
 

                                         

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

Blahopřejeme Vám k výběru. Díky integrovanému multimediálnímu displeji, ovládání u volantu a funkci rozpoznávání hlasu (v závislosti na zemi) vám systém R-Link umožňuje plynule 
řídit, aniž byste spustili oči ze silnice.

Na těchto stránkách se seznámíte s hlavními funkcemi a nastavením multimediálního systému R-Link, včetně navigace.

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

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 systémuJejich dostupnost v systému R-LinkR-Link závisí na verzi, výběru výbavy a zemi prozávisí na verzi, výběru výbavy a zemi pro-
deje.deje. 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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Kartu zcela vytáhněte. Můžete rovněž stisknout 
„Systém“ a potom „Vyjmout kartu SD“ a kartu SD zcela 
bezpečně vytáhnout.

Hlasová identifikace 
Multimediální systém je vybaven systémem hlasového 
rozpoznání, kterým lze ovládat některé funkce a apli-
kace multimediálního systému a vašeho telefonu. To 
vám umožňuje používat multimediální systém nebo te-
lefon a mít přitom ruce stále na volantu.
Tlačítko 2 nebo 3 umožňuje používat hlasové ovládání 
na multimediálním systému nebo na telefonu (pokud je 
připojen k systému).

P R V N Í  P O U Ž I T Í  ( 1 / 4 )

Spuštění
Multimediální systém se automaticky spustí při nastarto-
vání vozidla. V jiném případě stiskněte ovladač systému 
Zapnout/Vypnout .

Vypnutí
Stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout  multimediál-
ního systému pro vypnutí systému.

PŘIPOJENÍ SYSTÉMUPŘIPOJENÍ SYSTÉMU
Stisknutím tlačítka „Aktivovat moje služby“ v hlavním 
menu multimediálního systému aktivujete související 
služby. Získáte tak přístup k aplikacím z obchodu R-Link 
Store.

Karta SD je křehká, neohýbejte ji. Zasunujte ji správ-
ným směrem.
Používejte kartu SD výhradně v rámci funkce a aktua-
lizace vašeho navigačního systému. Nevkládejte ji do 
jiného přístroje (fotoaparát, přenosné GPS atd.) ani 
do jiného vozidla.

1

3
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POPISPOPIS
Dodávaná mapa SD kromě jiné obsahuje mapu vaší 
země. Před použitím zkontrolujte, zda není uzamčená.
Poznámka:Poznámka: pokud použijete novou kartu SD, musí být 
ve formátu FAT32 s minimální kapacitou 8GB.

AKTUALIZACEAKTUALIZACE
Aktualizace, především seznamů map, jsou pravidelně 
zveřejňovány. Jsou k dispozici na webu R-Link Store 
vložením karty SD pro váš multimediální systém do po-
čítače s připojením k internetu.
Po dodání nového vozidla máte možnost systém bez-
platně aktualizovat po určitou, omezenou dobu. Po uply-
nutí této doby jsou aktualizace zpoplatněny.
Poznámka:Poznámka: Doporučujeme Vám vytvořit si účet R-Link 
Store na počítači a systém často aktualizovat.

VLOŽENÍ, ODEBRÁNÍ KARTY VLOŽENÍ, ODEBRÁNÍ KARTY SDSD
Při vypnutém navigačním systému zasuňte kartu SD do 
otvoru 1 nebo ji vyjměte. Pro vyjmutí karty SD z otvoru 1 
na kartu zatlačte a následně ji uvolněte. Karta se vysune 
o několik milimetrů. 
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Čelo multimédií DD
Výběr funkce nebo tlačítka na obrazovce provedete do-
tykem prstu.

Ovládání
Multimediální systém lze řídit ovládacími prvky na dis-
pleji D, centrálním ovládáním E, jedním z ovládacích 
prvků pod volantem F nebo jedním z multimediálních 
panelů G.

OVLÁDACÍ DISPLEJ DOVLÁDACÍ DISPLEJ D
4 Přístup k funkci „Jednoduchý parkovací asistent“.
5 Přístup k asistenci řízení.
6 Vstupní stránka.
7 Zapnutí/Vypnutí .

CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ ECENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ E
8 Návrat do předchozího menu.

P R V N Í  P O U Ž I T Í  ( 2 / 4 )

D
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9 Přejít na zahajovací obrazovku.
1010 Otevření funkčního menu.
1111 Přístup do menu Telefon.
1212 Přepnutí:
  – pohyb na mapě;
  –  nahoru/dolů: pohyb po oblastech A, B nebo C v 

menu na obrazovce;
  –  levá/pravá: pohyb v různých výsečích menu.
  Otáčení:
  –  pohyb po různých prvcích jednotlivých 

oblastí A, B nebo C;
  – pohyb v seznamu;
  – změna měřítka (režim ZOOM).
  Stisknutí: potvrzení volby.
1313 Otevření obrazovky zdroje, který právě hraje
1414 Aktivace/deaktivace spořiče obrazovky

