Pornește motorul și așteaptă ca unitatea infotainment să pornească complet. Asigură-te că ești într-o zonă cu
acoperire GSM (de exemplu evită parcările subterane, etc.).
Apasă pe iconița de mesaje

Selectează “Servicii conectate”.

pentru a actualiza serviciul și starea
conectării.

în partea din dreapta sus a
ecranului de navigație.

Dacă serviciile nu apar ca
“active”, verifică starea activării în

Acum apasă pe simbolul Glob

Continuă după activarea
cu succes a serviciilor.

Întoarce-te la meniul anterior și
alege „Mod Privat“.

magazinul OpelConnect.

Pentru a permite funcționarea
Live Navigation Plus, activează
partajarea datelor și poziției
vehiculului (sharing data and

Pe ecranul de conectare,

“TomTom Traffic” apare în

serviciile sunt acum arătate ca

dreapta jos pe ecranul de

“Disponibile”.

navigație, dacă serviciile Live
Navigation Plus sunt activate și

vehicle position) și confirmă cu

disponibile.

În funcție de țară, sistemul tău de navigație de-acum o să arate informații online din trafic, dar si informații online despre parcări, prețuri combustibil și meteo.
Oricând poți opri serviciile anulând partajarea datelor și a poziției vehiculului (vezi pasul 8).
Copyright by Opel Automobile GmbH, Ruesselsheim, Germany

Edition: 01/2021 Rev.01

După activarea serviciilor noastre Live Navigation Plus, urmează pașii de mai jos pentru a
activa și afișa Alertele de siguranță rutieră în mașina ta.

Pornește motorul și așteaptă ca unitatea infotainment să pornească complet. Asigură-te că ești într-o zonă cu
acoperire GSM (de exemplu evită parcările subterane, etc.).

Deschide meniul de navigație .................. și apasă pe butonul Setări.

Verifică dacă “TomTom
Traffic” apare în dreapta jos a
ecranului de navigație.

Deschide setările hărții,

…………......... activează Alertele de
siguranță rutieră și confirmă cu

Poți ajusta setări adiționale în
meniul “Alerte”. Te întorci la ecranul
de navigație, folosind

... și apeși

...

... pentru a alege serviciile
ce le dorești afișate...

...pe hartă.

Sistemul tău de navigație de-acum o să arate serviciile selectate pe ecranul de navigație.
1) Lista țărilor în care sunt disponibile Alertele de siguranță rutieră poate fi găsită în descrierea serviciilor în magazinul
OpelConnect. Folosește serviciile doar în concordanță cu legile și regulamentele tării în care te afli.
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