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WITAMY W ŚWIECIE SYSTEMU NAWIGACJI MEDIA NAV Evolution.

Gratulujemy Państwu wyboru.

Aby jak najlepiej wykorzystać wbudowany wyświetlacz multimedialny, zalecamy zapoznanie się z niniejszym dokumentem, aby poznać podstawowe funkcje i ustawienia systemu mul-
timedialnego.

Tłumaczenie z języka francuskiego. Przedruk lub tłumaczenie, nawet częściowe, jest zabronione bez pisemnej zgody producenta pojazdu.

Dokument ten nie zastępuje instrukcji obsługi.
Bardziej szczegółowe informacje o funkcjach wymienionych w instrukcji „Wskazówki” do systemu multimedialnego można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu.
W instrukcji „Wskazówki” opisano wszystkie dostępne funkcje (standardowe i opcjonalne). Ich obecność w systemie nawigacjiIch obecność w systemie nawigacji Média Nav Evolution Média Nav Evolution zależy od wersji, dodatzależy od wersji, dodat-
kowego wyposażenia i kraju przeznaczenia pojazdu.kowego wyposażenia i kraju przeznaczenia pojazdu. W zależności od marki i modelu telefonu niektóre funkcje mogą być częściowo lub całkowicie niekompatybilne z syste-
mem multimediów pojazdu.

Szczegółowych informacji udzielają Autoryzowani Partnerzy marki.
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A A

Włączanie
System multimediów uruchamia się automatycznie 
przy włączaniu zapłonu. W innych przypadkach, naci-
snąć przycisk 1 lub 5 systemu. Po wyłączeniu zapłonu, 
system działa przez 20 minut. Nacisnąć ponownie przy-
cisk 1 lub 5 w celu włączenia systemu na 20 minut.

Wyłączanie
System przestaje działać automatycznie w chwili wyłą-
czenia zapłonu.

PANEL MULTIMEDIALNY PANEL MULTIMEDIALNY 
Dotknąć ekran dotykowy systemu multimediów A A  
palcem, wybrać menu lub przycisk.

Funkcja urządzeń 
zewnętrznych
Złącze USB 3 i wejście analogowe 4 na panelu stero-
wania umożliwiają podłączenie zewnętrznego urządze-
nia audio (w pojeździe, w zależności od poziomu wy-
posażenia).

Ekran w trybie czuwania
Po włączeniu zapłonu nacisnąć przycisk 1 lub 5 sys-
temu, aby przełączyć system w stan czuwania. Ekran 
wyświetla zegar oraz temperaturę zewnętrzną.

Uwaga:Uwaga: radioodtwarzacz i system nawigacji nie działa 
w trybie czuwania.

Głośność
W celu zmodyfikowania głośności źródeł i komunika-
tów głosowych nawigacji (w czasie trwania komunikatu) 
należy obrócić 5 lub nacisnąć przyciski 2.

System rozpoznawania 
głosu
Przycisk 6 na kierownicy (na przednim panelu, w zależ-
ności od poziomu wyposażenia) umożliwia korzystanie 
z funkcji rozpoznawania mowy w telefonie, gdy telefon 
jest podłączony do systemu. Aby uzyskać dodatkowe 
informacje, zapoznać się z instrukcją obsługi systemu 
multimediów.
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Radio Multimedia Tel

Driving eco² Nawig Us-tawienia
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P I E R W S Z E  U Ż Y C I E  ( 2 / 3 )

9 1010

Ustaw czas

1313 1414

1515

Odtwarzacz Lista Programowanie Opcje

1313 Strefa wyboru trybu:
– wyświetlanie wybranego trybu;
–  dotknięcie strefy wyboru trybu powoduje wy-

świetlenie listy przewijanej.

1414 Strefa spisu treści:
–  wyświetlanie treści pozycji menu i związanych z 

nimi informacji.

