
 

                                         

R-Link 2
Ovládání a obsluha vozidla v bodech
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VÍTEJTE VE SVĚTĚ R-LINK 2

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.

Kompletní uživatelskou příručku k multimediálnímu systémuKompletní uživatelskou příručku k multimediálnímu systému R-LinkR-Link naleznete přímo v systému. Stačí stisknout tlačítko funkčního menu na obrazovce hlavního naleznete přímo v systému. Stačí stisknout tlačítko funkčního menu na obrazovce hlavního 
menu a poté tlačítko „menu a poté tlačítko „Uživatelská příručkaUživatelská příručka“.“.

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.
Podrobnější informace o vybavení uvedeném v průvodci „Systém značek“ pro multimediální systém naleznete v uživatelské příručce.
V průvodci „Seznam značek“ jsou uvedeny všechny dostupné funkce (standardní i volitelné). Jejich dostupnost v navigačním systémuJejich dostupnost v navigačním systému R-LinkR-Link závisí na verzi, výběru výbavy závisí na verzi, výběru výbavy 
a zemi prodeje.a zemi prodeje. V závislosti na značce a modelu telefonu mohou být některé z funkcí 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;
– po stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí na multimediálním 

panelu;
– po dotyku obrazovky.

PŘIPOJENÍ SYSTÉMUPŘIPOJENÍ SYSTÉMU
Stisknutím tlačítka „Připojit“ v hlavním menu multimedi-
álního systému aktivujte související služby. Získáte tak 
přístup k aplikacím z obchodu R-Link Store.

1010

B

7
8
9

1

2
3

4
5
6

A Ovládání
Multimediální systém je vybaven ovládacími prvky na 
displeji A, B nebo C, centrálním ovládáním D a ovládá-
ním pod volantem E, které lze rovněž použít k práci se 
systémem.

OVLÁDACÍ DISPLEJ AOVLÁDACÍ DISPLEJ A
 1 1 Krátké stisknutí: zapnutí/vypnutí.
  Dlouhé stisknutí: Systém se restartuje.
 2 2 Zvýšení hlasitosti.
 3 3 Snížení hlasitosti.
 4 4 Přístup k zahajovacím stránkám.
 5 5  Přístup do menu nastavení zařízení pro asistenci 
řízení.

 6 6 Přístup do menu nastavení displejů.

OVLÁDACÍ DISPLEJ BOVLÁDACÍ DISPLEJ B
 7  7   Přímý přístup k obrazovce funkce „Pomoc pro jedno-

duché parkování“.
 8  8   Přímý přístup k obrazovce nastavení „Pomoc s říze-

ním“ nebo přístup k uživatelským nastavením.
 9  9  Přístup k zahajovacím stránkám.
1010 Krátké stisknutí: zapnutí/vypnutí.
  Dlouhé stisknutí: Systém se restartuje.
   Otáčení: nastavení hlasitosti při poslechu.

Vypnutí
Multimediální systém se vypne:
– po stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí na multimediálním 

panelu;
– při zamčení dveří vozidla.

Obrazovka multimédií 
Systém je vybaven multimediální obrazovkou A, B 
nebo C. Výběr funkce nebo tlačítka na obrazovce pro-
vedete dotykem prstu.
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1515 Přepnutí:
  – vyhledávání ve vybrané oblasti;
  –  nahoru/dolů: pohyb v různých oblastech (horní 

lišta, střed, dolní lišta) menu;
  –  vlevo/vpravo: přechod na různé karty menu.
  Otáčením:
  –  pohyb v různých prvcích jedné oblasti;
  – pohyb v seznamu;
  –  změna měřítka navigační mapy (režim ZOOM)
  Stisknutí: potvrzení volby.
1616  Přechod do menu systému Multi-Sense nebo změna 

režimu přednastaveného v cílových místech.
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OVLÁDACÍ DISPLEJ COVLÁDACÍ DISPLEJ C
 5  Přístup do menu nastavení zařízení pro asistenci 
řízení.

 6 6 Přístup do menu nastavení displejů.
 9 9 Přístup k zahajovacím stránkám.
1010 Krátké stisknutí: zapnutí/vypnutí.
  Dlouhé stisknutí: Systém se restartuje.
  Otáčení: nastavení hlasitosti.
1111 Zobrazení prázdné obrazovky.

CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ DCENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ D
1212 Návrat na předchozí obrazovku.
1313 Přístup k zahajovacím stránkám.
1414 Přístup k funkčnímu menu.

OVLÁDACÍ PRVEK POD VOLANTEM EOVLÁDACÍ PRVEK POD VOLANTEM E
1717 Výběr audio zdroje.
1818 Přístup k funkcím telefonu.
1919  Zvýšení hlasitosti právě poslouchaného zdroje.
2020 –  Vypnutí/zapnutí zvuku rádia nebo vypnutí funkce 

rozpoznání hlasu.
  –  Pozastavit/znovu spustit audio skladbu.
2121  Snížení hlasitosti právě poslouchaného zdroje.
2222  Krátké stisknutí:
  –  Změna režimu procházení rádia (přednastavení/

seznam/frekvence).
  – Potvrzení.
   Dlouhé stisknutí: opustit seznamy (složky/seznamy 

skladeb).
2323  Procházení stanic autorádia / skladeb / adresářů.

E 1717 1818

1919

2020

2121

22222323
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Nabídka

Camille
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Nabídka

29293838

Camille

3939

2727 2828

Váš multimediální systém obsahuje čtyři zahajovací 
stránky (tři z nich jsou uživatelsky nastavitelné), sestá-
vající z celé řady ovládacích prvků vedoucích k různým 
funkcím. Přejížděním prstem ve vodorovném směru lze 
přecházet z jedné stránky na jinou.
V závislosti na funkci existují jedna nebo dvě velikosti 
ovládacích prvků. Podle velikosti obrazovky můžete na 
zahajovací stránku vložit až:
– čtyři malé ovládací prvky;
– dva velké ovládací prvky;
– dva malé ovládací prvky a jeden velký ovládací prvek;
Můžete upravovat konfiguraci zahajovací stránky a 
formát hodin. Pročtěte si uživatelskou příručku systému.

