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EASY LINK - Ovládání a obsluha vozidla v bodech
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VÍTEJTE VE SVĚTĚ MULTIMÉDIÍ

Blahopřejeme Vám k výběru.
Chcete-li naplno využívat své zařízení s integrovaným multimediální obrazovkou, doporučujeme, abyste si přečetli tento dokument a seznámili se s hlavními funkcemi, nastaveními 
multimediálního systému a výhodami konektivity.

Přeloženo z francouzštiny. Reprodukce nebo překlad tohoto dokumentu nebo i jeho části jsou bez písemného svolení výrobce automobilu zakázány.

Tento dokument však nenahrazuje uživatelskou příručku.
Přečtěte si uživatelskou příručku k vozidlu, v níž naleznete podrobnější informace o funkcích uvedených v průvodci multimediálního systému „Seznam značek“ a další informace o 
ochraně osobních údajů.
V průvodci „Seznam značek“ jsou uvedeny všechny dostupné funkce (standardní i volitelné) (dostupnost v navigačním systému závisí na verzi, výběru výbavy a zemi pro(dostupnost v navigačním systému závisí na verzi, výběru výbavy a zemi pro-
deje). Obrazovky uvedené v návodu jsou pouze orientační.deje). Obrazovky uvedené v návodu jsou pouze orientační. V závislosti na značce a modelu telefonu mohou být některé funkce s multimediálním systémem vozidla částečně 
nebo zcela nekompatibilní.
Další informace vám poskytne autorizovaný zástupce značky.
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Spuštění

Multimediální systém se zapne:
– při nastartování vozidla;
– stisknutím ovládání 3 na panelu multimédií nebo tla-

čítka 2;
– stisknutím multimediální obrazovky 1.

Vypnutí

Multimediální systém se vypne:
– stisknutím ovládání 3 na panelu multimédií nebo tla-

čítka 2;
– při zamčení dveří vozidla.

OVLÁDACÍ PRVKY NA DISPLEJI A, B A COVLÁDACÍ PRVKY NA DISPLEJI A, B A C

1   Multimediální displej.
2   Zapnutí/vypnutí.
  Otočné tlačítko: nastavení hlasitosti.
3   Krátké stisknutí: vypnutí rádia/hudby, vypnutí obra-

zovky, přepnutí do pohotovostního režimu.
  Dlouhé stisknutí: Systém se restartuje.
4   Přístup do hlavního menu.
5   Přístup na domovskou stránku.
6   Přístup do menu nastavení.
7   Nastavení hlasitosti.
8   Zásuvka USB.

Obrazovka multimédií 

Systém je vybaven multimediální obrazovkou 1.
Výběr funkce nebo tlačítka na obrazovce provedete do-
tykem 1.

Ovládání

Multimediální systém je vybaven ovládacími prvky na 
displeji A, B nebo C, ovládáním pod volantem D nebo E 
a ovládacími prvky na volantu F nebo G, které lze 
rovněž použít k práci se systémem.
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OVLÁDACÍ PRVKY POD VOLANTEM D A EOVLÁDACÍ PRVKY POD VOLANTEM D A E

9   Výběr zdroje zvuku.
1010  Zvýšení hlasitosti právě poslouchaného zdroje.
10+10+ 1111Ztišení/obnovení zvuku rádia, pozastavení/pře-

hrávání audio skladby, přerušení hlasového synte-
tizátoru rozpoznávání hlasu.

1111  Snížení hlasitosti právě poslouchaného zdroje.
1212  Krátké stisknutí: potvrzení akce.
   Dlouhé stisknutí: návrat na předchozí obrazovku / 

na předchozí úroveň při procházení menu, zrušení 
probíhající akce;

D

OVLÁDÁNÍ NA VOLANTU FOVLÁDÁNÍ NA VOLANTU F

1515 Přijmout hovor/Zavěsit.
1616  Zobrazení přehledu informací podle stylu zobrazení 

(audio, kompas, výkon motoru atd.).
1717  Pomocí šipek nahoru a dolů můžete procházet se-

znamy.
1818 Aktivace a deaktivace rozpoznání hlasu multimedi-

álního systému.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ GDÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ G

1919  Návrat na předchozí obrazovku.
2020  Přístup na domovskou stránku.
2121  Přístup do hlavního menu.

F

1313  Procházení stanic autorádia / skladeb / adresářů.
1414 Přijmout hovor/zavěsit.

E
9 9 1313
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2222  Přepnutí:
  – vyhledávání ve vybrané oblasti;
  –  nahoru/dolů: pohyb po různých oblastech aktuální 

stránky (nahoře, ve středu, dole);
  –  vlevo/vpravo: přechod na různé karty menu.
  –  Změna stránky.
  Otáčením:
  –  pohyb v různých prvcích jedné oblasti;
  – pohyb v seznamu;
  –  změna měřítka navigační mapy (režim ZOOM)
  Stisknutí: potvrzení volby.
2323  Vstup do systémové nabídky MULTI-SENSE.

Obrazovka hlavního menu

Systém obsahuje několik nabídek, které jsou všechny 
přístupné z hlavní nabídky: „Navigace“, „Rádio“, 
„Hudba“, „Telefon“, „Aplikace“, „Informace“, „Nastavení“, 
„Návrhy a upozornění“ a „Nápověda“.