1515 Strefa menu:
– wyświetlanie menu danego trybu;
– wyświetlanie aktualnego menu jako wyróżnio-
nego.

1616 Strona główna lub powrót do nawigacji.

Ekran menu

7 Tryb czuwania i wyświetlanie zegara.

8 Strefa informacji telefonu.

9 Temperatura zewnętrzna.

1010 Strefa czasu.

1111  Strefa programowania uruchomienia silnika.

1212 Strefa menu.

1616

Ekran nawigacji

1717 Tryb mapy (2D /3D i 2D Północ).

1818  Nazwa najbliższej ulicy do wyboru na danej trasie.

1919  Uzyskaj dostęp do podłączonego urządzenia mul-
timedialnego (USB, AUX, AM, FM, DAB, iPod® i 
Bluetooth®)

2020 Opcje regulacji trasy i mapy.

2121 Wł./wył. prowadzenia głosowego.

2222 Informacje o ruchu drogowym (TMC).

Cel podrózy

1818

191920202222 2121

1717
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Elementy sterujące przy 
kierownicy

2323  Wybór źródła sygnału audio (FM/AM/DAB/USB 
/iPod®/Bluetooth®/AUX).

2424  Stuknięcie: dostęp do menu „Tel”.
Naciśnięcie i przytrzymanie: włączanie/wyłączanie 
funkcji rozpoznawania mowy w telefonie.
Podczas odbioru połączenia:
– krótkie naciśnięcie: odebranie połączenia telefo-
nicznego;
– długie naciśnięcie: odrzucenie połączenia telefo-
nicznego.
Krótkie naciśnięcie w trakcie rozmowy: przerwanie 
połączenia.

2525, 2626 Regulacja głośności.
2525+2626  Wyłączanie/włączanie dźwięku.

P I E R W S Z E  U Ż Y C I E  ( 3 / 3 )

2727  Zmiana trybu odtwarzania stacji radiowych lub ście-
żek multimedialnych (USB/iPod®) aktualnie wybra-
nego urządzenia.

2828 Tylne pokrętło:
–  Radio: zmiana trybu wyszukiwania stacji radiowej 

(zaprogramowane stacje/lista/ręczny wybór czę-
stotliwości);

– Multimedialna: poprzedni/następny utwór.
2929 Zmiana urządzenia multimedialnego (CD/USB/ 

AUX).
3030  Stuknięcie: zmiana trybu radioodtwarzacza (FM/ 

AM/DAB).
Naciśnięcie i przytrzymanie: włączanie/wyłączanie 
funkcji rozpoznawania mowy w telefonie.

2323 2424

2525

2626

2727

2929 3030

3131

3232

3333

2727
28282828

3131

3232

3333

3434

2929 3030

3131, 3333 Regulacja głośności.
3232  Słuchanie źródła audio: wyłączanie/włączanie 

dźwięku.
Podczas odbioru połączenia:
– krótkie naciśnięcie: odebranie połączenia telefo-
nicznego;
– długie naciśnięcie: odrzucenie połączenia telefo-
nicznego.
Krótkie naciśnięcie w trakcie rozmowy: przerwanie 
połączenia.

3434 Tylne pokrętło:
–  Radio: zmiana trybu wyszukiwania stacji radiowej 

(zaprogramowane stacje/lista/ręczny wybór czę-
stotliwości);

– Multimedialna: poprzedni/następny utwór.
Krótkie naciśnięcie: zatwierdzenie czynności.
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– wybrać miejsce docelowe na mapie na podstawie 
„Znajdź na mapie”;

– wybrać szerokość i długość geograficzną na pods-
tawie „Współrzędne”.

WPROWADZIĆ NOWĄ „WPROWADZIĆ NOWĄ „ADRESADRES”

Ta pozycja umożliwia wprowadzenie części lub całego 
adresu: kraju, miasta, ulicy i numeru budynku.

Uwaga:Uwaga: dopuszczalne są wyłącznie znane dane adre-
sowe z mapy cyfrowej.

Przy pierwszym użyciu konieczne jest wybranie kraju 
przeznaczenia. Następnie za pomocą klawiatury doty-
kowej wprowadzić nazwę docelowego miasta lub miej-
scowości. System proponuje nazwę miasta w okolicy 1. 
Jeżeli propozycja nie jest trafna, można wyświetlić pełną 
listę wyników wyszukiwania naciskając przycisk 2. 
System wyświetla listę.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznać się z in-
strukcją obsługi systemu multimediów.