Zahajovací displej
2727 Čas
2828 Venkovní teplota.
2929 Informace týkající se telefonu (síť a baterie).
3030  Oznámení (týkající se telefonu a aplikací).
3131 Ukazatel strany.
3232 Zobrazení času a data.
3333  Přístup k možnostem zahajovací obrazovky (funkční 

menu).
3434 Informace o klimatizaci.
3535 Přístup do hlavního menu.
3636 Informace o vybraném uživatelském profilu.
3737 Zkratka „Audio zdroj“.
3838 Zkratka „Nastavení mapy“.
3939 Obsah stránky.

3636

3737 3030

3838 3737 2828

3636

Navigace

Nabídka

Připojit

Multimédia

Telefon

Vozidlo Systém

Aplikace

2424 2525 2626
Okno s jednotlivými menu

Ve spodní části každé obrazovky se nachází lišta menu 
složená ze dvou nebo tří tlačítek: 

2424  „Zpět“ (vždy zobrazeno):
  –  krátkým stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na 

předchozí obrazovku;
  –  dlouhým stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na 

domovskou stránku.
2525  „Multifunkce“: toto tlačítko je přiřazeno k hlavnímu 

úkonu na obrazovce (není-li aktivní, zmizí nebo ze-
šedne).

2626   „Možnosti“ (tlačítko je šedivé, pokud není aktivní): 
poskytuje přístup k funkčnímu menu. 
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Aktualizace
Aktualizace, především seznamů map, jsou pravidelně 
zveřejňovány. V některých případech je možné, že sil-
nice se změní a soubor map ještě nebude aktualizován.

– Chcete-li aktualizovat systém a aplikace, připravte si 
prázdný klíč USB nebo kartu SD ve formátu FAT32 
s volným prostorem alespoň 8Go;

– vložte klíč USB nebo kartu SD do portu ve vašem vo-
zidle. Multimediální systém vytvoří stopu navigačního 
systému;

– připojte ji ke svému počítači a stáhněte ji nebo její ak-
tualizace z R-Link Store nebo z webové stránky www.
myrenault.com;

– nastartujte vůz a nevypínejte motor během aktuali-
zace systému;

– vložte klíč USB do zámku USB vozidla nebo kartu SD 
do vstupu SD a postupujte podle pokynů zobrazených 
na obrazovce.

Jakmile je instalace dokončena, systém se restartuje. 
Na displeji se zobrazí zpráva, která vás informuje o 
úspěšném dokončení instalace.

Stiskněte tlačítko „Ano“, chcete-li odstranit soubor aktu-
alizace vašeho klíče USB či karty SD, nebo tlačítko „Ne“, 
chcete-li jej zachovat.
Poznámka:Poznámka: doporučujeme, abyste si na počítači vytvo-
řili účet My Renault a systém pravidelně aktualizovali.

Hlasová identifikace 
Tlačítko  na volantu umožňuje používat hlasové 
ovládání na multimediálním systému a telefon (pokud je 
připojen k systému). Další informace naleznete v uživa-
telské příručce multimediálního systému.

Více informací naleznete v uživatelské příručce dos-
tupné ve vašem systému. Stiskněte v hlavním menu 
tlačítko funkčního menu a poté „Uživatelská příručka“.

P R V N Í  P O U Ž I T Í  ( 4 / 4 )

Konfigurace domovských stránek

Take Care Take Care Driving eco2

Driving eco2 Oblíbená položka Multi-Sense

Multi-Sense Multimédia Multimédia

F

PŘIDÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮPŘIDÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ
Stiskněte tlačítko funkčního menu z hlavní obrazovky, 
potom vyberte „Upravit domovské stránky“. 
Na obrazovce F můžete přidat ovládací prvek. Stiskněte 
ovládací prvek, který chcete přidat, držte jej prstem 
stisknutý a přetáhněte ho a umístěte na požadované 
místo v horní části obrazovky.

ODEBRÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮODEBRÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ
Pro odebrání ovládacího prvku stiskněte „X“ po pravé 
straně daného prvku. Na obrazovce se objeví zpráva o 
potvrzení Stiskněte „Ano“ pro potvrzení odstranění.

Další informace související s vaší zemí naleznete na 
stránkách www.renault-multimedia.com.
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Prezentace fotografií a přehrávání videí jsou možné 
pouze ve stojícím vozidle.

Menu 
„Multimédia“

Vaše vozidlo je vybaveno multimediálním systémem. 
V hlavním menu stiskněte „Multimédia“ a vyberte si z 
následujícího seznamu:
– «Rádio»;
– „Média“;
– «Fotografie»;
– „Video“;
– «Nastavení».

K dispozici je několik zdrojů pro vstupy:
– „USB-1“ (port USB);
– „USB-2“ (port USB);
– „SD“ (SD karta);
– „CD“ (audio CD nebo MP3);
– „AUX-1“ (přípojka typu jack);
– „AUX-2“ (přípojka typu jack);
– připojení Bluetooth®.

«RÁDIORÁDIO»

Viz kapitola „Autorádio“ v tomto dokumentu.

„MÉDIAMÉDIA“

Stiskněte tlačítko „Média“ a vyberte připojený 
zdroj pro přístup do požadovaných souborů audio.

Poznámka:Poznámka: Je možné vybrat pouze dostupné 
zdroje. Nedostupné zdroje jsou šedé.
Poznámka:Poznámka: některé formáty není systém scho-
pen přečíst.

«FOTOGRAFIEFOTOGRAFIE»

Chcete-li získat přístup k fotografiím, stiskněte tla-
čítko „Fotografie“ a vyberte připojený zdroj (kartu 
SD nebo USB port). Systém Vám nabídne dva 
druhy prohlížení:
– Prohlédnout fotografii;
– Prohlédnout prezentaci.
Poznámka:Poznámka: některé formáty není systém scho-
pen přečíst.