8 9 1010

1111

131314141515
1616

1717

1212

1515 Přístup k oblíbeným.
1616 Přístup do hlavního menu.
1717 Přístup k menu navigačního systému.

OVLÁDÁNÍ POD VOLANTEM FOVLÁDÁNÍ POD VOLANTEM F
1818 Výběr audio zdroje.
1919 Přijetí/ukončení hovoru (režim telefonu).
2020 Zvýšení hlasitosti právě poslouchaného zdroje.
2121 Snížení hlasitosti právě poslouchaného zdroje.
2020+2121 Vypne/zapne zvuk u právě přehrávaného rádio-

vého zdroje.
2222 Změna režimu rádia nebo potvrzení určité operace
2323 Otáčení: vyhledávání stanic rádia / změna stopy 

nebo audio souboru

E

A

C

BNR - Dancefloor

Preset 3FM1

Tok energie

Nabídka

1818 1919

2020

2121

2222

6

7

F

2323

4
B
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Čelo multimédií GG

3131 Poslech rádia.

3232 Zapnutí/vypnutí.

3333  Otáčení: nastavení hlasitosti při poslechu.

3434 Krátké stisknutí: vyvolání uložené stanice

  Dlouhé stisknutí: uložení stanice

3535  Otáčení: vyhledávání stanic, změna stopy CD.

3636 Vysunutí CD.

3737 Volba externího zdroje.

3838 Krátké stisknutí:

  –  Horizontální pohyb v položkách zobrazení.
  –  Pohyb v různých oblastech displeje.
  –  změna skladby na CD nebo seznamu 

přehrávání.

  Delší stisknutí:

  –  rychlý posun dopředu/dozadu na CD nebo v 
audio souboru.

3131 3232 3333 3434 3535 3636 3737

383834343838

G
3434 3333 3434 3636

3737383838383131

G2424 2525

2626

2727

2828

3030

OVLÁDÁNÍ POD VOLANTEM FOVLÁDÁNÍ POD VOLANTEM F
2424 Výběr audio zdroje.
2525 Přepínaní pásma rádia (AM/FM1/FM2/DR1/DR2).
2626 Zvýšení hlasitosti právě poslouchaného zdroje.
2727 Krátké stisknutí:
  – přijetí/ukončení hovoru (režim telefonu);
  – vypnutí/zapnutí zvuku
2828 Snížení hlasitosti právě poslouchaného zdroje.
2929 Otáčení: vyhledávání stanic rádia / změna stopy 

nebo audio souboru
3030 Aktivace/deaktivace rozpoznávání hlasu.

F

2929

3232
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Zahajovací zobrazení na 
displeji
4646 Audio informace.
4747 Oznámení systému.
4848 Přístup k menu telefonu / Stav připojeného telefonu 

/ Přístup k obrazovce rozpoznání hlasu připojeného 
telefonu.

4949 Venkovní teplota.
5050 Čas
5151 Navigační pokyny.
5252 Funkční menu.
5353 Aktuální poloha vozidla.
5454 Oblíbené.
5555 Přístup k nabídce aplikace Android Auto™ prostřed-

nictvím připojeného telefonu.
5656 Driving Eco²/Energie (u elektrických vozidel).
5757 Hlavní menu.
5858 Pokyny navigace.

  Stiskněte:
  – potvrdit.

4242 Návrat do předchozího menu.
4343 Přejít na zahajovací obrazovku.
4444 Přístup do menu Telefon.
4545 Otevření obrazovky zdroje, 

který právě hraje   
(autorádio, CD audio...).

P R V N Í  P O U Ž I T Í  ( 4 / 4 )

Můžete upravovat dispozici vstupní stránky. Další in-
formace k systému naleznete v uživatelské příručce.

3232 4343 3838 3838 4444 3636

42423939

G

3939 Přístup do hlavního menu.

4040 Otevření funkčního menu.

4141 Přepnutí:
  – pohyb na mapě;
  –  nahoru a dolů: pohyb v různých oblastech menu 

(horní lišta, střed, dolní lišta);
  –  levá/pravá: pohyb v různých výsečích menu.
  Otáčením:
  –  pohyb v různých prvcích jedné oblasti;
  –  změna měřítka (režim ZOOM).

3232 3131 3838 3838 3737 3636

39394040414142424343

G

Preset 3FM1

Driving Eco²

Nabídka

4646 48484747 4949 5050

52525353545456565757
4040 45454141

5151
5858

5555
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Menu 
„Navigace“

Pro vložení cíle stiskněte v hlavním menu „Navigace“ 
a poté tlačítko „Jet do...“.

MENU „MENU „JET DO...JET DO...“

Toto menu vám nabízí různé způsoby určení cíle.

„DOMOVDOMOV”

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

Pro vložení adresy Vašeho domova použijte menu 
„Nastavení“ a potom „Změnit domovské místo“.