W P R O W A D Z A N I E  M I E J S C A  P R Z E Z N A C Z E N I A  ( 1 / 3 )

Menu „Cel podróży”

Nacisnąć przycisk główny w celu uzyskania dostępu do 
menu „Nawig”, a następnie zakładkę „Cel podróży” w 
dolnej części ekranu.
Aby wskazać miejsce przeznaczenia:
– wprowadzić adres na podstawie „Adres”;
– wybrać adres na podstawie „Interesujące miejsca”;
– wybrać ostatnie miejsce docelowe spośród miejsc 

dostępnych w „Historia”;
– wybrać uprzednio zarejestrowany adres na podstawie 

„Ulubione”;

– wybrać żądane miasto;
– w ten sam sposób należy postępować w przypadku 

ekranów: „Ulica”, „Przecznica” oraz „Numeru ulicy”, w 
zależności od przypadku.

Podczas wprowadzania system usuwa podświetlenie 
niektórych liter w celu ułatwienia wpisywania.

Uwaga:Uwaga: „Przecznica” i „Numer posesji” można aktywo-
wać po wybraniu pozycji „Ulica”.

Uwaga:Uwaga: system zachowuje w pamięci ostatnio wpro-
wadzone adresy. Po wprowadzeniu adresu miejsca do-
celowego przy następnym użyciu wyświetli się ostatnio 
użyty adres.

1 2

Adres Interesujące miejsca Historia

Ulubione Znajdź na mapie Współrzędne

Cel podróży Plan trasy Opcje Opcje

Nawigacja
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„INTERESUJĄCE MIEJSCAINTERESUJĄCE MIEJSCA”

Miejsce użyteczności publicznej to punkt usługowy, 
obiekt lub miejsce turystyczne. Punkty są sklasyfiko-
wane w odpowiednich kategoriach, np. restauracje, 
muzea, parkingi...

Punkt użyteczności publicznej można wyszukać przez:

– kategorię;
– nazwa punktu użyteczności publicznej;
– zaznaczenie punktu użyteczności publicznej na 

mapie.

„ULUBIONEULUBIONE”

Ulubione to najczęściej używane miejsca docelowe, jak 
miejsce pracy, dom, szkoła itp. Nowe miejsce docelowe 
można dodać do listy ulubionych podczas programowa-
nia trasy do tego miejsca docelowego po raz pierwszy 
(patrz „Potwierdzanie miejsca docelowego” na następ-
nej stronie).
– nwybrać przycisk główny, „Nawig”, a następnie 

zakładkę „Cel podróży”;
– wybrać „Ulubione”;
– wybrać żądany adres miejsca docelowego z listy adre-

sów zapisanych w pamięci.

Adres Interesujące miejsca Historia

Ulubione Znajdź na mapie Współrzędne

Cel podróży Plan trasy Opcje

Nawigacja

„HISTORIAHISTORIA”

Ta pozycja umożliwia wybór miejsca przeznaczenia z 
listy ostatnio używanych adresów. Zapis tych danych 
dokonywany jest automatycznie po uruchomieniu na-
prowadzania.

W menu głównym wybrać pozycję „Nawig”, zakładkę 
„Miejsce przeznaczenia”, następnie wybrać menu 
„Historia”.
Wybrać z listy zapisanych w pamięci miejsc przeznacze-
nia odpowiedni adres, a następnie zatwierdzić ten adres 
jako miejsce docelowe.
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„ZNAJDŹ NA MAPIEZNAJDŹ NA MAPIE”
Ta funkcja umożliwia zdefiniowanie miejsca przezna-
czenia na podstawie mapy. Przesunąć mapę systemu 
nawigacji tak, aby ustawić kursor w docelowym punkcie 
podróży, następnie potwierdzić chęć wytyczenia trasy 
do tego miejsca poprzez naciśnięcie „OK”: system wy-
tyczy trasę.

„WSPÓŁRZĘDNEWSPÓŁRZĘDNE”
Ta funkcja umożliwia określenie miejsca docelowego na 
podstawie współrzędnych szerokości i długości geogra-
ficznej.

– „Opcje”, a następnie „Powrót do pojazdu” umożliwia 
rozpoznanie aktualnego położenia pojazdu; 

– „OK”, zostaje uruchomiona funkcja naprowadzania.