Na předchozí stránku se můžete vrátit z většiny menu 
stisknutím tlačítka 2424.

V závislosti na zemi může být směr čtení menu obrá-
cený a některá menu nemusí umožňovat posouvání.

G

2424
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2525
Zahajovací zobrazení na 
displeji

Zahajovací stránky jsou výchozí obrazovky multimediál-
ního systému. Váš systém obsahuje několik přizpůsobi-
telných domovských stránek 2525.

Přejížděním prstem ve vodorovném směru lze přecházet 
z jedné stránky na jinou. Zahajovací stránky se skládají 
z určitého počtu ovládacích prvků pro konkrétní funkce, 
jako je například navigace, rádio apod.

Domovské stránky můžete upravit výběrem widgetů v 
knihovně.

Menu

Menu

Navigace

Aplikace

Rádio

Informace

Hudba

Nastavení

Telefon

Nápověda

2020

2222
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Přizpůsobení domovských 
stránek

PŘIDÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮPŘIDÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Vyberte domovskou stránku, který chcete upravit, a pak 
widget, který si přejete zobrazit. Přetáhněte widget do 
požadované polohy na domovské stránce.

Ovládací prvky „Adresa“ a „Kontakt“ lze použít k pří-
mému nastavení trasy k uložené adrese nebo k volání 
na uložený kontakt. Podrobnosti najdete v kapitole 
„Přidání a správa ovládacích prvků“.

Aktualizace

RUČNÍ AKTUALIZACERUČNÍ AKTUALIZACE

Váš systém se aktualizuje pomocí přenosného disku 
USB. Chcete-li aktualizovat systém, připojte se k webu 
https://easyconnect.renault.com z počítače, otevřete 
stránku „Aktualizace“, vyberte model svého vozidla a po-
stupujte podle pokynů.
Poznámka:Poznámka: formát přenosného disku USB musí být 
FAT32  nebo NTFS, kapacita disku musí být nejméně 
8GB a nejvíce 64GB.

AUTOMATICKÁ AKTUALIZACEAUTOMATICKÁ AKTUALIZACE

Pokud vaše vozidlo disponuje připojenými službami, 
váš systém se aktualizuje automaticky. K aktualizace 
map nejdříve zkontrolujte, zda jsou aktivovány všechny 
služby vozidla.
Viz část „Aktivace služeb“.

Pravidelně jsou vydávány aktualizace.Pravidelně jsou vydávány aktualizace.

ODEBRÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮODEBRÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Vyberte ovládací prvek a klikněte na tlačítko „Smazat“ 
nebo ho přetáhněte do knihovny ovládacích prvků.

Chcete-li uložit změny a odejít, stiskněte tlačítko 
Zpět 2626.

Hlasové rozpoznávání

Tlačítkem  ovládání na volantu lze aktivovat hlasové 
ovládání v multimediálním systému a telefonu, pokud je 
připojen k multimediálnímu systému:
–  krátké stisknutí: Umožňuje u multimediálního systému 

zapnout/vypnout rozpoznání hlasu.
–  dlouhé stisknutí: Umožňuje zapnout/vypnout funkci 

rozpoznání hlasu u telefonu, který je připojený k multi-
mediálnímu systému.

Systém hlasového rozpoznávání neukládá hlas a ne-
obsahuje službu asistenta ovládaného hlasem, který 
by dokázal komunikovat s uživatelem a odpovídat mu 
na otázky.

Funkce One Shot umožňuje provádět specifičtější hla-
sové ovládání.

Smazat

Navigace Navigace Navigace Navigace

MalýStředníVelkýVše

2626
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Aplikace „Multimédií“

Pro přístup k aplikacím „Multimédií“ na domovské obra-
zovce stiskněte „Menu“:
– „Rádio”;
– „Hudba“;
– „Aplikace“
– „Nastavení”.

Poznámka:Poznámka: k dispozici je několik zdrojů pro vstupy.

Další informace k systému naleznete v uživatelské 
příručce.

Menu

Navigace

Aplikace

Rádio

Informace

Hudba

Nastavení

Telefon

Nápověda

„RÁDIORÁDIO”

Přejděte do části „Rádio“ v tomto dokumentu.

„HUDBAHUDBA“

Stiskněte tlačítko „Hudba“ a vyberte zdroj pro přístup 
ke zvukovým souborům.

Poznámka:Poznámka: je možné vybrat pouze dostupné zdroje. 
Nedostupné zdroje jsou šedé.
Poznámka:Poznámka: některé formáty systém nemusí být 
schopen přečíst.

„APLIKACEAPLIKACE“

Toto menu umožňuje přístup k následujícím aplikacím:
– instalované aplikace;
– „Video“;
– „Fotografie“.

„Video“

Stiskněte tlačítko „Video“ a pak vyberte připojený zdroj 
(port USB) pro přístup k videím. Pro zahájení přehrá-
vání videa vyberte požadované video.

Poznámka:Poznámka: některé formáty systém nemusí být 
schopen přečíst.