„VIDEOVIDEO“

Chcete-li získat přístup k videím, stiskněte tlačítko 
„Video“ a vyberte připojený zdroj (kartu SD nebo 
USB port). Pro zahájení přehrávání videa vyberte 
požadované video.

Poznámka:Poznámka: některé formáty není systém scho-
pen přečíst.

«NASTAVENÍNASTAVENÍ»

Toto menu umožňuje nastavit různé funkce menu 
„Multimédia“:
Pro více informací konzultujte technickou příručku 
systému.
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«Rádio»

V hlavním menu stiskněte „Multimédia“ a poté 
„Rádio“.

VOLBA VLNOVÉHO ROZSAHUVOLBA VLNOVÉHO ROZSAHU
Stisknutím tlačítka 4 „Pásmo“ vyberte požadované 
vlnové pásmo.

„AM“ a „FM“

REŽIM „REŽIM „FREKVENCEFREKVENCE“
Ručně vyhledávejte stanici stisknutím výseče 
„Frekvence“ Máte k dispozici dva režimy vyhledá-
vání:
– ruční vyhledávání stisknutím 1 nebo 2;
– poloautomatické vyhledávání stisknutím 3 nebo 7.

REŽIM „REŽIM „STANICESTANICE“ (POUZE FM)“ (POUZE FM)
Pro přístup do seznamu stanic stiskněte výseč 
„Stanice“, poté vyberte požadovanou stanici.

Kanály Stanice Předvolby

DR

Pásmo 56Pásmo

Frekvence Stanice Předvolby

9 8

1

7

6

2

3

5

REŽIM „REŽIM „PŘEDVOLBYPŘEDVOLBY“
Pro přístup do seznamu uložených rádiových stanic 
stiskněte výseč „Předvolby“, poté vyberte požadovanou 
stanici. Pro přidání stanice, kterou právě posloucháte, 
dlouze stiskněte požadované číslo.

Poznámka:Poznámka: tlačítko 5 umožňuje přístup k volbám 
(„Změnit zdroj“, „Nastavení“, atd.). Tlačítko 6 vám 
umožní návrat na předcházející stránku.

„DR“ (digitální rádio)
Digitální rádio umožňuje výběr z většího počtu rádiových 
stanic, lepší kvalitu zvuku a doplňkové informace.

REŽIM „REŽIM „KANÁLYKANÁLY“
Tento režim umožňuje poslech dostupných rádií. 
Přecházejte od jednoho kanálu ke druhému stisknutím 8 
nebo 9.

REŽIM „REŽIM „STANICESTANICE“
Tento režim zobrazí seznam dostupných radiostanic. 

REŽIM „REŽIM „PŘEDVOLBYPŘEDVOLBY“
Pročtěte si následující odstavec.

Další informace k systému naleznete v uživatelské 
příručce.

4
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Stiskněte tlačítko „Křižovatka“ na obrazovce 
„Adresa“ a vyberte křižovatkou.

„Historie“

Toto menu umožňuje vybrat cíl cesty ze se-
znamu posledních použitých adres. Tato ulo-
žení do paměti se provedou automaticky.

V L O Ž T E  C Í L  ( 1 / 4 )

Vyvolejte uživatelskou příručku multimediálního sy-
stému stisknutím tlačítka funkčního menu na obra-
zovce menu „Navigace“, poté zvolte „Uživatelská pří-
ručka“.

B

Výběr města

A

Menu 
„Navigace“

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, 
a poté „Navigace“ pro přístup do následujících 
menu:
– „Cíl“;
– „Itinerář „;
– „Číst údaje o provozu“;
– „Nastavení mapy“;
– „Nastavení“.

„CÍLCÍL“

Toto menu vám nabízí různé způsoby dosažení 
cíle.

„Adresa“

Toto menu umožňuje zadat celou adresu nebo 
její část (zemi, město, ulici, číslo domu nebo 
křižovatku).

Zadání adresy:

– Napište jméno nebo směrovací číslo po-
žadovaného města na dotykový displej B. 
Systém vám může v oblasti A nabídnout 
více názvů měst;

– Zvolte požadované město.
– stejně postupujte u následujících obrazovek 

„Ulice“ a „Číslo popisné“;

Pokud nechcete vložit číslo popisné nebo 
pokud systém určité číslo nerozpozná, můžete 
označit křižovatku. 

Pokud při spuštěné navigaci zahájíte vyhledávání 
nového cíle, budete jej moci nastavit jako etapu, jako 
nový cíl nebo koncový bod. 
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„Body POI“

Toto menu umožňuje vyhledání bodů zájmu. 
Můžete rovněž vyhledávat pomocí:
– jména;
– umístění („Ve městě“, „Okolo poslední 

známé polohy “, „na trase“ apod.);
– kategorie (čerpací stanice, parking, restau-

race, ubytování atd.).
Systém Vám nabídne seznam bodů zájmu od 
nejbližšího do nejvzdálenějšího vzhledem k 
Vaší poloze.

„Oblíbená položka“

Pomocí tohoto menu si můžete zvolit cíl cesty, 
který byl někdy dříve uložen do multimediál-
ního systému („Domů“, „Práce“ a „Adresář“).

„Domů „

Toto menu umožňuje spustit navigaci k 
vašemu bydlišti, které jste do systému uložili.

„Práce „

Toto menu umožňuje spustit navigaci k místu 
vašeho zaměstnání, které jste do systému ulo-
žili.

„Adresář“

Toto menu umožňuje ukládat adresy do se-
znamu adres a později je použít jako cíl cesty.

„Souřadnice“

Toto menu umožňuje určit cíl pomocí hodnot 
zeměpisné šířky a délky.