Zatwierdzenie miejsca 
docelowego

Po wykonaniu obliczeń system proponuje wiele możli-
wości:

– „Opcje”, następnie „Dodaj do ulubionych” umożliwia 
dodanie adresu miejsca docelowego do ulubionych;

– „Opcje”, następnie „Bieżący ruch drogowy” umożliwia 
otrzymanie informacji dotyczących zdarzeń dro-
gowych, do jakich doszło na trasie przejazdu lub w 
pobliżu położenia.

– „Opcje”, następnie „Wiadomości” umożliwia spraw-
dzenie adresu, szerokości geograficznej, długości 
geograficznej i numeru telefonu (aktywne wyłącznie 
po wyborze miejsca użytecznego POI znanego syste-
mowi).

Opcje OK Opcje OK

Dodaj do ulubionych

Bieżący ruch drogowy

Wiadomości

Zamknij

Współrzędne

Opcje OK

Jeśli wprowadzone współrzędne lub miejsce nie od-
powiadają dostępnemu miejscu (ulicy lub drodze), 
system pokaże komunikat błędu.

Powrót do pojazdu

Jeżeli trasa aktywna istnieje, można wybrać miejsce 
przeznaczenia dla nowej trasy lub etapu.
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Anulowanie trasy

W menu głównym można przerwać nawigację do wy-
branej lokalizacji. Kliknąć przycisk „Strona główna”, na-
stępnie „Nawig”, „Cel podróży” i „Plan trasy” w zakła-
dach umieszczonych w dolnej części ekranu, następnie 
wybrać „Anuluj trasę” i potwierdzić.

Ustawianie parametrów 
trasy

Ta pozycja, dostępna za pomocą menu „Opcje”, 
„Ustawienia trasy” umożliwia wybór rodzaju drogi w trak-
cie nawigacji.

Szczegółowe informacje 
dotyczące trasy

Ta funkcja umożliwia wyświetlenie planu podróży przed 
rozpoczęciem naprowadzania. Po wprowadzeniu do-
celowego miejsca podróży kliknąć przycisk „Strona 
główna”, następnie „Nawig”, „Cel podróży” i „Plan trasy”.

Istnieje sześć rodzajów konfiguracji:

– „Edytuj trasę”;
– „Wykluczenia”;
– „Podgląd”;
– „Anuluj trasę”;
– „Metody obliczania trasy”;
– „Plan trasy”.

Trasy alternatywne

Sekcja dostępna w menu „Opcje” umożliwia ustawienie 
sposobu wytyczania trasy (trzy dostępne opcje).

– „Szybko”;
– „Ekonomiczna”;
– „Krótka”.

Uwaga:Uwaga: wybór ustawienia parametrów trasy w zależno-
ści od typu wybranej drogi może znacząco wpływać na 
proponowaną trasę.

Cel podróży Plan trasy Opcje

Nawigacja

Cel podróży Plan trasy Opcje

Nawigacja

Ostrzeżenia Ustawienia trasy Ustawienia mapy

Ustawianie języka Format współrzędnych GPS

Edytuj trasę Wykluczenia Podgląd

Anuluj trasę Metody oblicza-
nia trasy

Plan trasy

Metody obliczania trasy

Szybko

Ekonomiczna

Krótka
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LISTALISTA
Aby uzyskać dostęp do pełnej listy stacji z homologa-
cją, nacisnąć przycisk „Lista” 8, następnie wybrać „FM” 
lub „DAB”.
W celu zaktualizowania listy stacji FM, AM lub DAB, na-
cisnąć „Opcje”, następnie w zakładce „Aktualizuj” naci-
snąć „Start”. Zależnie od wybranego trybu radioodtwa-
rzacza 7 następuje aktualizacja listy stacji „FM”, „AM” 
lub „DAB”

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznać się z in-
strukcją obsługi systemu multimediów.

98

Główny Lista Programowanie OpcjeGłówny Lista Programowanie Opcje

7

6 1010

ZAREJESTROWANE STACJEZAREJESTROWANE STACJE
Aby uzyskać dostęp do listy zarejestrowanych stacji, na-
cisnąć przycisk „Programowanie” 9, a następnie wybrać 
żądaną stację.