„ULOŽENÁ MÍSTAULOŽENÁ MÍSTA“

Toto menu obsahuje zaznamenané oblíbené cíle.

ZADÁNÍ „ZADÁNÍ „ADRESAADRESA“

Toto menu umožňuje zadat celou adresu nebo 
její část: zemi, město, ulici a domovní číslo. Při 
prvním použití zvolte zemi a potvrďte.

– Napište jméno nebo směrovací číslo požadova-
ného města na dotykové obrazovce. 

Systém Vám může v zóně A nabídnout více názvů 
měst. Stisknutím zobrazeného jména města dané 
město potvrdíte.
Pokud Vám volba nevyhovuje, přejděte na úplný 
seznam vhodný pro Vaše vyhledávání pomocí tla-
čítka 1 „Seznam“.

Seznam

1

A
ulice

Rue Lafayette

Avenue de la grande armée

– Zvolte požadované město.
– Stejně postupujte u obrazovek „ulice“ a „dům“. Pokud 

nechcete vložit číslo popisné nebo pokud systém 
určité číslo nerozpozná, můžete označit křižovatku. 
Na obrazovce „ulice“ stiskněte tlačítko „Křižovatka“ 
a vyberte ulici.

Poznámka:Poznámka: systém uchovává v paměti poslední 
zadaná města. Jedno z uložených měst můžete vybrat 
přímo ze zobrazeného seznamu nebo z menu „Poslední 
cílové body“.
Poznámka:Poznámka: pro změnu typu klávesnice („Azerty“, 
„Qwerty“, „Řečtina“, atd.) stiskněte tlačítko 2.

2
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„POSLEDNÍ CÍLOVÉ BODYPOSLEDNÍ CÍLOVÉ BODY“

Toto menu umožňuje vybrat cíl cesty ze seznamu 
posledních použitých adres. Tato uložení do 
paměti se provedou automaticky.

– V menu „Navigace“ vyberte sekci „Jet do...“ a 
poté „Poslední cílové body“;

– V seznamu uložených cílových míst zvolte 
adresu pro zahájení navádění.

„DOBÍJECÍ STANICEDOBÍJECÍ STANICE“

Tato nabídka umožňuje vyhledat nabíjecí stanici 
pro elektrické vozidlo a naplánovat k této stanici 
cestu.

Poznámka:Poznámka: Osobní stanice lze spravovat v menu 
„Nastavení EV“. Další informace k systému nalez-
nete v uživatelské příručce.

Poznámka:Poznámka: Vaše oblíbené nabíjecí stanice jsou 
uložené v navigačním systému, zatímco kmenový 
seznam nabíjecích stanic je uložen na kartě SD.
Pouze seznam na mapě SD může být aktualizo-
ván a pouze osobní nabíjecí stanice je možné 
spravovat z navigačního systému.

„BOD ZÁJMUBOD ZÁJMU“ (“ (PIPI)

Bod zájmu (PI) může být druh služeb, zařízení 
nebo turistická lokalita poblíž místa na trase (vý-
chozí bod trasy, cílové město, po cestě apod.).
PI jsou zařazeny do různých kategorií, jako např. 
restaurace, muzea, parkoviště apod.

Pro vyhledání PI máte na výběr několik možností:

– kategorie;
– název hledaného PI.
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Hlasová identifikace 

Pomocí hlasového ovládání v multimediálním systému 
nebo telefonu můžete zadat cíl, aniž byste museli použít 
ovládání displeje.
Stiskněte tlačítko 3 nebo 4 a po zaznění zvukového sig-
nálu začněte mluvit. Postupujte podle hlasových a ob-
razových pokynů, které vám dává systém a obrazovka.

V L O Ž T E  C Í L  ( 3 / 4 )

„BOD NA MAPĚBOD NA MAPĚ“

Toto menu umožňuje stanovit cílové místo pomocí 
mapy. V menu „Navigace“ vyberte „Jet do...“ a 
poté sekci „Bod na mapě“.

Posouvejte mapu a umístěte kurzor na požado-
vané cílové místo, poté volbu potvrďte: systém 
vypočítá trasu.

„ZEMĚPISNÁ ŠÍŘKA/ZEMĚPISNÁ ŠÍŘKA/
DÉLKADÉLKA“

Toto menu umožňuje určit cíl pomocí hodnot ze-
měpisné šířky a délky.

4

Další informace naleznete v uživatelské příručce k 
multimediálnímu systému.

3
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Přehled cesty

Po zadání údajů o cíli cesty propočte systém itinerář.

Displej nabízí dvě výseče:

– Výseč trasy 5 umožňuje zobrazit přehled trasy.
– karta „LIVE“ 6 umožňuje zobrazovat dopravní infor-

mace a upozornění na nebezpečí v reálném čase.

V L O Ž T E  C Í L  ( 4 / 4 )

Potvrďte cíl.

Na konci výpočtu systém zobrazí itinerář a nabídne Vám 
dvě možnosti:

– « ++ » : umožňuje zobrazit detaily trasy, měnit a uložit 
itinerář;

– „Hotovo“: slouží k aktivaci navádění.