„Hledat na mapě“

Toto menu umožňuje stanovit cílové místo 
pomocí mapy. V menu „Navigace“ zvolte po-
ložku „Cíl“ a poté možnost „Hledat na mapě“. 
Pohybujte se po mapě a umístěte kurzor na 
požadované cílové místo, poté volbu potvrďte 
stisknutím tlačítka „Hotovo“: systém vypočte 
trasu.
Poznámka:Poznámka: do seznamu adres můžete přidat 
vybranou adresu stisknutím tlačítka na funkč-
ním menu a výběrem možnosti „Přidat do se-
znamu adres“.

Chcete-li adresy bydliště či zaměstnání vymazat, 
stiskněte tlačítko funkčního menu „Vymazat adresu 
bydliště“ nebo „Vymazat adresu zaměstnání“ z menu 
„Oblíbená položka“. 
Chcete-li vše vymazat, stiskněte tlačítko „Resetovat“ 
funkčního menu z menu „Nastavení“.



1111V L O Ž T E  C Í L  ( 3 / 4 )

Hlasová identifikace 
Použijte hlasové ovládání systému pro vložení cíle cesty, 
aniž byste se dotkli obrazovky. Stiskněte tlačítko 1 a po-
stupujte podle hlasových instrukcí systému a obrazovky.

Potvrďte cíl.
Po zadání údajů o cíli cesty zobrazí systém přehled prů-
běhu cesty pro potvrzení.

Jet

2

Poznámka:Poznámka: pokud volbu nepotvrdíte, tato stránka se 
po deseti sekundách zavře a navigace se automaticky 
spustí v režimu trasy definovaném ve výchozím nasta-
vení (rychlá, hospodárná nebo krátká).

NASTAVENÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMUNASTAVENÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU
Můžete nastavit různé parametry výběrem následujících 
zkratek:
– 4: umožňuje zvětšit zobrazení na mapě;
– 5:  umožňuje aktivovat nebo deaktivovat navigační 

pokyny;
– 6:  umožňuje změnit režim zobrazení (2D/3D a 2D 

sever).

Obrazovka je rozdělena na dvě oblasti:
– oblast 2 zobrazuje použitou metodu výpočtu;
– oblast trasy 3 ukazuje přehled trasy (vzdálenost, dobu 

jízdy, dopravu a omezení po cestě).
Na konci výpočtu systém zobrazí přehled trasy a na-
bídne vám tři možnosti:
– „Předchozí“: návrat na předchozí obrazovku;
– „Jet„: navádění bude zahájeno;
– „Možnosti“: umožňuje vybrat trasu, nastavit parametry 

trasy nebo přidat trasu do seznamu adres.

Nav

Mapa navigace

4

Přehled 

1

5
6

Krátký

3
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Pokud je trasa ovlivněna nehodou, může navi-
gační systém navrhnout objížďku na základě na-
stavených parametrů úspory času. Podle nasta-
vení může systém objízdnou trasu navrhnout, 
nebo ji rovnou automaticky zvolit.

„NASTAVENÍ MAPYNASTAVENÍ MAPY”

Toto menu umožňuje sledovat navigační pokyny 
a vyhledávat o nich informace. Stiskněte tlačítko 
funkčního menu pro přístup k následujícím menu:
– „Mapa dopravy“;
– „Volby trasy“ nebo „Itinerář“:
– „Nastavení mapy“;
– „Kde se nacházím?“ nebo „Informace 

GPS“;
– „Zrušit trasu”.
Poznámka:Poznámka: Stisknutím karty můžete prostřednic-
tvím funkční nabídky přistupovat k dalším funk-
cím, například k vyhledávání blízkých bodů zájmu.

V L O Ž T E  C Í L  ( 4 / 4 )

„ITINERÁŘITINERÁŘ”

Toto menu nabízí následující funkce:
– „Upravit trasu“: Umožňuje přidávat a odebírat 

etapy navigace.
– „Zrušit trasu“: Umožňuje zastavit navigaci.
– „Provoz na trase“: Umožňuje zobrazit informace 

o provozu na trase.
– „Vynechání“: Umožňuje vyhnout se nežádaným 

úsekům cesty.

– „Přehled“: Umožňuje zobrazit celou trasu na 
mapě.

– „Volby trasy“: Umožňuje změnit typ trasy. 
V tomto menu můžete systém požádat, aby se 
vyhnul silnicím s mýtným (při plánování nejrych-
lejší trasy).

„ČÍST ÚDAJE O PROVOZUČÍST ÚDAJE O PROVOZU”

Navigační systém označuje narušení silničního 
provozu:
– proměnlivě C zelenou a červenou barvou na 

mapě;
– podle celkové doby D zpoždění způsobeného 

provozem;
– podle celkového provozu na trase v liště do-

pravních informací E.

„OBJÍŽĎKAOBJÍŽĎKA”
Když aktivujete tuto možnost, povolíte navigač-
nímu systému, aby při vypočítávání trasy využíval 
dopravní informace.

Nav

Mapa navigace
Foch Avenue

E

C

D
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Váš telefon může vyžadovat povolení sdílení kontaktů, 
výpisu hovorů a médií. Povolte sdílení, aby bylo možné 
opětovné nalezení těchto informací v multimediálním sy-
stému. Pokud chcete použít jiný způsob spárování, vy-
hledejte příslušné informace v příručce systému.

PŘIPOJENÍ TELEFONUPŘIPOJENÍ TELEFONU
Po spuštění systému hands-free systém vyhledá spá-
rované telefony s Bluetooth® aktivované v blízkosti 
hands-free sady. Systém automaticky stáhne údaje z 
posledního připojeného telefonu (seznam, hudba atd.). 
Pro deaktivaci této funkce přejděte na kapitolu „Volání/
přijetí hovoru“.

Poznámka:Poznámka: pokud při připojení telefonu probíhá hovor, 
je automaticky přesměrován do reproduktorů vozidla.