ZAPAMIĘTYWANIE STACJIZAPAMIĘTYWANIE STACJI
Podczas słuchania radia nacisnąć przycisk 
„Programowanie”, następnie nacisnąć i przytrzymać 
jeden z przycisków w strefie A aż do usłyszenia sy-
gnału dźwiękowego. Możliwe jest zapisanie w pamięci 
do dwunastu stacji w każdym zakresie częstotliwości. 
Aby uzyskać dostęp do innych zapisanych stacji, naci-
snąć strzałkę 1010.

Uwaga:Uwaga: aby wrócić do ekranu nawigacji, nacisnąć przy-
cisk 6 „Strona główna”, następnie „Nawig”.

Aby uzyskać dostęp do menu radia, nacisnąć przycisk 
ekranu głównego 6, a następnie „Radio”. Wybrać odpo-
wiedni tryb radioodtwarzacza („AM”, „FM” or „DAB”), na-
ciskając 7.

„AM” i „FM”

CZĘSTOTLIWOŚCICZĘSTOTLIWOŚCI
Aby wyszukać stację, naciśnij przycisk „Główny” 5. 
Istnieją dwa sposoby wyszukiwania:
– wyszukiwanie ręczne przez naciśnięcie przycisków 2 

i 3;
– wyszukiwanie automatyczne przez naciśnięcie przyci-

sków 1 lub 4.

S Ł U C H A N I E  R A D I A  ( 1 / 2 )

5

1 2 3 4

Główny Lista Programowanie Opcje

6

A
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„DAB” (cyfrowe radio 
naziemne)

Radio cyfrowe zapewnia większy wybór stacji, lepszą 
jakość dźwięku oraz dodatkowe informacje.

CZĘSTOTLIWOŚCICZĘSTOTLIWOŚCI
Ten tryb umożliwia słuchanie dostępnych stacji radio-
wych. Przełączanie kanałów odbywa się poprzez naci-
śnięcie 1111 lub 1212.

LISTALISTA
Aby uzyskać dostęp do pełnej listy stacji z homologacją, 
nacisnąć przycisk „Lista” 1313, następnie wybrać żądaną 
stację.
W celu zaktualizowania listy stacji lokalnych nacisnąć 
„Opcje”, a następnie w rubryce „Aktualizuj” nacisnąć 
„Start”.

ZAREJESTROWANE STACJEZAREJESTROWANE STACJE
Aby uzyskać dostęp do listy zarejestrowanych stacji, 
nacisnąć przycisk „Programowanie” 1515, a następnie 
wybrać żądaną stację.

ZAPAMIĘTYWANIE STACJIZAPAMIĘTYWANIE STACJI
Podczas słuchania radia nacisnąć przycisk 
„Programowanie”, następnie nacisnąć i przytrzymać 
jeden z przycisków w strefie B aż do usłyszenia sy-
gnału dźwiękowego. Możliwe jest zapisanie w pamięci 
do dwunastu stacji w każdym zakresie częstotliwości. 
Aby uzyskać dostęp do innych zapisanych stacji, naci-
snąć strzałkę 1414.

1111 1212

Opcje Główny Lista Programowanie OpcjeGłówny Lista Programowanie

1313 1515

114

OpcjeGłówny Lista Programowanie

B
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SPOSÓB UŻYCIASPOSÓB UŻYCIA

iPod® i urządzenia ze zintegrowanym iPod® umożli-
wiają odtwarzanie plików muzycznych.

„POWTARZAJPOWTARZAJ”

Funkcja ta umożliwia powtórzenie jednego utworu lub 
wszystkich utworów.
Nacisnąć „Opcje” 3, następnie wybrać „Utwór”, „Folder” 
lub „Wszystko”.
Aby przejść wyżej o jeden poziom w strukturze folde-
rów, nacisnąć 2.
Aby wyłączyć funkcję, należy nacisnąć przycisk 
„Opcje” 3, następnie wybrać „wył”.

Państwa pojazd jest wyposażony w system multime-
dialny. Wybrać „Multimedia” z menu głównego.
Dostępnych jest wiele źródeł danych po naciśnięciu 1:
– „USB”:  USB pamięci,  MP3 odtwarzacz, telefon itd. ;
– „iPod®”: urządzenia ze zintegrowanym iPod® ;
– „BT”: urządzenia Bluetooth®;
– „AUX”: wejście audio analogowe (gniazdo jack 

3,5 mm) ;
– „Film”: pamięć USB (plik MP4).