Poznámka:Poznámka: pokud volbu nepotvrdíte, tato stránka se 
po deseti sekundách zavře a automaticky se spustí na-
vádění.
Poznámka:Poznámka: Výběr zdroje příjmu dopravních informací 
provádí automaticky multimediální systém („LIVE“, 
máte-li k uvedené službě přístup). Služba „LIVE“   vyu-
žívá „TomTom Traffic“, které nabízí častější aktualizace 
(přibližně každé tři minuty), zahrnující hlavní a vedlejší 
silnice.

ZVLÁŠTNOSTI ELEKTRICKÝCH VOZIDELZVLÁŠTNOSTI ELEKTRICKÝCH VOZIDEL
Podle úrovně nabití vozidla:
– Pokud je cíl cesty dosažitelný, navádění se spustí.

V některých zemích není stažení a aktivace doprav-
ních upozornění signalizujících oblasti s varováním 
povoleno a může být považováno za překročení 
zákona.

Jet do...

Avenue Du Golf - Aven...
Guyancourt

4:40 min
2,0 km

Nejrychlejší
16. dubna, 
19:46

Hotovo

5 6

– Pokud úroveň nabití není dostatečná pro dojetí do 
cíle, systém nabídne k výběru nabíjecí stanici na 
trase.

Vlaječka 5 představuje cíl Vaší cesty. Její barva ukazuje, 
zda je možné do cíle dojet (zelená) nebo ne (červená) v 
závislosti na úrovni nabití vozidla.

NASTAVENÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMUNASTAVENÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU
Hlasitost naváděcích hlášení nastavíte pomocí ovládání 
hlasitosti systému v průběhu hlasového hlášení nebo 
stisknutím ovladače 7 na obrazovce B.

7

B
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REŽIM „REŽIM „SEZNAMSEZNAM“
Abyste získali přístup k úplnému seznamu přijímaných 
stanic, stiskněte tlačítko „Seznam“, potom vyberte po-
žadovanou stanici.

REŽIM „REŽIM „FREKVENCEFREKVENCE“
Pro ruční vyhledávání rádiové stanice vyberte 
„Frekvence“. Pro nastavení frekvence jsou k dispozici 
dva režimy vyhledávání:

– Ruční vyhledávání stisknutím tlačítek 3 a 4;

– Poloautomatické vyhledávání stisknutím tlačítek 2 
a 5.

SeznamPreset Frekvence

2 43 5

Přístup k rádiu

ČELO MULTIMÉDIÍČELO MULTIMÉDIÍ
V hlavní nabídce stiskněte tlačítko „Multimédia“ 
a poté tlačítko „Rádio“.

ČELO RÁDIA/ČELO MULTIMÉDIÍČELO RÁDIA/ČELO MULTIMÉDIÍ
Na čelním panelu stiskněte tlačítko „Rádio“.

Volba vlnového rozsahu
Stisknutím tlačítka 1 zvolte požadovaný vlnový 
rozsah (AM, FM nebo DR).

Autorádio AM a FM

REŽIM „REŽIM „PRESETPRESET“
Pro přístup do seznamu uložených rádiových stanic 
stiskněte výseč „Preset“, poté vyberte požadovanou 
stanici. Pro přidání stanice, kterou právě poslou-
cháte, dlouze stiskněte požadované číslo.

1

PresetSeznam

Rádio DR1

AF | i-Traffic

6

7

DR rádio (pozemní 
digitální rádiové vysílání)

REŽIM „REŽIM „SEZNAMSEZNAM“
Tento režim zobrazí seznam dostupných radiostanic.
Stiskněte 6 nebo 7 pro prohlížení všech stanic. Pro pro-
vedení aktualizace tohoto seznamu si pročtěte uživatel-
ský návod systému. 

REŽIM „REŽIM „PRESETPRESET“
Tento způsob fungování Vám umožní podle přání vyvo-
lávat dříve uložené stanice. Stiskněte tlačítka s čísly 1 
až 6 pro výběr stanic uložených v paměti.
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„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.

„OBRÁZKYOBRÁZKY“

Chcete-li získat přístup k fotografiím, stiskněte tla-
čítko „Obrázky“ a vyberte připojený zdroj (kartu 
SD, USB atd.). Systém vám nabídne dva druhy 
prohlížení:
– „Prohlížet všechny fotografie“;
– „Prohlédnout jednu fotografii“.

„VIDEOVIDEO“

Stiskněte tlačítko „Video“ a vyberte připojený zdroj 
(kartu SD, USB,...). Systém vám nabídne dva 
druhy prohlížení:
– „Prohlížet všechna videa“;
– „Prohlédnout jedno video“.

„NASTAVENÍNASTAVENÍ“

Toto menu umožňuje nastavovat různé funkce 
menu „Multimédia“:
Další informace k systému naleznete v uživatel-
ské příručce.

