Hlasové povely pro SYNC 3
Řekni mi…

SYNC 3 je nastaven tak, aby reagoval na konkrétní povely, jejichž seznam naleznete níže. Tato technologie je ovšem
intuitivní, takže dokáže rozpoznat i variace přednastavených povelů reflektující přirozené hlasové příkazy.

Navigationpříkazy
Navigační
Commands

Commands

Najít adresu

Slouží k vyhledání adresy v navigaci. Nadiktujte adresu
v pořadí město – ulice – číslo domu

Cíl – práce

Dovede vás na uloženou pracovní adresu

Cíl – domov

Dovede vás na uloženou domácí adresu

Poslední cíle

Zobrazí seznam všech předchozích destinací

Oblíbené cíle

Zobrazí seznam uložených oblíbených destinací

Najít centrum města

Dovede vás do centra konkrétního města

Mám hlad

Zobrazí seznam restaurací a kaváren v okolí nebo podél trasy

Mám žízeň

Zobrazí seznam restaurací a kaváren v okolí nebo podél trasy

Potřebuji kávu

Zobrazí seznam restaurací a kaváren v okolí nebo podél trasy

Potřebuji natankovat

Zobrazí seznam čerpacích stanic v okolí nebo podél trasy

Kde najdu hotel?

Zobrazí seznam hotelů

Kde můžu zaparkovat?

Zobrazí seznam parkovišť

Kde najdu vlakové nádraží?

Vyhledá a navede k vlakovému nádraží

Kde najdu letiště?

Vyhledá a navede k letišti

Kde můžu nakoupit?

Zobrazí seznam nákupních center a obchodů

Kde najdu nemocnici?

Vyhledá nemocnice a zdravotnická zařízení

Kde najdu lékárnu?

Vyhledá lékárny

Kde najdu policejní stanici?

Vyhledá policejní stanice

Najít bod zájmu

Slouží k vyhledávání bodů zájmu podle jména nebo podle kategorie

Najít nejbližší bod zájmu

Slouží k vyhledávání bodů zájmu v okolí

Najít nejbližší <kategorie bodů zájmu>

Slouží k vyhledávání kategorií bodů zájmu v okolí
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Navigační příkazy
Najít <kategorie bodů zájmu>

Slouží k vyhledávání kategorií bodů zájmu

Zobrazit dopravu

Zobrazí seznam dopravních omezení na trase

Zobrazit veškerou dopravu

Zobrazí seznam všech dopravních omezení

Zobrazit mapu

Zobrazí na dotykové obrazovce mapu

Sever nahoře

Mapa je orientovaná na sever

Orientace nahoru

Mapa je orientovaná ve směru jízdy

Zobrazit 3D

Mapa je v trojrozměrném zobrazení včetně plastického
zobrazení budov

Opakovat pokyn

Zopakuje poslední navigační instrukce

Objížďka

Slouží k výběru alternativní trasy

Zrušit trasu

Zruší aktuální trasu

Zrušit příští bod na trase

Zruší následující průjezdní bod na trase

Zobrazit trasu

Zobrazí celou trasu na přehledové mapě

Souhrn trasy

Zobrazí popis trasy

Telefonní příkazy
Spárovat telefon

Spustí proces párování telefonu. Dále postupujte podle 		
pokynů na obrazovce

Vytočit znovu

Znovu vytočí poslední volané číslo

Vytočit <telefonní číslo>

Vytočí nadiktované telefonní číslo

Vytočit

Aktivuje zadávání telefonního čísla (po číslicích)

Volat

Aktivuje výběr konkrétního jména z telefonního seznamu

Volat <jméno>

Zavolá konkrétnímu jménu z telefonního seznamu, např.
„Volat Jana“

Volat <jméno> <místo>

Zavolá konkrétní číslo konkrétního jména, ke kterému máte v
seznamu uložených více čísel, např. „Volat Jana domů“.
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Telefonní příkazy
Textové zprávy

Zobrazí seznam přijatých textových zpráv

Přečíst zprávu

Přečte nahlas přijatou textovou zprávu

Odpovědět na zprávu

Umožňuje odpovědět předdefinovanou textovou zprávou 		
(funkce není podporována na zařízeních Apple)

Audio příkazy
Bluetooth Audio

Aktivuje jako zdroj zvuku Bluetooth audio

USB

Aktivuje jako zdroj zvuku USB nebo iPod

Přehrát <jméno>

V případě aktivního zdroje USB nebo iPod lze hned za 		
samotným pokynem k přehrávání vyslovit například
jméno interpreta. Systém pak přehraje všechny jeho skladby.
Funkci nelze používat, dokud systém nedokončí indexování“

Procházet interpreta <název>

V případě aktivního zdroje USB nebo iPod lze filtrovat skladby
tak, že se za samotným pokynem vysloví například jméno 		
interpreta. Funkci nelze používat, dokud systém nedokončí 		
indexování

<jméno> například: interpret, album,
skladba nebo žánr

stejně tak procházet: album <název>, žánr
<název>, audioknihu <název>, playlist <název>

Procházet všechny interprety

Pouze pro zdroje USB a iPod. Slouží k procházení hudební 		
kolekce. Funkci nelze používat, dokud systém nedokončí 		
indexování

Přehrát vše

Pouze pro zdroje USB a iPod. Spustí přehrávání skladeb v 		
abecedním pořadí. Funkci nelze používat, dokud systém 		
nedokončí indexování

stejně tak procházet: všechna alba, všechny
skladby, všechny žánry, všechny audioknihy,
všechny playlisty

Rádio příkazy
Rádio

Aktivuje jako zdroj zvuku rádio

<87.5 – 108> FM

Slouží k naladění konkrétní frekvence FM

AM

Aktivuje jako zdroj zvuku rádio na středních vlnách (AM)

FM

Aktivuje jako zdroj zvuku rádio na velmi krátkých vlnách (FM)

DAB

Aktivuje jako zdroj zvuku digitální rádio (DAB)
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CD příkazy
CD přehrávač

Aktivuje jako zdroj zvuku přehrávač CD

Klima příkazy
Nastavit teplotu <15,5 – 29,5> °C

Slouží k nastavení teploty na požadovanou úroveň

Maximální teplota

Slouží k nastavení teploty na maximum

Minimální teplota

Slouží k nastavení teploty na minimum

Nastavení hlasového ovládání
Režim pokročilých dotazů

Pokročilí uživatelé zde mohou nastavit pokročilou 		
hlasovou nápovědu

Režim standardních dotazů

Toto nastavení je vhodné pro nové uživatele. Používá delší 		
hlasovou nápovědu

Vypnout potvrzení hovoru

Je-li vybrána tato možnost, systém nevyžaduje potvrzení, než
začne vytáčet číslo

Zapnout potvrzení hovoru

Po zvolení této možnosti bude systém před vytočením čísla 		
vyžadovat potvrzení
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