SYNC 3 Sesli Komutlar
SYNC 3, aşağıdaki listede belirtilen sesli komutlara cevap verebilir.
Aynı zamanda önceden belirlenmiş sesli komutları da sezgisel olarak algılayabilir.

Navigation Commands
Navigasyon
Komutları

Commands

Bir adres bul

Adres araması yapmanızı sağlar.

Varış noktası iş

Kaydedilmiş iş adresinize rota oluşturur.

Varış noktası ev

Kaydedilmiş ev adresinize rota oluşturur.

Önceki varış noktaları

Önceki tüm varış noktalarını listeler.

Favori varış noktaları

Favori varış noktalarını listeler.

Şehir merkezi bul

Şehir merkezine rota oluşturur.

Acıktım

Restoran ve kafeleri listeler.

Susadım

Restoran ve kafeleri listeler.

Kahve istiyorum

Kafeleri listeler.

Yakıt almam lazım

Benzin istasyonlarını listeler.

Buralarda bir otel var mı?

Otelleri listeler.

En yakın otopark nerede?

Otoparkları listeler.

Tren istasyonu nerede?

Tren istasyonu için yol tarifi oluşturur.

Havaalanı nerede?

Havaalanı için yol tarifi oluşturur.

Nerede alışveriş yapabilirim?

Alışveriş merkezi veya süpermarket için yol tarifi oluşturur.

Hastane nerede?

Hastane için yol tarifi oluşturur.

Eczane nerede?

Eczane için yol tarifi oluşturur.

Karakol nerede?

Karakol için yol tarifi oluşturur.

İhtiyaç noktası bul

İhtiyaç noktası aramanızı sağlar.

En yakın ihtiyaç noktasını bul

Yakındaki ihtiyaç noktalarını listeler.

En yakın <ihtiyaç noktası kategorisi> bul

Yakındaki ihtiyaç noktası kategorilerini listeler.
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Navigasyon Komutları
<İhtiyaç noktası kategorisi> bul

İhtiyaç noktası kategorisi aramanızı sağlar.

Harita göster

Haritayı dokunmatik ekranda görüntüler.

Kuzeyi yukarıda göster

Harita kuzey yönünü yukarıda gösterecek şekilde ayarlanır.

Gidilen yönü yukarıda göster

Harita aracın gidiş yönünü yukarıda gösterecek şekilde ayarlanır.

3D göster

Harita 3 boyutlu gösterilir.

Komutu tekrarla

Son sesli yönlendirme komutunu tekrarlar.

Yeniden yönlendir

Alternatif rota seçmenize izin verir.

Rota iptal

Mevcut rotayı iptal eder.

Sonraki geçiş noktası iptal

Rotanızdaki bir sonraki geçiş noktasını iptal eder.

Rotayı göster

Rotanın tamamını genel bakış haritasında görüntüler.

Rota özeti

Rota açıklamasını görüntüler.

Telefon Komutları
Telefon eşleştir

Telefon eşleştirme işlemini başlatır.

Yeniden çevir

Aranmış olan son numarayı tekrar arar.

Çevir <telefon numarası>

Belirtilen telefon numarasını arar.

Çevir

Telefon numarası girmenize izin verir (rakam olarak).

Ara

Telefon rehberinizden belirli bir kişiyi bulmanıza izin verir.

Ara <isim>

Telefon rehberinizden belirli bir kişiyi aramanıza izin verir,
örneğin “Aysun’u ara”.

Ara <isim> <yer>

Telefon rehberinizden belirli bir kişiyi belirli bir konumdan 		
aramanıza izin verir, örneğin “Aysun’u evden ara”.

20.10.2016_Turkish _TR

2

Telefon Komutları
Mesajlar

Metin mesajlarını listeler.

Mesajı dinle

Seçilen metin mesajını dinlemenizi sağlar.

Mesajı yanıtla

Seçilen metin mesajını yanıtlamanızı sağlar.

Medya Komutları
Bluetooth ses sistemi

Ses kaynağı olarak Bluetooth’u aktifleştirir.

USB

Ses kaynağı olarak USB veya iPod’u aktifleştirir

<İsim> çal

Şarkı veya sanatçı ismi söyleyerek şarkı çalınmasını sağlar
(Sadece USB ve iPod kaynaklarında). Bu seçeneğin 			
kullanılabilmesi için sistemin önce indekslemeyi bitirmesi 		
gereklidir.

Gözat sanatçı <adı>

Mevcut sanatçıları aramanızı sağlar.(sadece USB ve iPod 		
kaynaklarında) Bu seçeneğin kullanılabilmesi için sistemin önce
indekslemeyi bitirmesi gereklidir.

Gözat tüm sanatçılar

Mevcut tüm sanatçıları listelemenizi sağlar (sadece USB ve iPod
kaynaklarında). Bu seçeneğin kullanılabilmesi için sistemin önce
indekslemeyi bitirmesi gereklidir.

Tümünü çal

Parçaları alfabetik sıra ile çalmaya başlar. (sadece USB ve iPod
kaynaklarında) Bu seçeneğin kullanılabilmesi için sistemin önce
indekslemeyi bitirmesi gereklidir.

Radyo Komutları
Radyo

Ses kaynağı olarak Radyoyu aktifleştirir.

FM <87.5 – 108>

Belirli bir FM frekansını ayarlamanıza izin verir.

AM

Ses kaynağı olarak AM Radyoyu aktifleştirir.

FM

Ses kaynağı olarak FM Radyoyu aktifleştirir.

DAB

Ses kaynağı olarak DAB Radyoyu aktifleştirir.
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Disk Komutları
CD çalar

Ses kaynağı olarak CD çaları aktifleştirir.

Iklim Komutları
Ayarla sıcaklık <15,5 – 29,5> °C

Sıcaklığı istediğiniz seviyede ayarlamanıza izin verir.

Maksimum sıcaklık

Sıcaklığı maksimum seviyeye ayarlar.

Minimum sıcaklık

Sıcaklığı minimum seviyeye ayarlar.

AppLink Komutları
Mobil uygulamalar

Mobil uygulamalar menüsüne girmenizi sağlar.

<Uygulama adı>

Uygulamayı başlatmak için <uygulama adı>’nı söyleyebilirsiniz.

Kapat <Uygulama adı>

Uygulamayı kapatmak için Kapat <uygulama adı> şeklinde 		
komut verebilirsiniz.

Uygulamaları listele

Cihaz üzerinde kullanılabilir mobil uygulamalar listelenir.

Uygulama ara

Cihaz üzerinde kullanılabilir mobil uygulamalar aranır.

Ses Ayarları
Gelişmiş etkileşim modu

İleri seviye kullanıcılar için, gelişmiş sesli komut seçeneği
aktifleştirilir.

Standart etkileşim modu

Yeni kullanıcılar için, standart sesli komut seçeneği aktifleştirilir.

Çağrı onayını kapat

Telefon ile arama yapmadan önce sistem tekrar onay almaz.

Çağrı onayını aç

Telefon ile arama yapmadan önce sistem tekrar onay ister.
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