M U L T I M É D I A

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“;
– „Obrázky“;
– „Video“;
– „Nastavení”.

K dispozici je několik zdrojů pro vstupy:
– audio CD;
– USB ;
– Karta SD;
– přídavná zásuvka;
– připojení Bluetooth®.

„RÁDIO“„RÁDIO“

Viz kapitolu Autorádio v tomto dokumentu.

Některé formáty fotografií a videa systém nemusí 
být schopen přečíst. Další informace o kompatibil-
ních formátech videa vám poskytne autorizovaný zá-
stupce značky.
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Váš telefon může vyžadovat povolení sdílení kontaktů 
a výpisu hovorů. Povolte sdílení, aby bylo možné opě-
tovné nalezení těchto informací v systému. Můžete také 
použít jiný způsob spárování, příslušné informace nalez-
nete v uživatelské příručce systému.

PŘIPOJENÍ TELEFONUPŘIPOJENÍ TELEFONU
Jakmile je systém spuštěn, systém hands-free vyhle-
dává spárované telefony v blízkosti. Automaticky stáhne 
údaje z posledního připojeného telefonu (seznam, 
hudba atd.). Pro deaktivaci této funkce přejděte na kapi-
tolu „Volání/přijetí hovoru“.

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

ZMĚNA PŘIPOJENÉHO TELEFONUZMĚNA PŘIPOJENÉHO TELEFONU

Systém může zaznamenat až pět 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 poté „Správa zaří-

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

odpojit.

Telefon z Nicolas

Přidání přístroje

Menu 
„Telefon“

SPÁROVÁNÍ TELEFONUSPÁROVÁNÍ 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 viditelné.
V hlavním menu vašeho systému:
– stiskněte „Telefon“, poté „Nastavení“.
Na obrazovce se zobrazí zpráva, která vám navrhne 
spárování telefonu.
– Stiskněte „Ano“. Multimediální systém vyhledá tele-

fony s Bluetooth® aktivované v blízkosti;
– v seznamu vyberte svůj telefon. Váš telefon je nyní 

spárovaný se systémem.
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. 

Správa zařízení

Další informace související s vaší zemí naleznete na 
stránkách www.renault-multimedia.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 požádáni o výběr čísla, které chcete volat), 
hovor se automaticky spustí po stisknutí čísla kon-
taktu.

„ZÁZNAMY O VOLÁNÍZÁZNAMY O VOLÁNÍ“

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 „Volání“ pro zahájení hovoru.

„HLASOVÁ POŠTAHLASOVÁ POŠTA“

Toto menu umožňuje kontrolu vaší hlasové 
schránky. Stiskněte tuto ikonu, aby systém zavo-
lal do vaší konfigurované hlasové schránky.

KONFIGURACE HLASOVÉ SCHRÁNKYKONFIGURACE HLASOVÉ SCHRÁNKY

Pokud není hlasová schránka nakonfigurována, 
zobrazí se obrazovka konfigurace. Zadejte číslo 
hlasové schránky Vašeho mobilního operátora.
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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 3 nebo 4 a po zaznění zvukového sig-
nálu začněte mluvit. Postupujte podle hlasových a ob-
razových pokynů, které vám dává systém a obrazovka.

„AKTIVACE/DEAKTIVACE BLUETOOTH®“„AKTIVACE/DEAKTIVACE BLUETOOTH®“
Stisknutím 1 aktivujte nebo deaktivujte připojení 
Bluetooth®.
Stiskněte „Hotovo“.

„AUTOMATICKY STÁHNOUT DATA TELEFONUAUTOMATICKY STÁHNOUT DATA TELEFONU“
Stiskem 2 aktivujte nebo deaktivujte automatické staho-
vání údajů z telefonu (seznam, hudba atd.) a poté stisk-
něte „Hotovo“.
Paměť systému je omezena a je možné, že nedojde k 
importu všech kontaktů.
Poznámka:Poznámka: kontakty uložené na SIM kartě ve vašem 
telefonu se nezobrazují. Viditelné jsou pouze kontakty 
uložené v telefonu.

Nastavení

Správa zařízení

Úrovně zvuku

Hlasová pošta

Zapnout Bluetooth

Automaticky stáhnout data telefonu

V O L Á N Í  A  P Ř I J E T Í  H O V O R U  ( 2 / 2 )

1
2

Hotovo 4

„NASTAVENÍNASTAVENÍ“

Toto menu umožňuje:

– správu spárovaných přístrojů;
– nastavování hlasitosti systému handsfree a vy-

zvánění;
– konfiguraci hlasové schránky;
– deaktivaci/aktivaci Bluetooth®;
– deaktivaci/aktivaci automatického stahování 

údajů z telefonu.

„SPRÁVA ZAŘÍZENÍSPRÁVA ZAŘÍZENÍ“
Toto menu umožňuje připojit/odpojit telefon.