Używana pamięć USB powinna być sformatowana do 
formatu FAT32 i mieć maksymalną pojemność 32 GB.

Wejście dodatkowe: USB, 
Bluetooth®

PODŁĄCZENIE: PODŁĄCZENIE: USBUSB

Podłączyć gniazdo przenośnego odtwarzacza audio do 
gniazda wejścia USB modułu. Po podłączeniu gniazda 
USB przenośnego odtwarzacza cyfrowego audio, wy-
świetla się menu „USB”.

ŁADOWANIE ZA POMOCĄ PORTU ŁADOWANIE ZA POMOCĄ PORTU USBUSB

Istnieje możliwość ładowania lub podtrzymania nałado-
wania akumulatora podczas jego użycia.

Uwaga:Uwaga: niektóre urządzenia nie będą się ładowały ani 
nie będą utrzymywały poziomu naładowania akumula-
tora mimo podłączenia ich do portu USB w systemie 
multimediów.

Uwaga:Uwaga: korzystanie z połączenia USB ułatwia wyszu-
kiwanie muzyki.

PODŁĄCZENIE: PODŁĄCZENIE: IPOD®IPOD®

Włożyć wtyczkę iPod® do gniazda USB urządzenia. Po 
podłączeniu gniazda USB swojego iPod®, wyświetla się 
menu „iPod”.

M U L T I M E D I A  ( 1 / 2 )

1

Główny

Film

Lista Opcje Główny Lista Opcje

2
AUX

3
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Dodatkowe wejście 
analogowe (AUX)

PODŁĄCZENIEPODŁĄCZENIE

Włożyć gniazdo jack przenośnego odtwarzacza do do-
datkowego gniazda systemu.

SPOSÓB UŻYCIASPOSÓB UŻYCIA

Wybrać „AUX” z listy rozwijalnej 1, a następnie wybrać 
żądaną ścieżkę na przenośnym odtwarzaczu.
Nie manipulować przy zewnętrznym urządzeniu audio 
podczas prowadzenia pojazdu.
Na ekranie systemu multimedialnego nie będą wyświe-
tlane żadne informacje dotyczące systemu audio (tytuł 
utworu, nazwa wykonawcy itd.).

Uwaga:Uwaga: aby powrócić do strony głównej, nacisnąć przy-
cisk 5.

M U L T I M E D I A  ( 2 / 2 )

3

„ODTWARZANIE W PRZYPADKOWEJ „ODTWARZANIE W PRZYPADKOWEJ 
KOLEJNOŚCI”KOLEJNOŚCI”

Funkcja ta umożliwia odtworzenie wszystkich utworów w 
kolejności przypadkowej.
Naciśnij „Opcje” 3, następnie „Wł”, aby włączyć lub 
„OK”, aby wyłączyć.

PODŁĄCZENIE: PODŁĄCZENIE: BLUETOOTH®BLUETOOTH®

Patrz rozdział „Podłączanie urządzeń Bluetooth®” ni-
niejszej instrukcji.

Jakość dźwięku analogowego (AUX) lub cyfrowego 
(USB, Bluetooth®) urządzenia wejściowego może za-
leżeć od typu odtwarzanego pliku.Odtwarzanie wideo jest możliwe tylko na postoju.

AUX

Główny Lista Opcje

Powtarzaj

Odtwarzanie w przypad-
kowej kolejności

wył

wył Wł

Utwór Folder Wszystko

SPOSÓB UŻYCIASPOSÓB UŻYCIA

Aby wyświetlić listę dostępnych źródeł danych, naci-
snąć 1.
Aby wybrać ścieżkę audio w folderze, nacisnąć „Lista” 4.
Domyślnie, utwory w albumach podawane są w po-
rządku alfabetycznym.

Wideo

Wybrać „Film“, aby wyświetlić filmy dostępne na prze-
nośnej pamięci USB.

Podczas odczytu pliku wideo można:
– ustawić plik wideo w trybie pełnoekranowym;
– dostosowanie jasności ekranu;
– szybkie przewijanie w przód;
– ponowne odtworzenie filmu od początku;
– pauza.