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 ®

Menu 
„Telefon“

SPÁROVÁNÍ PRVNÍHO TELEFONUSPÁROVÁNÍ PRVNÍHO TELEFONU
Pro používání vašeho hands-free systému při prvním 
použití spárujte svůj mobilní telefon Bluetooth® s vo-
zidlem. Ujistěte se, že Bluetooth® Vašeho mobilního 
telefonu je aktivované a nastavené na „viditelný“.
V hlavním menu vašeho systému:
– stiskněte „Telefon“.
Na obrazovce se zobrazí zpráva, která vám navrhne 
spárování telefonu.
– Stiskněte „Ano“. Multimediální systém vyhledá tele-

fony v blízkosti, které se mají aktivovat;
– vyberte svůj telefon;
– vyberte funkce ke spárování, „handsfree“ nebo 

„Média“.
Váš telefon je nyní spárovaný s multimediálním sys-
témem.
Podle modelu, a pokud to systém vyžaduje, vložte 
kód Bluetooth® do svého telefonu, aby došlo k jeho 
spárování se systémem, nebo potvrďte požadavek 
na spárování.

ZMĚNA PŘIPOJENÉHO TELEFONUZMĚNA PŘIPOJENÉHO TELEFONU
Systém může zaznamenat až šest mobilních telefonů, 
ale pouze jeden telefon může být současně připojen. 
Můžete kdykoli kterýkoliv z telefonů připojit/odpojit. Za 
tímto účelem v hlavním menu:
– stiskněte „Telefon“, „Nastavení“ a „Seznam spárova-

ných zařízení“;
– vyberte ze seznamu telefon, který chcete připojit nebo 

odpojit.
Pokud se váš telefon neukazuje na seznamu, v příručce 
pro použití multimediálního systému si přečtěte, jak jej 
přidat.

Seznam spárovaných 
zařízení

Téléphone de Nicolas

Téléphone de Elodie

Téléphone de Pierre

Téléphone de Sandrine

Můžete spárovat dva telefony současně: jeden pro 
multimédia a druhý pro telefonování.

Přidat zařízení

Další informace o seznamu kompatibilních telefonů 
naleznete na webové stránce www.renault-multime-
dia.com.
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Menu 
„Telefon“

V hlavním menu vyberte „Telefon“. Můžete uskutečnit 
hovor stisknutím:
– kontaktu v seznamu;
– čísla ve výpisu volání;
– klávesnice pro zadání čísla.

„TELEFONNÍ SEZNAMTELEFONNÍ SEZNAM“

Toto menu umožňuje uskutečnit hovor pomocí 
kontaktů již uložených v telefonu. Vyberte kontakt 
(pokud je u kontaktu několik čísel, budete požá-
dáni o výběr čísla, které chcete volat), hovor se 
automaticky spustí po stisknutí čísla kontaktu.
Poznámka:Poznámka: kontakty uložené na kartě SIM se 
nezobrazují. Viditelné jsou pouze kontakty ulo-
žené v telefonu.

„ZÁZNAMY HOVORŮZÁZNAMY HOVORŮ“

Toto menu umožňuje přístup:
– ke všem hovorům (přijatým, odchozím, zmeška-

ným);
– k přijatým hovorům;
– ke zmeškaným hovorům;
– k odchozím hovorům.
Zvolte požadovanou výseč a stiskněte kontakt pro 
zahájení hovoru. 
Poznámka:Poznámka: u každého seznamu jsou kontakty 
seřazeny chronologicky od posledního po nej-
starší.

„VYTOČIT ČÍSLOVYTOČIT ČÍSLO“

Toto menu umožňuje zadat číslo pomocí nume-
rické klávesnice. Jakmile je číslo zadané, stisk-
něte „Volat “ pro zahájení hovoru.

„SMSSMS“

Tento systém umožnuje prohlížet zprávy z mobil-
ního telefonu nebo je nechat nahlas číst hlaso-
vým nástrojem pouze tehdy, pokud vozidlo stojí. 
Budete mít přístup pouze k textovým zprávám 
(SMS) přijatým v době, kdy je váš telefon připojen 
k multimediálnímu systému.
Poznámka:Poznámka: pro přístup k SMS přes systém 
musíte na svém telefonu povolit sdílení dat.
Poznámka:Poznámka: v multimediálním systému lze pře-
číst pouze zprávy SMS. Jiné typy zpráv přečíst 
nelze.

„HLASOVÁ POŠTAHLASOVÁ POŠTA

Toto menu umožňuje kontrolu přijatých hlaso-
vých zpráv ve vašem telefonu. Při prvním pou-
žití zadejte číslo hlasové schránky prostřednic-
tvím menu „Nastavení“ a poté „Nastavení hlasové 
pošty“.Podrobnější údaje naleznete v příručce k multimedi-

álnímu systému.
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„NASTAVENÍNASTAVENÍ“

Tato nabídka Vám umožní:
– aktivaci/deaktivaci Bluetooth®;
– přístup k seznamu spárovaných přístrojů;
– změnu přístupového kódu;
– nastavení hlasitosti různých zvuků spárova-

ného telefonu;
– konfiguraci hlasové schránky;
– aktivaci/deaktivaci automatické aktivace čekají-

cího režimu;
– aktivaci/deaktivaci vyzvánění telefonu;
– pro získání nápovědy chytrého telefonu;
– aktivace/deaktivace režimu SMS. 

„BLUETOOTH®BLUETOOTH®“
Stiskněte „ON“/„OFF“ pro aktivaci/deaktivaci 
Bluetooth®.

„SEZNAM SPÁROVANÝCH ZAŘÍZENÍSEZNAM SPÁROVANÝCH ZAŘÍZENÍ“
Přístup k seznamu zařízení spárovaných s multi-
mediálním systémem a k možnosti přidání/odstra-
nění zařízení.

„ZMĚNIT HESLOZMĚNIT HESLO“
Tato volba umožňuje změnit heslo pro Bluetooth®. 
Zobrazí se aktuální heslo.

„ÚROVNĚ ZVUKUÚROVNĚ ZVUKU“
Tato volba umožňuje nastavit hlasitost vyzvánění tele-
fonu, systému handsfree a citlivost mikrofonu.