„Fotografie“

Stiskněte tlačítko „Fotografie“ a pak vyberte připojený 
zdroj (port USB) pro přístup k fotografiím. Systém vám 
nabídne dva druhy prohlížení:
– k prohlížení fotografií;
– ke spuštění prezentace.

„NASTAVENÍNASTAVENÍ“

Toto menu použijte k nastavení různých funkcí multi-
mediálního systému.
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«Rádio»

V hlavním menu multimediálního systému stiskněte 
„Rádio“. Pokud se již rádiová stanice přehrává, stisk-
něte zástupce oblasti A na některé ze stránek v 
menu „Navigace“ nebo „Telefon“.
 1  Logo stanice rádia.
 2  Název aktuální stanice, frekvence a textové infor-

mace.
 3  Ukazatel aktivace dopravy a další informace.
 4  HD rádio živě.

 5  Uložení stanice do „Předvolby“.
 6  Přístup k další nebo předchozí stanici.
 7  Přístup k další nebo předchozí frekvenci.
 8  Přístup k ručnímu zadání požadované frekvence.
 9  Přístup do menu zdrojů audia

REŽIM „REŽIM „FREKVENCEFREKVENCE“

Tento režim použijte k výběru rádiových stanic nebo 
frekvencí v aktuálním rádiovém pásmu. Existují dvě 
možnosti:
–  Vyhledávání podle frekvence: prohledávání frekvencí 

(v krocích 0,05 Hz) postupným mačkáním tlačítek 7;
–  vyhledávání podle stanice: umožňuje přesun na pře-

chozí nebo následující stanici stiskem tlačítek 6.

VÝBĚR RÁDIOVÉHO PÁSMAVÝBĚR RÁDIOVÉHO PÁSMA

Vyberte FM, AM, DR (digitální rádio) nebo Bluetooth 
stiskem tlačítka „Zdroje“ 7 na multimediální obrazovce.

6 8 6

1 2

3

4

77

A

9

ULOŽENÍ RÁDIOVÉ STANICE JAKO ULOŽENÍ RÁDIOVÉ STANICE JAKO 
PŘEDVOLBYPŘEDVOLBY

Tuto funkci použijte k uložení právě přehrávané stanice.
V režimu „Frekvence“ stiskněte tlačítko 5 nebo dlouze 
stiskněte logo současné stanice 2.
Vyberte umístění na jedné ze tří stránek 1010 stisknutím 
umístění, dokud nezazní zvukový signál.

1010

5

Intervaly Seznam Předvolby

Uložené předvolby

Zavřít



9

REŽIM „REŽIM „SEZNAMSEZNAM“

Tento režim umožňuje vyhledat stanici, jejíž název 
znáte, v seznamu seřazeném dle abecedy.
Rychle procházejte seznam pro prohlížení všech stanic 
autorádia.
Radiostanice 1111, na níž jste se zastavili, se spustí.
Můžete také stisknout radiostanici ze seznamu.

P O S L E C H  R Á D I A  ( 2 / 2 )

REŽIM „REŽIM „PŘEDVOLBYPŘEDVOLBY“

Tento režim umožňuje přístup k dříve uloženým rádio-
vým stanicím. Další informace naleznete v části „Uložit 
předvolbu“ v této kapitole.
Stiskněte jedno z tlačítek 1212 pro výběr stanice, kterou 
chcete poslouchat.

1212 Poznámka:Poznámka: Pokud rádiové stanice nepoužívají RDS 
nebo pokud se vozidlo nachází v oblasti se špatným 
příjmem rádia, název a logo se na displeji nezobrazí. 
Zobrazí se pouze jejich frekvence v horní části seznamu.

Další informace k systému naleznete v uživatelské 
příručce.

1111

Intervaly Seznam Předvolby Zavřít

Uložené předvolby
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Na mapě také naleznete informace o typech silnice na 
trase (dálnice, zpoplatněné silnice, trajekty, autovlaky 
atd.).

Můžete změnit režim zobrazení: k dispozici je zobrazení 
mapy dopravních nehod nebo zobrazení seznamu do-
pravních nehod.

Stiskem tlačítka „Objet vše“ se vyhnete všem oblastem 
s dopravními komplikacemi.
Stiskem tlačítka „Start“ spustíte vybranou trasu.

Panel ukazuje rychlostní limit, který je třeba dodržovat. 
Když dorazíte do kontrolní oblasti, budete upozorněni.

Tlačítka 1 umožňují přístup ke zkratkám „Rádio“ 
a „Telefon“.

Pro některé BZ (body zájmu) jsou k dispozici další infor-
mace, například:
– „Čerpací stanice“ též zobrazuje cenu pohonných hmot 

podle vozidla;
– Mapa „Nabíjecí stanice“ uvádí, kolik je k dispozici zá-

suvek pro nabíjení vozidel.

V oblasti 2 najdete informace o cestě, například čas pří-
jezdu a čas navíc kvůli dopravní situaci.

V oblasti 5 najdete podrobnosti o blížících se odboče-
ních a jméno další silnice/ulice, kterou potřebujete jet 6.

V oblasti 3 najdete podrobnosti o dopravní situaci.

Můžete zobrazit informace o nadcházejících odbočkách, 
název následující ulice, čas příjezdu, dodatečný čas 
kvůli provozu a vzdálenost.