Uwaga:Uwaga: niektóre formaty wideo nie są kompatybilne z 
systemem multimediów.

5

1

4
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Uwaga:Uwaga: czas synchronizacji zależy od marki i modelu 
telefonu.
Jeżeli system multimediów nie wykrywa obecności te-
lefonu podczas wyszukiwania urządzeń Bluetooth®, 
należy skorzystać z instrukcji obsługi telefonu.

Jeżeli powiązanie nie powiodło się, należy powtórzyć 
powyższe czynności.

Uwaga:Uwaga: w przypadku niektórych telefonów system 
może poprosić o potwierdzenie automatycznego trans-
feru wpisów książki telefonicznej do systemu multime-
diów podczas synchronizacji.

P O Ł Ą C Z E N I E  T E L E F O N Ó W  B L U E T O O T H ® ( 1 / 2 )

Wyświetl listę urządzeń Bluetooth

W systemie multimediów:

– Aktywować połączenie Bluetooth® telefonu;
– Nacisnąć „Ustawienia” > „Połączenia” > „Szukaj urzą-

dzenia Bluetooth” (sprawdzić, czy telefon jest aktywny 
i widoczny na połączeniu Bluetooth®);

– Wybrać telefon z listy urządzeń wykrytych przez 
system multimediów;

– Na ekranie telefonu pojawi się komunikat.
Zależnie od wersji nacisnąć „Połączenie”, „Nawiąż połą-

czenie” lub „Dodaj urządzenie”, aby zatwierdzić pyta-
nie o powiązanie.

– Zależnie od wersji telefonu, wybrać na klawiaturze te-
lefonu kod wyświetlony na ekranie systemu multime-
dialnego;

– Na ekranie telefonu pojawi się drugi komunikat z pro-
pozycją automatycznej synchronizacji z systemem 
multimediów podczas kolejnego użycia. Dzięki zaak-
ceptowaniu przy kolejnym uruchomieniu nie będzie 
konieczności powtarzania tych etapów.

Smartfon jest już zsynchronizowany z systemem mul-
timediów.

Szukaj urządzenia Bluetooth

Uwierzytelnienie urządzenia zewnętrznego

Zmień klucz dostępu

Dźwięk Wyświetl Połączenia System

Ustawienia Bluetooth

W zależności od marki i modelu telefonu funkcje gło-
śnomówiące mogą być częściowo lub całkowicie nie-
kompatybilne z systemem multimediów pojazdu.

W zależności od kraju: więcej informacji na stronie 
www.renault-multimedia.com

Synchronizowanie 
telefonu Bluetooth®

POWIĄZYWANIE TELEFONU POWIĄZYWANIE TELEFONU BLUETOOTH®BLUETOOTH® Z  Z 
SYSTEMEM MULTIMEDIÓWSYSTEMEM MULTIMEDIÓW

Aby korzystać z zestawu głośnomówiącego należy zsyn-
chronizować telefon Bluetooth® z pojazdem przed jego 
pierwszym użyciem. System multimediów oraz telefon 
musi być włączony. W telefonie należy włączyć opcję 
Bluetooth® i skonfigurować telefon w taki sposób, aby 
był widoczny i dostępny dla innych urządzeń (szcze-
gółowe informacje znajdują się w instrukcji użytku te-
lefonu).



1515P O Ł Ą C Z E N I E  T E L E F O N Ó W  B L U E T O O T H ® ( 2 / 2 )

Uwaga:Uwaga: czas synchronizacji zależy od marki i modelu 
telefonu. Jeżeli powiązanie nie powiodło się, należy po-
wtórzyć powyższe czynności.

Usuwanie telefonu 
Bluetooth® 
zsynchronizowanego z 
systemem

W menu głównym nacisnąć „Ustawienia”, „Łączność”, 
następnie „Wyświetl listę urządzeń Bluetooth”.
Nacisnąć ikonę kosza znajdującą się przy nazwie tele-
fonu i potwierdzić wybór, naciskając przycisk „OK”.