„NASTAVENÍ HLASOVÉ POŠTYNASTAVENÍ HLASOVÉ POŠTY“
Pomocí numerické klávesnice zadejte číslo hlasové 
schránky a stiskněte tlačítko „Uložit“.

„PŘIDRŽET PŘÍCHOZÍ HOVORPŘIDRŽET PŘÍCHOZÍ HOVOR“
Pro aktivaci/deaktivaci automatického uvedení pří-
chozích hovorů do režimu čekání stiskněte „ON“ nebo 
„OFF“.

„NÁPOVĚDA SMARTPHONUNÁPOVĚDA SMARTPHONU“
Umožňuje přístup k návodu k použití vašeho telefonu 
s multimediálním systémem.

„SMSSMS“
Stisknutím tlačítka „ON“ nebo „OFF“ funkci aktivujete či 
deaktivujete.

Hovor je možné přijmout, či odmítnout přímo stisknu-
tím ovladače 1 na volantu.

1

2

Hlasová identifikace 

Hlasovým ovládáním multimediálního systému nebo te-
lefonem lze vytočit číslo nebo zavolat na kontakt v se-
znamu kontaktů, aniž by bylo nutné dotknout se displeje.
Stiskněte tlačítko 2 a po zaznění zvukového signálu za-
čněte mluvit. Postupujte podle hlasových a obrazových 
pokynů, které vám dává systém a obrazovka.
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Menu „Vozidlo“

Toto menu poskytuje přístup k následujícím menu.

„OKOLNÍ SVĚTLOOKOLNÍ SVĚTLO“

Toto menu slouží k přizpůsobení náladového 
osvětlení uvnitř vozidla.
K výběru jsou následující možnosti:
– „Okolní světlo“ („Zap“/“Vyp“);
– Barva prostředí;
– „Intenzita“;
– Palubní deska a přední a zadní část interiéru 

vozidla.

Poznámka:Poznámka: pokud je náladové osvětlení vyp-
nuto, nastavení nejsou k dispozici.
Poznámka: Poznámka: chcete-li požadované náladové 
osvětlení uložit, proveďte tyto změny v menu 
„Multi-Sense“.

„SEDADLASEDADLA“

Toto menu umožňuje přístup k následujícím 
volbám.

„Masáž“

Toto menu umožňuje nastavit funkci masáže se-
dadla „Řidič“ nebo„Pasažér“:
– zvuk zapnutí/vypnutí;
– požadovaného programu;
– „Intenzita“ a „Rychlost“.
Poznámka:Poznámka: pokud jsou sedadla provádějící 
masáž vypnuta, nastavení nejsou k dispozici.
Poznámka:Poznámka: nastavení masáže nelze uložit.

„Složení one-touch“

Toto menu umožňuje sklopení jednoho nebo 
všech sedadel v zadní části vozidla.

Počet sedadel namontovaných ve vozidle se liší.
Na displeji stiskněte jedno nebo více sedadel, 
která si přejete sklopit, poté „Složit“. Pro potvrzení 
stiskněte „Ano“.
Chcete-li sklopit všechna sedadla, stiskněte „Vše“ 
a poté „Složit“. Při sklápění sedadel se ujistěte, 
že jsou prázdná. Tato volba je dostupná, pouze 
pokud vozidlo stojí a pásy jsou odepnuté.

„Nastavení“

Toto menu umožňuje nastavit polohu sedadla 
spolujezdce nebo řidiče a usnadní Vám přís-
tup, když nastupujete do vozidla. K dispozici 
jsou následující nastavení:
– „Snadný přístup pasažéra“;
– „Pohodlí pro pasažéra“;
– „Pozice“.
Pro vynulování výběru stiskněte tlačítko funkč-
ního menu, a poté „Resetovat“.
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„MULTI-SENSEMULTI-SENSE“

Toto menu umožňuje upravit chování některých 
vestavěných systémů. V tomto menu vyberte 
jeden či dva oblíbené režimy z následujících pěti 
režimů:
– „Comfort“;
– „Sport“;
– „Eco“;
– „Neutral“;
– „Perso“.
Pro nastavení vybraného režimu stiskněte tlačítko 
funkčního menu, poté „Konfigurace akt. režimu “. 
Podle vybraného režimu se hodnoty pro nastavi-
telné parametry zobrazí:
– „Řízení“;
– „4Control“;
– „Tlumení“;
– „Pohonná jednotka“;
– „Teplotní komfort“;
– „Displej”;
– „Návrh zvuku motoru“;
– „Okolní světlo“;
– „Masáž sedadla řidiče”.

Poznámka:Poznámka: potřebujete-li různé režimy přizpůso-
bit, přejděte dotykem střední části obrazovky do 
menu nastavení.

„POMOC S ŘÍZENÍMPOMOC S ŘÍZENÍM“

Toto menu umožňuje přístup a nastavení násle-
dujících prvků:
– „Upozornění na opuštění pruhu“;
– „Asistent proudržení v jízdním pruhu“;
– „Nast. upoz. na opušť. pr.“;
– Nastavení „Asistenta pro jízdu v pruhu“;
– „Upozornění na vzdálenost“;
– „Aktivní brzdění“;
– „Sledování mrtvého úhlu“;
– „Nastavení upozornění o rychlosti“;
– „Kontrola trakce“;
– „Automatická dálková světla“.

Poznámka:Poznámka: pro vynulování výběru stiskněte tla-
čítko funkčního menu a poté „Resetovat“.

„POMOC S PARKOVÁNÍMPOMOC S PARKOVÁNÍM“

Toto menu umožňuje přístup a nastavení násle-
dujících prvků:
– „Rozpoznávání překážek“;
– „Zadní kamera“;
– „Pomoc pro jednoduché parkování“.

„Rozpoznávání překážek“

Pomocí této nabídky můžete nastavovat mož-
nosti týkající se detekce překážek.