Zobrazení 2D/2Dsever, 3D/3D Inception aktivujete stis-
kem tlačítka 4.

„Mapa“

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Menu“ a poté volbu 
„Navigace“ pro přístup k mapě.

Mapu můžete také otevřít pomocí widgetu „Navigace“.

Mapa ukazuje vaši aktuální polohu, název aktuální sil-
nice/ulice a informace, které jste nakonfigurovali (zobra-
zování BZ, počasí, zobrazování dopravy apod.).

5
6

3

Další informace k systému naleznete v uživatelské 
příručce.

4

2

1

Routes des Rédacteurs
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C

BA„Navigace“

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Menu“, a poté 
„Navigace“ pro přístup k následujícím prvkům:
– „Najít adresu“;
– „Předchozí cílová místa“;
– „Oblíbená cílová místa“;
– „Bod zájmu“;
– „Trasa“;
– „Mapa dopravní situace“;
– „Oblast nabíjení“;
– „Nastavení navigace“.
– ...

„NAJÍT ADRESUNAJÍT ADRESU“

Toto menu použijte k zadání celé adresy nebo její 
části.
Stiskněte tlačítko „Zadejte křižovatku“ a pak vyberte 
křižovatku na obrazovce „Adresa“.
V oblasti hledání navigačního menu A můžete také 
vložit cíl cesty ručně.

„OBLÍBENÁ CÍLOVÁ „OBLÍBENÁ CÍLOVÁ 
MÍSTA“MÍSTA“

Na kartě „Adresa“ můžete:
– spustit navigaci do vašeho „Doma“ nebo „Práce“.
– „Přidat novou adresu“.

Na kartě „Trasa“ můžete:
– spustit oblíbené trasy
– „Přidat novou trasu“.

Poznámka:Poznámka: do multimediálního systému lze uložit 
pouze jednu adresu „Doma“ a „Práce“.

„BOD ZÁJMUBOD ZÁJMU“

Toto menu umožňuje vyhledávání bodů zájmu podle 
jména nebo kategorie: „Čerpací stanice“ (s cenami po-
honných hmot), nabíjecí stanice, „Parkoviště“, restau-
race, poloha („Na trase Cíl“, ve městě).

„PŘEDCHOZÍ CÍLOVÁ „PŘEDCHOZÍ CÍLOVÁ 
MÍSTA“MÍSTA“

Toto menu umožňuje vybrat cíl cesty ze seznamu po-
sledních použitých adres. Tato uložení do paměti se 
provedou automaticky.
Zadejte adresu, zadejte jméno nebo poštovní směro-
vací číslo města pomocí klávesnice na obrazovce C.
Systém Vám může v zóně B nabídnout více názvů 
měst. Zvolte požadované město.
Stejně postupujte u obrazovek „Ulice“ a „Číslo domu“.
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7

„TRASATRASA“

Toto menu umožňuje přístup k funkcím
– „Zrušit trasu“ použijte ke zrušení aktuální trasy;
– „Změnit trasu“ použijte k úpravě aktuální trasy;
– „Nežádoucí úsek“ použijte k vyhnutí se vybrané ze-

měpisné oblasti;
– „Přehled“ použijte k zobrazení přehledu trasy na 

mapě;
– „Podrobnosti trasy“ použijte k zobrazení všech fází 

trasy s podrobnostmi;
– „Simulace trasy“ použijte k simulaci trasy;
– „Vytvořit trasu“ použijte ke konfiguraci nové trasy. „MAPA DOPRAVNÍ „MAPA DOPRAVNÍ 

SITUACE“SITUACE“

Funkce „Mapa dopravní situace“ využívá online infor-
mace v reálném čase.
Lišta dopravních informací na vaší trase 7 vás in-
formuje před dopravními potížemi ve formě bodů na 
mapě a pokrývá hlavní tahy.

Další informace k systému naleznete v uživatelské 
příručce.

ONE LINE SEARCHONE LINE SEARCH

Funkci One Line Search lze použít pro přesné a rychlé 
vyhledávání.

Poznámka: Poznámka: Hotspot musí být zapnutý.

Jakmile zadáte první písmena v oblasti hledání 8, mul-
timediální systém vám nabídne podobné jméno ulice, 
města nebo BZ. Stiskněte tlačítko 9 pro zobrazení úpl-
ného seznamu s doporučeními.

8 9

Routes des Rédacteurs
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„ZRUŠIT TRASUZRUŠIT TRASU“
Tato funkce slouží k zastavení probíhajícího navádění.

„HLAS NAVIGACEHLAS NAVIGACE“
Tato funkce slouží ke ztlumení nebo nastavení hlasitosti 
„Hlas navigace“ (stisknutím tlačítka + nebo -). „Hlas na-
vigace“ můžete nastavit z nabídky „Systém“.

„PODROBNOSTI TRASYPODROBNOSTI TRASY“
Tato funkce umožňuje zobrazení podrobností aktuální 
trasy.

„NASTAVENÍNASTAVENÍ“
Přístup k těmto nastavením nabízejí karty:
– „Typ trasy“;
– „Použít silnice s poplatkem“;
– „Použít dálnice“;
– „Automatický návrh navigace“;
– „Nežádoucí úsek“;
– ...