„ÚROVNĚ ZVUKUÚROVNĚ ZVUKU“
Toto menu umožňuje měnit hlasitost hovorů.

„HLASOVÁ POŠTAHLASOVÁ POŠTA“
Toto menu umožňuje změnit telefonní číslo hla-
sové schránky.

Další informace naleznete v uživatelské příručce k 
multimediálnímu systému.

3
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Menu „Vozidlo“

Toto menu umožňuje vyhodnocovat spotřebu 
paliva nebo elektrické energie. Stisknutím možnosti 
„Vozidlo“ v hlavní nabídce zobrazíte níže uvedené 
nabídky.

« « DRIVING ECO2DRIVING ECO2 » »

Toto menu umožňuje zobrazení následujících in-
formací:
– „Vyhodnocení jízdy“;
– „Moje preferované cesty“;
– „Ekotrénink“.

„VYHODNOCENÍ JÍZDYVYHODNOCENÍ JÍZDY“

Toto menu umožňuje zobrazit údaje uložené 
během poslední cesty:
– „Průměrná spotřeba“,
– „Průměrná rychlost“;
– „Celková spotřeba“;

„EKOLOGICKÁ VÝZVAEKOLOGICKÁ VÝZVA“

Toto menu vyhodnocuje váš styl ekologické jízdy 
známkou do 100 a informuje vás o známkách 
ostatních uživatelů značky.

„EKOTRÉNINKEKOTRÉNINK“

Toto menu vyhodnocuje styl jízdy a dává doporu-
čení nejvhodnější pro optimalizaci spotřeby paliva 
nebo elektrické energie.

„PALUBNÍ POČÍTAČPALUBNÍ POČÍTAČ“

Toto menu umožňuje zobrazení informací ohledně 
spotřeby paliva, celkové ujeté vzdálenosti, prů-
měrné rychlosti a data začátku počítání od po-
sledního vynulování.

– Ušetřená energie nebo ujetá vzdálenost.
– průměrný výkon během eko jízdy;
– předvídané brzdění,
– schopnost spravovat rychlost vozidla.
Pro uložení vašich údajů stiskněte „Uložit“, a poté 
typ zvolené trasy. Pro vynulování vašich údajů 
stiskněte „Obnovit“ a poté „Ano“ pro potvrzení.

„MOJE PREFEROVANÉ MOJE PREFEROVANÉ 
CESTYCESTY“

Toto menu umožňuje zobrazit a porovnat změny 
vašeho stylu řízení v seznamu následujících ka-
tegorií:
– „Naposledy uložená cesta“;
– „Domácí práce“;
– „Prázdniny“;
– „Víkendy“.

Další informace k systému naleznete v uživatelské 
příručce.
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„PLÁNOVAČ DOBÍJENÍPLÁNOVAČ DOBÍJENÍ“

Toto menu umožňuje nastavit čas začátku nabí-
jení podle určitého rozvrhu nebo týdenního ka-
lendáře.

„ČASOVAČ KOMFORTUČASOVAČ KOMFORTU“

Toto menu umožňuje naprogramovat čas zapnutí 
klimatizace podle týdenního kalendáře.

„TAKE CARETAKE CARE“

Toto menu umožňuje rozprašování vůní, ionizaci 
vzduchu a kontrolu kvality venkovního vzduchu.

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

„ELEKTRICKÉ VOZIDLOELEKTRICKÉ VOZIDLO“

Toto menu umožňuje zobrazení informací o elek-
trických vozidlech uvedených níže.

„TOK ENERGIETOK ENERGIE“ “ 

Toto menu umožňuje zobrazit schéma vozidla a 
ukazuje momenty, během nichž vozidlo spotře-
bovává nebo generuje energii pro dobití hnacího 
akumulátoru.

„ÚDAJE O SPOTŘEBĚÚDAJE O SPOTŘEBĚ“

V této nabídce naleznete možnosti „Tok energie“ 
a „Údaje o spotřebě“.

„NASTAVENÍNASTAVENÍ“

Toto menu umožňuje přístup k nastavení:
– pomoc při parkování;
– „Upoz.na opušť. pruhu“;
– „Pomoc pro snadné parkování“;
– „Sledování mrtvého úhlu”;
– automatického sklopení zpětných zrcátek při 

zamknutí vozidla;
– automatického zamykání dveří za jízdy;
– zadního stěrače při zařazení zpětného chodu;
– rozsvícení denních světel;
– odemknutí pouze dveří řidiče při otevření jed-

něch dveří;
– usnadnění přístupu řidiče;
– nastavení ukazatele stylu jízdy na přístrojové 

desce;
– vypnutí přístrojové desky během nabíjení;
– popis silnic „Driving-Eco²“;
– automatické rozsvěcování dálkových světel.

Menu „Nastavení“ je dostupné pouze, když vozidlo 
stojí.
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„R-Link Store“

Tato služba umožňuje prohlížet dostupné aplikace. 
Můžete zakoupit aplikace nebo předplatné služeb 
přes zabezpečený on-line systém.

