SYNC 3 Spraak commando’s
Zeg het maar…

SYNC 3 is ingericht om te reageren op specifieke commando’s die je in de lijst hieronder vindt. De
technologie is ook ontworpen om intuitief te zijn, dus je eigen variant kan ook werken.

Navigation
Navigation Commands
Commands

Commands

Adres zoeken
Bestemming mijn werk

Leidt je naar je opgeslagen werk adres

Bestemming thuis

Leidt je naar je opgeslagen thuis adres

Vorige bestemmingen
Favoriete bestemmingen

Leidt je naar je opgeslagen favoriete adressen

Stadscentrum zoeken
Ik heb honger

Geeft een lijst met restaurants en cafes

Ik heb dorst

Geeft een lijst met restaurants en cafes

Ik wil koffie

Geeft een lijst met cafes

Ik moet tanken
Waar vind ik een hotel?
Waar kan ik parkeren?
Waar is het station?

Leidt je naar het treinstation

Waar is het vliegveld?
Waar kan ik winkelen?

Leidt je naar winkelcentra en supermarkten

Waar is het ziekenhuis?
Waar vind ik een apotheek?
Waar vind ik het politiebureau?
POI zoeken
Dichtstbijzijnde POI zoeken
Dichtstbijzijnde <POI-categorie> zoeken
<POI-categorie> zoeken
Een <POI-categorie> is bijvoorbeeld: Alle
restaurants, alle tankstations, Parkeren, een
toeristische attractie, een wegrestaurant, een
betaalautomaat, een postkantoor
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Zoeken naar een POI op naam of categorie

Navigation Commands
Disc Commands

Verkeer weergeven

Geeft een lijst met verkeersberichten en waarschuwingen op je
route

Alle verkeer weergeven

Geeft een lijst met alle verkeersberichten en waarschuwingen

Kaart weergeven
Noordwaarts weergeven
In rijrichting weergeven
Weergeven in 3D
Instructie herhalen
Omleiding

Geeft een overzicht met alternatieve routes

Route wissen
Volgend routepunt verwijderen
Route weergeven
Routebeschrijving

Phone Commands
Telefoon koppelen
Opnieuw kiezen

Laatst gekozen nummer wordt gebeld

<Telefoonnummer> kiezen
Kiezen

Geeft de mogelijkheid om een telefoonnummer in te spreken

Bellen

Geeft de mogelijkheid een contact in je telefoon te noemen

<Naam> bellen

Geeft je de mogelijkheid om een contact in je telefoon te bellen,
bijvoorbeeld “Jenny bellen”

<Naam> <locatie> bellen
Een <locatie> is bijvoorbeeld: Thuis, Mobiel, Werk,
Ander nummer

Geeft je de mogelijkheid om een contact op een specifieke
locatie te bellen, bijvoorbeeld “Jenny thuis bellen”

Tekstberichten

Geeft de lijst van ontvangen SMS berichten

Luisteren naar bericht

Leest niet gelezen berichten voor

Bericht beantwoorden

Geeft de mogelijkheid een bericht te antwoorden met een in te
spreken SMS bericht
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Media Commands
Disc audio
Commands
Bluetooth
USB
<Naam> afspelen
Een <Naam> is bijvoorbeeld: Artiest naam, Album
naam, Nummer naam, Genre naam, Afspeellijst naam

Artiest <naam> doorzoeken
Hetzelfde voor: Album <naam> , Genre <naam> ,
Luisterboek <naam> , Afspeellijst <naam>

Voor USB en iPod audio

Alle artiesten doorzoeken
Hetzelfde voor: Alle albums, Alle nummers, Alle
genres, Alle luisterboeken, Alle afspeellijsten

Voor USB en iPod audio

Alles afspelen

Voor USB en iPod audio

Radio Commands
Radio
<87.5 – 108> FM
AM
FM
DAB

Climate Commands
Temperatuur instellen op <15,5 – 29,5> °C
Maximumtemperatuur
Minimumtemperatuur
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AppLink Commands
Disc
Commands
Mobiele
apps

Het systeem vraagt je welke app je wilt starten

<App-naam>
<App-naam> sluiten
Apps weergeven
Apps zoeken

Voice Settings
Dialoogmodus gevorderden

Voor ervaren gebruikers, dit geeft kortere tekst bij aanvullende
zoek- en selecitemogelijkeheden

Dialoogmodus standaard

Voor minder ervaren gebruikers, dit geeft uitgebreide zoek- en
selectiemogelijkheiden

Oproepbevestiging uit

Het systeem geeft geen bevestiging voordat het gaat bellen

Oproepbevestiging aan

Het systeem geeft een bevestiging welke nummer of contact
het gaat bellen
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