V závislosti na typu zařízení nabízí multimediální systém 
přehled bodů zájmu nebo cíle a umožní vám přejít na 
některé body zájmu přímo pomocí tlačítka „Zavolat“.

Další informace k systému naleznete v uživatelské 
příručce.

1010

Zrušit

„NASTAVENÍNASTAVENÍ“

Jste-li na trase, můžete upravovat různá nastavení na-
vigace z vyskakovacího menu 1010:
– „Zrušit trasu“;
– „Hlas navigace“;
– „Alternat. trasy“;
– „Podrobnosti trasy“;
– „Nastavení“.

Poznámka:Poznámka: nenacházíte-li se na trase, je dostupná 
pouze funkce „Nastavení“.

„NAVIGACE“ PRO ELEKTRICKÁ NEBO „NAVIGACE“ PRO ELEKTRICKÁ NEBO 
HYBRIDNÍ VOZIDLAHYBRIDNÍ VOZIDLA
Navigace se nastavuje podle způsobu pohonu vašeho 
vozu. K dispozici je několik dalších nabídek: Dojezd 
Smart Route Planner, Nabíjecí stanice, Trasa atd.
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PŘIPOJENÍ TELEFONUPŘIPOJENÍ TELEFONU

Po spuštění multimediálního systému vyhledá 
systém hands-free spárované telefony s aktivovaným 
Bluetooth® v blízkosti hands-free sady. Vyberte funkce 
telefonu, které chcete spárovat: „Telefon“ 1, „Hudba“ 2, 
Hotspot 3. Systém automaticky stáhne údaje z posled-
ního připojeného telefonu (seznam, hudba atd.).

P Ř I P O J E N Í  T E L E F O N U  S  B L U E T O O T H ®

Další informace o seznamu kompatibilních telefonů 
naleznete na webové stránce https://easyconnect.
renault.com.

„Telefon“

SPÁROVÁNÍ TELEFONUSPÁROVÁNÍ TELEFONU

Abyste mohli používat systém hands-free, je nutné 
spárovat mobilní telefon Bluetooth® s multimediálním 
systémem.
Ujistěte se, že funkce Bluetooth® vašeho mobilního 
telefonu je aktivní a nastavte její status na „viditelný“.
Další informace o viditelnosti telefonu naleznete v pří-
ručce k telefonu.
Podle modelu, a pokud to systém vyžaduje, vložte kód 
Bluetooth® do telefonu, aby došlo ke spárování s mul-
timediálním systémem, nebo potvrďte požadavek na 
spárování.
Váš telefon může vyžadovat povolení sdílení kon-
taktů, výpisu hovorů a médií.
Povolte sdílení, aby bylo možné opětovné nalezení 
těchto informací v multimediálním systému.

Poznámka:Poznámka: multimediální systém nepodporuje „dual 
SIM“. Nakonfigurujte svůj telefon.

Další informace k systému naleznete v uživatelské 
příručce.

Telefon Mathilde

Telefon Nicolas

Elodie

Přidat nové zařízení

Zařízení

1
2
3

Poznámka:Poznámka: Při automatickém připojení telefonu k mul-
timediálnímu systému se data (telefonní seznam, kon-
takty atd.) stáhnou pouze v případě, že jste při spárování 
telefonu s multimediálním systémem povolili sdílení dat.

ZMĚNA PŘIPOJENÉHO TELEFONUZMĚNA PŘIPOJENÉHO TELEFONU

V nabídce „Nastavení“, „Systém“, „Správce zařízení“ 
vyberte službu nového telefonu, který chcete připojit. 
Systém umožňuje jeho nahrazení nebo přidání.
Službu „Telefon“ 1 můžete současně aktivovat na dvou 
telefonech.

Tato nastavení jsou také přístupná z rozbalovací na-
bídky v nabídce „Telefon“ po výběru možnosti „Seznam 
Bluetooth zař.“.

Poznámka:Poznámka: pokud chcete změnit připojený telefon na 
jiný, nejprve musíte se systémem spárovat další telefon.
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„Telefon“

V hlavním menu stiskněte tlačítko „Telefon“, Můžete 
uskutečnit hovor stisknutím:
–  číslo v záznamu volání z menu „Historie“;
–  kontakt v seznamu kontaktů z menu „Tel. seznam“;
–  klávesy na klávesnici z menu „Vytočit“.

„SEZNAM KONTAKTŮ „SEZNAM KONTAKTŮ 
V TELEFONU“V TELEFONU“

Ve výchozím nastavení se při připojení telefonu kon-
takty automaticky synchronizují, pokud je aktivováno 
připojení hands-free. Více informací naleznete v kapi-
tole Připojení, odpojení telefonu.

„SMSSMS“

Multimediální systém vás informuje, že byla přijata 
nová zpráva SMS prostřednictvím varovné zprávy, 
která se zobrazí v libovolném otevřeném menu.
Když ve výchozím nastavení po spárování a připojení 
telefonu přijde nová zpráva, je dostupná v multimedi-
álním systému.