„Služby 
navigace“

Tato služba umožňuje zkontrolovat datum platnosti 
předplacených služeb.
Poznámka:Poznámka: dostupnost „Služby navigace“ se může 
lišit.

„TOMTOM TRAFFICTOMTOM TRAFFIC“ NEBO “ NEBO 
„DOPRAVADOPRAVA“

Tato služba umožňuje příjem dopravních infor-
mací.

Menu „Služby“

V hlavním menu stiskněte „Služby“.

Menu „Služby“ poskytuje přístup k různým funkcím a 
různým službám popsaným níže. Některé služby jsou 
během zkušební lhůty zdarma. Předplatné služeb si 
můžete prodloužit on-line na www.MyRenault.com 
nebo v obchodě R-Link Store ve vaší zemi.

S L U Ž B Y  ( 1 / 2 )

„BEZPEČNOSTNÍ KAMERYBEZPEČNOSTNÍ KAMERY“

Tato služba upozorňuje na nebezpečné oblasti.
Poznámka:Poznámka: v závislosti na místních omezeních 
je možné, že se radary nezobrazí.

« « MYTOMTOM LIVEMYTOMTOM LIVE » »

Tato služba umožňuje zkontrolovat datum plat-
nosti předplacených služeb.
Poznámka:Poznámka: Dostupnost služeb LIVE se může 
lišit.

„OBLASTNÍ INFORMACE O OBLASTNÍ INFORMACE O 
POČASÍPOČASÍ“

Tato služba vám poskytuje předpověď počasí pro 
místo podle vašeho výběru.

V některých zemích není stažení a aktivace dopravních upozornění signalizujících rychlostní kamery povoleno a může 
být považováno za překročení zákona.

„Android Auto™“: připojení telefonu do vstupu USB 
vozidla pro přístup k aplikacím ze smartphonu pro-
střednictvím multimediálního systému.

Další informace související s vaší zemí naleznete na 
stránkách www.renault-multimedia.com.
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„SPRÁVCE APLIKACÍSPRÁVCE APLIKACÍ“

Tato služba umožňuje spravovat nainstalované 
aplikace.

„SLUŽBY NAVIGACESLUŽBY NAVIGACE“

Tato služba umožňuje zkontrolovat datum plat-
nosti předplacených služeb.

„NASTAVENÍ SDÍLENÍ DATNASTAVENÍ SDÍLENÍ DAT“

Tato služba umožňuje aktivovat nebo deaktivovat 
sdílení dat.

„AKTUALIZOVAT AKTUALIZOVAT 
APLIKACEAPLIKACE“

Tato služba umožňuje aktualizovat nainstalované 
aplikace, vyžaduje však platné předplatné.

S L U Ž B Y  ( 2 / 2 )

« « Z.E. SERVICESZ.E. SERVICES» » 
(elektrické vozidlo)

Tato služba poskytuje informace o stavu nabití vo-
zidla na přístrojové desce a také pomocí někte-
rých mobilních telefonů nebo počítače.

„Nastavení“

Tato služba zahrnuje nástroje správy aplikací a 
připojení.

„ELEKTRONICKÁ „ELEKTRONICKÁ 
PŘÍRUČKA K SYSTÉMU PŘÍRUČKA K SYSTÉMU 
R-LINK”R-LINK”

V této službě naleznete veškeré pokyny.

„E-MAILE-MAIL“

Tato služba umožňuje pročítat e-maily, ale pouze 
když vozidlo stojí.

„UŽIVATELSKÉ PROFILY”„UŽIVATELSKÉ PROFILY”

Tato služba umožňuje upravovat uživatelský profil.

„ASISTENČNÍ SLUŽBY „ASISTENČNÍ SLUŽBY 
RENAULTRENAULT ASSISTANCE” ASSISTANCE”

Tato služba umožňuje přístup k asistenčním služ-
bám RENAULT Assistance.

Další informace k systému naleznete v uživatelské 
příručce.
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Na uvítací obrazovce stiskněte tlačítko „Oblíbené“. V na-
bídce Oblíbené můžete vytvořit zástupce a spravovat 
oblíbené položky, a to na následujících čtyřech zálož-
kách:

1 „Navigace”;

2 „Rádio”;

3 „Telefon“;

4 „Aplikace“.

PŘIDÁNÍ OBLÍBENÉHO NAVÁDĚNÍPŘIDÁNÍ OBLÍBENÉHO NAVÁDĚNÍ

Vyberte volný list nebo funkční tlačítko „Přidat oblíbené“.
Vložte adresu, kterou chcete přidat do oblíbených.

PŘIDÁNÍ OBLÍBENÉHO RÁDIAPŘIDÁNÍ OBLÍBENÉHO RÁDIA

Vyberte volný list nebo funkční tlačítko „Přidat oblíbené“.
Vyberte rádiovou stanici, kterou chcete přidat do oblí-
bených.

