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Een 3D voertuig openen
Na het starten van de App verschijnt het openingsscherm. Hier kunt u kiezen uit 3 voertuigen om in 3D weer te geven.
Door op één van de voertuigen te klikken verschijnt het scherm met de melding Scanning surface, waarin u een vlak
oppervlak moet scannen met de camera van het apparaat waarop het voertuig wordt weergegeven. Als het scannen
succesvol is, ontstaat er een blauw grid en klikt u op de button Place Vehicle.

Wanneer het gekozen voertuig in beeld verschijnt kunt u het laten draaien door met uw vinger een draaibeweging te
maken op de cirkel waarin het voertuig zich bevindt. U kunt in- en uitzoomen door twee vingers te gebruiken.
Door op de ronde knop met 4 pijlen te drukken blokkeert u alle functies en blijft het beeld stil staan, dit heft u op door
nogmaals op de knop te drukken. Met de knop Library gaat u terug naar het openingsscherm.
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Knoppen
Op de cirkel rondom het voertuig staan meerdere knoppen. U kunt hier kiezen uit Standard, CRS Mode, Info,
Deactivation, Side, Roof en Seat. We lichten deze knoppen hieronder verder toe.

Knoppen > Modus
Het voertuig is op twee manieren weer te geven, in Standard of CRS Mode. Met Standard wordt het exterieur van het
voertuig weergegeven, terwijl de CRS Mode het voertuig doorzichtig maakt zodat alle componenten getoond worden.

Knoppen > Info en Deactivation
Deze twee knoppen verschijnen alleen wanneer het gekozen model een voertuig met alternatieve aandrijving
(elektrisch of hybride) betreft. De Info verschijnt ook automatisch bij het openen van een voertuig met alternatieve
aandrijving. De knop Deactivation toont een scherm met instructies over de deactivering van het voertuig, inclusief de
bijbehorende afbeeldingen.

Knoppen > Side, Roof en Seat
Selecteer (één van) deze knoppen om de zijkant, het dak en de zittingen van het voertuig, met alle geïntegreerde
componenten, te verbergen. Hierdoor worden andere componenten ook aanklikbaar. De zijkant, het dak of de
zittingen worden weer getoond na het klikken de knop(pen). De zijkant, het dak en de zittingen kunnen ook verborgen
en getoond worden met behulp van het Oog symbool. Op die manier hoeft u niet eerst de cirkel te draaien, maar kunt
u op de positie blijven waar u zich bevindt.