„NASTAVENÍNASTAVENÍ“

V rozevírací nabídce vyberte „Nastavení“ pro přístup 
k následujícím nastavením:
– „Nastavení hlasové schránky“;
– „Automatické stažení telefonního seznamu“;
– „Seř. dle názvu/Jméno“;
– „Automatické přidržení hovoru“;
– „Vyzváněcí tón telefonu“;
– „SMS“;
– „Soukromý režim“;
– „Nápověda telefonu“.

„VÝPIS VOLÁNÍ“„VÝPIS VOLÁNÍ“

Toto menu umožňuje přístup:
– k přijatým hovorům;
– ke zmeškaným hovorům;
– k odchozím hovorům.

Zvolte požadovanou výseč a stiskněte kontakt pro za-
hájení hovoru.

„ZADÁNÍ ČÍSLA“„ZADÁNÍ ČÍSLA“

Zadejte pomocí digitální klávesnice požadované číslo 
a stiskněte „Zavolat“ pro zahájení hovoru.
V okamžiku zadání prvního čísla multimediální 
systém doporučí seznam kontaktů obsahujících stej-
nou řadu čísel.
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Hlasová identifikace 

Hlasové ovládání můžete využívat u multimediálního sy-
stému nebo v telefonu k vytáčení čísla nebo volání kon-
taktu v adresáři.
Stiskněte nebo podržte tlačítko 2 a povolte nebo zakažte 
hlasové rozpoznávání v multimediálním systému nebo 
vašem telefonu, pokud je připojený k multimediálnímu 
systému.
Hovor je možné přijmout, či odmítnout přímo stisknutím 
ovladače 1 na volantu.
Funkce One Shot umožňuje provádět specifičtější hla-
sové ovládání: „Volat Elodie“.

„ANDROID AUTO™ANDROID AUTO™, , YANDEX.AUTOYANDEX.AUTO™ 
CARPLAY™CARPLAY™“

Pomocí chytrého telefonu si můžete stáhnout aplikace 
„Android Auto™“ a „Yandex.Auto™“. Ty umožňují přís-
tup přes multimediální systém.

„CarPlay™“ je služba, která je k dispozici v chytrém te-
lefonu. Umožňuje používat telefon prostřednictvím obra-
zovky multimediálního systému.

Poznámka:Poznámka: multimediální systém tyto aplikace rozpo-
zná, pokud je telefon připojen k portu USB vozidla a je 
aktivovaná služba SIRI.

„NASTAVENÍ HLASOVÉ SCHRÁNKYNASTAVENÍ HLASOVÉ SCHRÁNKY“
Zvolte tuto možnost ke konfiguraci nastavení systému 
příjmu telefonu.

„VYZVÁNĚCÍ TÓN TELEFONUVYZVÁNĚCÍ TÓN TELEFONU“
Tuto možnost použijte k nastavení úrovně hlasitosti:
– „Vyzváněcí tón telefonu“;
– „Handsfree telefon“.

„SMSSMS“
Můžete aktivovat nebo deaktivovat SMS.

„POMOCNÝ SYSTÉM CHYTRÉHO TELEFONU“„POMOCNÝ SYSTÉM CHYTRÉHO TELEFONU“
Tato možnost použijte pro přístup k návodu k použití 
funkce hlasového ovládání telefonu z multimediálního 
systému.

Telefon Hudba

Během poslechu Renault Podcasty Audioknihy

Mapa SMS

2

1
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„Nastavení 
vozidla“

Parametry vozidla můžete nakonfigurovat výběrem 
možnosti „Nastavení“ a pak karty „Vozidlo“.
Mají-li se některá nastavení uložit do multimediMají-li se některá nastavení uložit do multimedi-
álního systému, musí být provedena s běžícím álního systému, musí být provedena s běžícím 
motorem.motorem.

„ASISTENT ŘÍZENÍASISTENT ŘÍZENÍ“

Tuto nabídku použijte k výběru a nastavení jízdních 
asistentů jako „Nastavení asistenta jízdního pruhu“, 
„Mrtvý úhel“, „Aktivní brzdění“ apod.

„PARKOVACÍ ASISTENT“„PARKOVACÍ ASISTENT“

Tuto nabídku použijte k aktivaci a nastavení parkova-
cích asistentů jako „Couvací kamera“, Detekce překá-
žek, „Park assist.“ apod. Další informace k systému naleznete v uživatelské 

příručce.

„MULTI-SENSEMULTI-SENSE“

Tuto nabídku použijte k přizpůsobení chování někte-
rých palubní systémů výběrem požadovaného režimu: 
My Sense, „Sport“, „Comfort“, Pure, Eco, Race apod.

Výběrem režimu Konfigurovat si můžete přizpůso-
bit nastavení jako „Řízení“, 4CONTROL, „Tlumení“, 
„Okolní osvětlení“ apod.

Další informace o nabídce Multi-sense naleznete 
v uživatelské příručce.

„NAPLÁNOVAT START NAPLÁNOVAT START 
MOTORUMOTORU”

Tuto nabídku použijte k nastavení funkce dálkového 
spuštění motoru až 24 hodin před použitím vozidla, 
aby se zahřála a vyvětrala kabina vozidla a předehřál 
motor.

