Druk op het
gewenste item in de lijst.

Terug naar startscherm.
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FAVORIETEN
Je gekozen favorieten zijn onder aan het scherm
terug te vinden

Favorieten zichtbaar maken
Twee manieren:
1. druk op de pijl rechtsonder aan het scherm

Favorieten opslaan
Hou de gewenste favoriet ingedrukt tot je een
geluid hoort om het item op te slaan.

2. sleep met je vinger van onderaan het scherm
naar boven

Indien noodzakelijk, kan je een item verder
definiëren.

Radiozenders, telefooncontacten, artiesten,
playlists, navigatie, bestemmingen, enz. kunnen
opgeslagen worden als favoriet
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NAVIGATIE

TOUCH PAD

HANDSCHRIFTHERKENNING

Vul stad, straat, kruispunt of volledig adres in

Je kan ook applicaties selecteren door middel
van het Touchpad.

Om vb een adres of telefoonnummer in te
geven, kan je hoofdletters of cijfers op het
Touchpad schrijven

Voor een bestemming in het buitenland, voeg
het land toe aan het adres: <adres> <land>.

Cursor bewegen
Beweeg met 1 vinger over het
Touchpad.

VOICE RECOGNITION
Druk op
aan de linkerkant van het
stuurwiel om voice recognition te starten.
Wacht op het signaal alvorens te praten en
check je commando op het informatiescherm
Telefoon en audio
Om een contactpersoon te bellen, zeg,’Bel
Anna‘. Om muziek af te spelen, zeg ’Speel artiest
Mozart‘.
Navigatie
Zeg eerst ’Navigatie‘. En zeg daarna het adres.

Wanneer alfanumerieke
invoer gewenst is,
drukt u op de knop.

Scrollen in lijsten / tekst
In het “audio” startscherm:
Verander van radiozender/
mediabron
Beweeg 2 vingers naar boven
Of beneden.

Selecteer alternatieve letters:
Beweeg met 2 vingers omhoog / omlaag.

In het “audio” startscherm:
Ga naar het volgende lied
Beweeg 2 vingers naar links / rechts
Tonen / verbergen van favorieten
Beweeg 3 vingers omhoog / omlaag
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Verwijder een letter of cijfer:
Beweeg 1 vinger van rechts naar links

INFORMATIEDISPLAY
Het informatiedisplay biedt toegang tot functies
zoals navigatie, telefoon en audio. Bedienen kan
met behulp van de vijf-way controller aan de
rechterkant van het stuurwiel.

Bevestig je input
Hou 2 vingers ingedrukt tot je bevestiging krijgt.

Selecteer menu items.
Ga in een sub menu.
Ga terug naar het startscherm
Bevestig de selectie
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