„Zadní kamera“

Pomocí této nabídky můžete nastavovat mož-
nosti týkající se couvací kamery.

Pro zhlédnutí videoukázky o režimu „Multi-Sense“ 
stiskněte tlačítko funkčního menu na obrazovce 
výběru režimu a poté tlačítko „Informace“.
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„Pomoc pro jednoduché par-
kování“

Pomocí této nabídky můžete nastavovat mož-
nosti týkající se funkce „Pomoc pro jednodu-
ché parkování“.

„DRIVING ECO2DRIVING ECO2“

Toto menu umožňuje vyhodnotit váš styl řízení.

„PALUBNÍ POČÍTAČPALUBNÍ POČÍTAČ“

Toto menu umožňuje přístup k informacím o trase.

„TAKE CARETAKE CARE“

Toto menu umožňuje, abyste byli upozorněni na 
kvalitu venkovního vzduchu.

V O Z I D L O  ( 3 / 3 )

Vyvolejte uživatelskou příručku multimediálního sy-
stému stisknutím tlačítka funkčního menu na obra-
zovce menu „Vozidlo“, poté zvolte „Uživatelská pří-
ručka“.

„Kvalita vzduchu“

Toto menu umožňuje grafické zobrazení kvality 
venkovního vzduchu a aktivovat nebo deaktivo-
vat cyklus odstranění zápachu.

„TLAK PNEUTLAK PNEU“

Toto menu Vás informuje v případě nedostateč-
ného tlaku nebo úniku pneumatik. Pro spuštění 
vynulování stiskněte „Vynulovat“. Na obrazovce se 
objeví zpráva o potvrzení

„NASTAVENÍ UŽIVATELENASTAVENÍ UŽIVATELE“

Toto menu umožňuje aktivovat nebo deaktivovat 
následující možnosti:
– odemknutí pouze dveří řidiče;
– automatické zamknutí dveří za jízdy;
– Funkce handsfree;
– hlasitost blikačů (stiskněte „+“ nebo „-“);
– vnitřní uvítací zvuk;
– vnější uvítání;
– automatické osvětlení;
– stěrač zadního skla při couvání (pokud je zařa-

zený zpětný chod);
– nastavení ukazatele stylu jízdy na přístrojové 

desce;
– ...
Pro vynulování Vašich údajů stiskněte tlačítko 
funkčního menu, a poté „Resetovat“.

Pořadí zobrazování jednotlivých menu se může lišit.
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„Aplikace“

Tato služba umožňuje přístup k následně uve-
deným službám. V hlavním menu stiskněte 
„Aplikace“.
Některé služby jsou dostupné zdarma během zku-
šební lhůty. Předplatné lze prodloužit prostřednic-
tvím webové stránky www.myrenault.com nebo z 
R-Link Store ve vozidle.

„MOJE APLIKACEMOJE APLIKACE“

Tato služba umožňuje kontrolovat nainstalované 
aplikace. Stiskněte „Moje aplikace“, poté ikonu vy-
brané aplikace pro její spuštění.
Poznámka:Poznámka: chcete-li aplikaci odinstalovat, stisk-
něte tlačítko funkčního menu a pak „Uspořádat 
aplikace“. Stiskněte „xx“ vpravo nahoře od apli-
kace, kterou si přejete odstranit.

„R-LINK STORER-LINK STORE“

V tomto menu si můžete aplikace, funkce a služby 
zakoupit prostřednictvím zabezpečeného on-line 
systému přímo z vozidla.
PoznámkaPoznámka: do obchodu R-Link Store lze získat 
přístup pouze v případě, že jste služby aktivovali 
a vozidlo stojí. 
PoznámkaPoznámka: další informace podle vaší země na-
leznete na webové stránce www.renault-multimé-
dia.com.

„MANAŽER APLIKACÍMANAŽER APLIKACÍ“

Tato služba umožňuje spravovat aplikace a zobra-
zuje informace o aplikacích instalovaných na mul-
timediálním systému. 

Poznámka:Poznámka: chcete-li vypnout spuštěnou apli-
kaci, vyberte aplikaci, poté stiskněte „Zastavit“ ve 
spodní části obrazovky.

„OCHRANA OSOBNÍCH OCHRANA OSOBNÍCH 
ÚDAJŮÚDAJŮ“

Toto menu umožňuje aktivovat nebo deaktivovat 
sdílení dat.
PoznámkaPoznámka: některé aplikace nemusí fungovat 
správně, je-li toto menu deaktivované.

Vyvolejte uživatelskou příručku multimediálního sys-
tému stisknutím tlačítka funkčního menu na obra-
zovce menu „Aplikace“, poté zvolte „Uživatelská 
příručka“.

„Android Auto™“/„Carplay™“: připojení telefonu do 
vstupu USB vozidla pro přístup k aplikacím ze smart-
phonu prostřednictvím multimediálního systému.

„MY Renault“ je aplikace dostupná na telefonu, která 
umožňuje přijímat prostřednictvím smartphonu infor-
mace související s vozidlem.
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«DISPLEJDISPLEJ»

Toto menu umožňuje přístup k následujícím infor-
macím.

«Středový displej»

Toto menu umožňuje změnit vzhled multime-
diální obrazovky. Vyberte požadované téma, 
poté nastavte jeho světelnost stisknutím „+“ 
nebo „-“.

Poznámka:Poznámka: režim „Režim  jas přes den“ je 
deaktivován v noci a režim „Režim  jas přes 
noc“ je deaktivován ve dne.
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Menu 
„Systém“

V hlavním menu stiskněte „Systém“ pro přístup k níže 
uvedeným menu nastavení.

Poznámka:Poznámka: pro přístup k virtuální uživatelské 
příručce systému stiskněte tlačítko funkčního menu, 
poté „Uživatelská příručka“.