„IONIZÁTOR“„IONIZÁTOR“

Toto menu použijte k vytvoření relaxačního a zdra-
vého prostředí v interiéru vozidla.
Ionizér vzduchu funguje ve dvou režimech:
– „Relax“: vytváří za jízdy zdravou a uvolňující atmo-

sféru díky emisi iontů;
– „Čištění“: Pomáhá snížit množství bakterií a alergen-

ních částic ve vzduchu.

„DÁLKOVÉ SPUŠTĚNÍ „DÁLKOVÉ SPUŠTĚNÍ 
MOTORU“MOTORU“

Tato funkce slouží k dálkovému spuštění motoru vo-
zidla prostřednictvím chytrého telefonu, aby se za-
hřála a vyvětrala kabina vozidla a předehřál motor.
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„ELEKTRICKÉ VOZIDLO“„ELEKTRICKÉ VOZIDLO“

Toto menu umožňuje nastavit nabíjení vozidla, příjem-
nou teplotu a zobrazit nastavení v kalendáři.

„ENERGETICKÉ ENERGETICKÉ 
INFORMACEINFORMACE“

Toto menu umožňuje zobrazit spotřebu energie vo-
zidla podle typu motoru (spalovací, elektromotor, hyb-
ridní).

V O Z I D L O  ( 2 / 2 )

„UŽIVATELSKÁ „UŽIVATELSKÁ 
NASTAVENÍ“NASTAVENÍ“

Toto menu umožňuje aktivovat nebo deaktivovat ná-
sledující možnosti:

– „Volnoběh v režimu Eco“;
– „Hlasitost zvuku ukazatele směru“;
– „Ukazatele směru jízdy - režim dálnice“;
– „Zvuk pro zamčení při odchodu“;
– „Tichý režim“;
– „Adaptivní dálková světla”;
– „Automat. osvětlení cesty domů“;
– „Automatické přední stěrače“;
– „Stírání po mytí“;
– „Automatické vyklopení bočního zrcátka“;
– „Funkce kabinového osvětlení“ apod.

K opětovné inicializaci nastavení stiskněte tlačítko ro-
zevírací nabídky a pak „Resetovat“.

„Informace“

Některé informace o vašem vozidle a jízdách jsou 
dostupné pomocí menu „Informace“ a pak karty 
„Vozidlo“.

„TLAK V PNEUMATIKÁCHTLAK V PNEUMATIKÁCH“

Toto menu Vás informuje v případě nedostatečného 
tlaku nebo úniku pneumatik.
Pro spuštění vynulování stiskněte „Resetovat“. Na ob-
razovce se objeví zpráva o potvrzení

„ „ DRIVING ECODRIVING ECO“

Toto menu vám umožňuje nechat si vyhodnotit styl 
řízení a získat informace o spotřebě elektřiny.

Další informace k systému naleznete v uživatelské 
příručce.
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„Správce 
aplikací“

V hlavním menu stiskněte „Aplikace“ a pak stiskněte 
rozevírací nabídku.

Nabídka Správce aplikací umožňuje zobrazit, které 
aplikace jsou spuštěny v systému a obsahuje seznam 
nainstalovaných aplikací. Stiskněte ikonu aplikace, 
kterou si přejete spustit. Některé služby jsou do-
stupné zdarma během zkušební lhůty. Předplatné si 
můžete prodloužit on-line na webu https://easycon-
nect.renault.com.

Poznámka: spuštěné aplikace se zastaví, jakmile 
dojde k vypnutí multimediálního systému.

K odinstalování aplikací stiskněte „xx“ v pravé horní 
části aplikace, kterou chcete odstranit.

„Nápověda“

„TECHNICKÁ POMOC“„TECHNICKÁ POMOC“

Menu „Asistence“ použijte ke kontaktování centra 
volání a získání pomoci při opravě nebo servisu 
vašeho vozidla v případě poruchy.

„TÍSŇOVÉ VOLÁNÍTÍSŇOVÉ VOLÁNÍ“

Funkce „Tísňové volání“ se aktivuje automaticky v pří-
padě vážné nehody nebo při aktivaci airbagu.

Nouzové služby budou volány automaticky.

Vaše vozidlo GPS bude použito k nasměrování zá-
chranných složek na místo nehody.

Další informace k systému naleznete v uživatelské 
příručce.

Poznámka:Poznámka: použití funkce „Nouzové volání“ v zájmu 
upřednostnění nouzových volání deaktivuje některé 
ovládací prvky a menu multimediálního systému.
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„PŘÍSTROJOVÝ PANEL“„PŘÍSTROJOVÝ PANEL“
V závislosti na vybraném stylu se zobrazují některé 
z těchto údajů:
– aktuální zdroj audia;
– kompas;
– výkon a točivý moment motoru;
– okamžitá spotřeba paliva;
– směr trasy.

„OBRAZOVKA MULTIMÉDIÍ“„OBRAZOVKA MULTIMÉDIÍ“
Na kartě „Styl“ si můžete vybrat různé styly zobrazení 
přístrojové desky. Můžete také přizpůsobit pozadí obra-
zovky multimediálního systému výběrem obrázku.