PŘIDÁNÍ OBLÍBENÉHO TELEFONUPŘIDÁNÍ OBLÍBENÉHO TELEFONU

Vyberte volný list nebo funkční tlačítko „Přidat oblíbené“.
Vyberte ze seznamu kontakt, který chcete přidat do ob-
líbených.

PŘIDÁNÍ OBLÍBENÝCH SLUŽEBPŘIDÁNÍ OBLÍBENÝCH SLUŽEB

Vyberte volný list nebo funkční tlačítko „Přidat oblíbené“.
Vyberte aplikaci, kterou chcete přidat do oblíbených.

Zrušení oblíbených

Pro zrušení oblíbené položky stiskněte položku, kterou 
chcete zrušit, a potom „++“ a „Odstranit oblíbenou po-
ložku“. Na displeji se objeví zpráva o potvrzení, pro po-
tvrzení stiskněte „Odstranit“.

Je možné zrušit všechny oblíbené najednou – stiskněte 
„++“, a potom „Odstranit všechny oblíbené“. Na displeji 
se objeví zpráva o potvrzení, pro potvrzení stiskněte 
„Odstranit“.

Přidat oblíbené

Odstranit oblíbenou položku

Odstranit všechny oblíbené

Oblíbené – NavigaceOblíbené - Navigace

1 2 3 4
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Menu 
„Systém“

V hlavním menu stiskněte „Systém“ a tlačítko 
„Systém“ pro nastavení parametrů níže uvedených 
prvků.

„JAZYKJAZYK”

Toto menu umožňuje výběr jazyka systému. 
Vyberte požadovaný jazyk a hlas.

„ZOBRAZENÍZOBRAZENÍ”

Toto menu umožňuje nastavit jas obrazovky pro 
den a noc a také zapnout/vypnout automatickou 
aktivaci nočního režimu.

„ZVUKZVUK“

Toto menu umožňuje nastavení následujících 
parametrů:

„Úrovně zvuku“

Toto menu umožňuje nastavit hlasitost růz-
ných funkcí („Pomocný parkovací systém“, 
„Navigace“, systém hands-free atd.).

„Hlasitost citlivá 
na rychlost“

Toto menu umožňuje automatické zvýšení 
hlasitosti při rostoucí rychlosti vozidla.

„Nastavení výstupu hlasu“

Toto menu umožňuje nastavit druh ozná-
mení, která chcete slyšet.

„Hlas“

Toto menu umožňuje nastavit hlasitost hla-
sového nástroje.

„HODINYHODINY“

Toto menu umožňuje nastavit parametry hodin 
systému a formát zobrazení času. Ve výchozím 
nastavení systém automaticky seřizuje datum a 
čas.

Další informace k systému naleznete v uživatelské 
příručce.
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„VYJMOUT KARTU SDVYJMOUT KARTU SD“

Toto menu umožňuje zcela bezpečně vytáhnout 
kartu SD.

„OBNOVENÍ NAST. \N OD OBNOVENÍ NAST. \N OD 
VÝROBCEVÝROBCE“

Toto menu umožňuje vynulování a návrat k výcho-
zím parametrům systému.

Poznámka:Poznámka: Po nové inicializaci se systém znovu 
spustí v angličtině. 

„NASTAVENÍ SYSTÉMU NASTAVENÍ SYSTÉMU 
ANDROID AUTOANDROID AUTO™“

Toto menu umožňuje nastavit předvolby aplikace 
„Android Auto™“ a také v multimediálním systému 
zobrazit návod k použití této aplikace.

– Z dostupných možností vyberte typ klávesnice 
a poté svůj výběr potvrďte stisknutím tlačítka 
„Potvrdit“.

„NASTAVIT JEDNOTKYNASTAVIT JEDNOTKY“

Toto menu umožňuje vybrat druh používaných 
jednotek pro:
– jednotky vzdálenosti;
– zobrazení souřadnic;
– jednotky měření teploty;
– jednotky barometru.

„STAV A INFORMACESTAV A INFORMACE“

Toto menu umožňuje zobrazení následujících in-
formací:
– verze systému;
– Stav GPS;
– status sítě;
– Licence k softwaru;
– copyright.

„BEZPEČNOSTNÍ BEZPEČNOSTNÍ 
UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ”

Toto menu umožňuje aktivovat/deaktivovat 
upozornění, která Vám systém hlásí.
V této nabídce vyberte výstrahy, stisknutím tla-
čítka „Další“ vyberte zvuk těchto výstrah a poté 
stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

„DOMOVSKÁ OBRAZOVKADOMOVSKÁ OBRAZOVKA“

Toto menu umožňuje nastavit konfiguraci zahajovací 
obrazovky.

„KLÁVESNICEKLÁVESNICE“

Toto menu umožňuje vybrat typ virtuální kláves-
nice, kterou systém používá:
– Vyberte druh abecedy („Latinka“, „Řecké 

písmo“ nebo „Azbuka“) a poté stiskněte tlačítko 
„Další“.
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