„VSTUPNÍ STRÁNKA“„VSTUPNÍ STRÁNKA“

Toto menu umožňuje nastavit zahajovací displej. 
K dispozici jsou tři zahajovací stránky, které se 
zobrazí v horní části obrazovky a umožní vám 
náhled výběru. Dostupné ovládací prvky se na-
cházejí v dolní části obrazovky a mohou se zobra-
zovat na několika stránkách. 
Přidávání a odebírání ovládacích prvků je po-
psáno v části „První použití“ této příručky.

«UŽIVATELSKÝ PROFILUŽIVATELSKÝ PROFIL»

Toto menu umožňuje vybrat uživatelský profil, 
který bude aplikován na systém. Tlačítko funkč-
ního menu umožňuje:
– přejmenovat profil;
– změnit fotografii profilu;
– zkopírovat profil;
– vynulovat profil.
Parametry uložené v uživatelském profilu:
– jazyk systému;
– zvolená jednotka vzdálenosti;
– konfigurace zahajovací stránky;
– předvolby autorádia;
– historie navádění;
– oblíbená navádění;
– parametry ochrany dat.
A nastavení pro:
– displeje;
– „Multi-Sense“;
– náladového osvětlení;
– zvolená jednotka vzdálenosti;
– poloha sedadla řidiče;
– poloha zpětných zrcátek.
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Poznámka:Poznámka: tato nastavení jsou dostupná, pokud 
je funkce „Head up displej“ aktivována a motor 
běží.

„JASJAS“

Toto menu umožňuje nastavit jas přístrojové 
desky, obrazovky multimédií a displeje nad 
hlavou.

«HLASITOSTHLASITOST»

Toto menu umožňuje nastavit hlasitost následu-
jících parametrů stisknutím „++“ nebo „--“:

– hlasitost hlavního audiosystému;
– vyzvánění telefonu;
– telefonická komunikace;
– navádění,
– výstražné zvukové signály;
– zvuk tlačítek;
– ukazatel hlasitosti:
– detekce překážky;

– upozornění na vyjetí z jízdního pruhu;
– hlasové ovládání.

Poznámka:Poznámka: „00“ = nastavení bez zvuku.

«JAZYKJAZYK»

Toto menu umožňuje výběr jazyka vozidla. 
Vyberte požadovaný jazyk.

«KLÁVESNICEKLÁVESNICE»

Toto menu umožňuje vybrat jeden z nabízených 
typů virtuální klávesnice, kterou systém používá 
(„Azerty“, „Qwerty“, „Qwertz“, atd.)

«Palubní displej»

Toto menu umožňuje změnit vzhled přístrojové 
desky. Vyberte jeden ze čtyř nabízených stylů, 
poté nastavte „Režim  jas přes noc“ stisknutím 
„+“ nebo „-“.

Poznámka:Poznámka: funkce „Režim  jas přes noc“ 
se aktivujte pouze tehdy, když jsou zapnutá 
světla.

«Head up displej»

Toto menu umožňuje nastavení následujících 
parametrů:
– aktivace nebo deaktivace funkce „Head up 

displej“;
– aktivace nebo deaktivace automatického 

nastavení světelnosti;
– intenzita jasu displeje;
– výška displeje nad hlavou. Vyvolejte uživatelskou příručku multimediálního sy-

stému stisknutím tlačítka funkčního menu na obra-
zovce menu „Systém“, poté zvolte „Uživatelská pří-
ručka“.
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„ROZHRANÍ CHYTRÉHO „ROZHRANÍ CHYTRÉHO 
TELEFONU“TELEFONU“

Toto menu umožňuje přístup k funkcím:
– „Android Auto™“ nebo „CarPlay™“;
– „Návod k použití“ aplikací „Android Auto™“ a 

„CarPlay™“.

„CELKOVÝ RESETCELKOVÝ RESET“

Tato funkce umožňuje obnovit všechna tovární nasta-
vení systému. Všechna data, aplikace a konfigurace 
budou smazány. Vynulování potvrďte stisknutím tla-
čítka „Ano“. Další informace naleznete v uživatelské 
příručce vašeho multimediálního systému.

Poznámka:Poznámka: chcete-li si stáhnout aplikace, syn-
chronizujte svůj systém s obchodem R-Link Store. 
Objemné aplikace lze stáhnout pouze přes počítač 
připojený k obchodu R-Link Store.

„SYSTÉMOVÉ INFORMACESYSTÉMOVÉ INFORMACE”

Toto menu umožňuje prohlížet různé informace 
systému (verze softwaru, informace navigačního 
systému, aktuální jazyk, licence atd.).

„PANEL NÁVRHŮPANEL NÁVRHŮ“

Toto menu umožňuje zobrazovat oznámení za 
jízdy. Tato oznámení, která jsou řazena podle ka-
tegorií („Navigace“, „Multimédia“ a „Telefon“ atd.), 
můžete aktivovat nebo deaktivovat.

Poznámka:Poznámka: je-li vypnutá funkce „Oznámení“, 
jsou automaticky vypnuté všechny výše uvedené 
podkategorie.

Pořadí zobrazování jednotlivých menu se může lišit.

«DATUM A ČASDATUM A ČAS»

Toto menu umožňuje nastavit parametry hodin 
systému a formát jeho zobrazení. Doporučujeme 
zůstat u automatického seřizování.

„JEDNOTKYJEDNOTKY“

Toto menu umožňuje zvolit jednotky vzdálenosti 
(„km“ nebo „míle“).

«OVLÁDÁNÍ HLASEMOVLÁDÁNÍ HLASEM»

Toto menu umožňuje vybrat a přidělit systému 
mužský nebo ženský hlas.



 

                                         

Renault s.a.s. société paR actions simplifiée au capital de 533 941 113 € / 13/15, quai le Gallo  
92100 BouloGne/BillancouRt R.c.s. nanteRRe 780 129 987 — siRet 780 129 987 03591 / tél. : 0810 40 50 60

Rp 1194-8 – 25 91 037 01R – 10/2017 – edition tchèque

à259103701Rïîïä WK

(  www.renault-multimedia.com  ) 