„HUD DISPLEJHUD DISPLEJ“
V kartě „HUD“ (Head-up displej) můžete nastavit násle-
dující parametry:
– aktivovat/deaktivovat funkci „HUD displej“;
– aktivovat/deaktivovat funkci „Automatický jas ON/

OFF“;
– nastavit denní jas;
– nastavit noční jas;
– upravit výšku displeje.

N A S T A V E N Í  S Y S T É M U  ( 1 / 3 )

Nastavení 
„Systém“

Na úvodní obrazovce stiskněte volbu „Nastavení“ 
a poté kartu „Systém“.
Toto menu umožňuje definovat nastavení multimédií.

„DISPLEJEDISPLEJE“

Použijte kartu „Jas“ k úpravě jasu:
– na přístrojové desce;
– na multimediální obrazovce;
– head-up displej „HUD“.

Upravte jas stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ nebo 
funkci aktivujte/deaktivujte.

„ZVUKZVUK“
Toto menu umožňuje nastavit různé možnosti zvuku.

V části „Audio“ můžete nastavit následující nastavení 
ekvalizéru zvuku:
– aktivovat/deaktivovat basy;
– upravit „Balance / fader“;
– nastavit basy, středy nebo výšky;
– upravit automaticky hlasitost v závislosti na rychlosti 

vozidla.

PoznámkaPoznámka: audiosystém „Bose“ umožňuje přístup 
k nastavením jako „Prostorový“.

Na kartě „Hlas“ můžete nastavit parametry následujících 
možností:
– vybrat typ hlasu pro navigační pokyny;
– nastavit hlasitost hlasového navádění navigace;
– nastavit hlasitost hlasového ovládání;
– aktivovat/deaktivovat zvuky tlačítek;
– aktivovat/deaktivovat hlasové příkazy.
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«JAZYKJAZYK»
Toto menu umožňuje výběr jazyka vozidla. 
Vyberte požadovaný jazyk.
O dostupnosti hlasových příkazů pro každý jazyk budete 
informováni.

«KLÁVESNICEKLÁVESNICE»
V této nabídce můžete vybrat typ virtuální klávesnice: 
(„Azerty“, „Qwerty“, „Qwertz“ atd.). Jakmile zahájíte za-
dávání textu, multimediální systém vám může nabízet 
související slova.

Zobrazení domovských stránek, funkcí a informací se 
může v jednotlivých zemích lišit.

«DATUM A ČASDATUM A ČAS»
Toto menu umožňuje nastavit:
– režim zobrazení;
– datum;
– čas (12hodinový nebo 24hodinový);
– analogové nebo digitální hodiny;
– automatické nastavení;
– nastavení času a data.

Poznámka:Poznámka: doporučujeme zachovat automatické na-
stavení.

„HLAVNÍ MENUHLAVNÍ MENU”
Toto menu umožňuje nastavit domovské stránky mul-
timediálního systému. Přidáním widgetů a opětovným 
uspořádáním některých menu můžete upravit zobrazení 
domovských stránek.
Pro další informace o konfiguraci domovské stránky si 
zobrazte kapitolu „Přidání a správa widgetů“.

«UŽIVATELSKÝ PROFILUŽIVATELSKÝ PROFIL»
Vyberte požadovaný uživatelský profil.
Následující parametry jsou uloženy v uživatelském pro-
filu:
– jazyk systému;
– jednotka vzdálenosti (je-li k dispozici);
– konfigurace domovských stránek;
– nastavení displeje;
– nastavení MULTI-SENSE;
– nastavení osvětlení;
– nastavení polohy sedadla řidiče;

– nastavení vnějších zpětných zrcátek;
– nastavení masáže;
– předvolby;
– nastavení rádia;
– nastavení navigace;
– historie navigace;
– oblíbené prvky navigace;
– nastavení ochrany osobních údajů.

Pro uložení nastavení stiskněte v kartě „Obecné“ tlačítko 
„Přihlášení“.

Jakmile zadáte své identifikační údaje, uloží se na-
stavení profilu k vašemu účtu „MY Renault“. Účet pak 
můžete použít k nahrání nastavení vašeho vozidla a na-
stavení multimediálního systému na jiné vozidlo stejné 
značky.
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„Systémové 
informace“

V nabídce „Informace“ zvolte kartu „Systém“ a 
můžete nakonfigurovat následující:
– „Stav aktualizace”;
– „Aktualizace systému“;
– „Aktualizace mapy“;
– „Licence“;
– „Tovární nastavení“.

NOVÁ INICIALIZACE SYSTÉMUNOVÁ INICIALIZACE SYSTÉMU
Za tímto účelem zapněte multimediální systém 
vašeho vozidla.
V hlavním menu stiskněte „Informace“ potom kartu 
Systém následovanou „Tovární nastavení“.

Další informace k systému naleznete v uživatelské 
příručce.

„NÁVRHY A UPOZORNĚNÍ“„NÁVRHY A UPOZORNĚNÍ“
Tato nabídka umožňuje zobrazovat návrhy a upozornění 
za jízdy. Všechna upozornění vás informují o situacích 
dle těchto kategorií:
– „Navigace“;
– „Multimédia“;
– „Telefon“,
– „Vozidlo“;
– „Aplikace“;
– „Systém“;
– ...
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