ŁADOWANIE PODŁĄCZONEGO TELEFONUŁADOWANIE PODŁĄCZONEGO TELEFONU
System może przechowywać w pamięci maksymalnie 
pięć telefonów Bluetooth®.
W dowolnej chwili można podłączyć / odłączyć jeden 
z telefonów. W menu głównym nacisnąć „Ustawienia”, 
„Łączność”, następnie „Wyświetl listę urządzeń 
Bluetooth”.
Wybrać telefon, który ma zostać podłączony lub odłą-
czony, następnie potwierdzić wybór przyciskiem „OK”.

POŁĄCZENIE ZAKOŃCZONE NIEPOWODZENIEMPOŁĄCZENIE ZAKOŃCZONE NIEPOWODZENIEM
W przypadku nieudanej próby połączenia, należy spraw-
dzić, czy:
– telefon jest włączony;
– konfiguracja telefonu umożliwia automatyczne połą-

czenie z systemem multimediów;
– bateria telefonu nie jest rozładowana;
– telefon został już wcześniej zsynchronizowany z ze-

stawem głośnomówiącym;
– funkcja Bluetooth® w telefonie i systemie multimediów 

jest włączona.

Uwaga:Uwaga: korzystanie przez dłuższy czas z zestawu gło-
śnomówiącego powoduje szybsze wyczerpanie się ba-
terii w telefonie.

POWIĄZYWANIE TELEFONU POWIĄZYWANIE TELEFONU BLUETOOTH®BLUETOOTH® 
Z SYSTEMEM MULTIMEDIÓW Z POZIOMU Z SYSTEMEM MULTIMEDIÓW Z POZIOMU 
TELEFONUTELEFONU
– Uruchomić połączenie Bluetooth® w telefonie i w sys-

temie multimediów;
– w menu głównym systemu multimediów nacisnąć przy-

cisk „Ustawienia” > „Łączność” > „Uwierzytelnienie 
urządzenia zewnętrznego”. System multimediów jest 
widoczny dla innych urządzeń Bluetooth®;

– na ekranie pojawia się komunikat z hasłem i pozosta-
łym czasem, przez który system multimediów pozo-
staje widoczny;

– w telefonie należy wyświetlić listę dostępnych urzą-
dzeń Bluetooth®;

– wybrać opcję „Media Nav Evolution” z listy dostęp-
nych urządzeń systemu multimediów i, zależnie od 
telefonu, wprowadzić hasło wyświetlone na ekranie 
systemu multimediów za pomocą klawiatury telefonu.

Na ekranie telefonu pojawi się komunikat informujący 
o synchronizacji urządzenia z systemem multimediów.

W momencie włączania systemu multimediów ostatni 
zsynchronizowany telefon zostanie automatycznie 
połączony z systemem.
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Nawiązywanie połączenia 
z poziomu książki 
telefonicznej

NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIANAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA
Przy telefonie podłączonym do systemu w menu głów-
nym nacisnąć „Telefon”, następnie „Książka tel” z listy 
rozwijalnej 1.
Wybrać kontakt (lub właściwy numer, jeśli kontakt ma 
przypisane więcej numerów). Nawiązanie połączenia 
odbywa się automatycznie po naciśnięciu numeru kon-
taktu.
Uwaga:Uwaga: połączenie można nawiązać z systemu mul-
timediów za pomocą funkcji rozpoznawania mowy w 
smartfonie. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapo-
znać się z instrukcją obsługi systemu multimediów.

Nawiązywanie połączenia 
ze spisu połączeń

W menu głównym nacisnąć „Telefon”, następnie „Listy 
połączeń” w rozwijanym menu 1.

Wybrać jedną z czterech list kontaktów:

3 Liczba połączeń nieodebranych;
4 Spis rozmów nieodebranych;
5 Spis rozmów odebranych;
6 Spis rozmów wychodzących;
7 Wszystkie połączenia wychodzące, odebrane i nie-

odebrane.

Na każdej z tych list kontakty są wyświetlane od najnow-
szych do najstarszych. Nacisnąć kontakt, pod który chce 
się zadzwonić, aby nawiązać połączenie.

11

4567

Książka tel

Szukaj według nazwy

Listy połączeń

Wszystko

WYSZUKIWANIE KONTAKTÓWWYSZUKIWANIE KONTAKTÓW

Istnieje możliwość wyszukania kontaktu poprzez naci-
śnięcie 2 w menu Książka tel, a następnie wprowadze-
nie imienia lub nazwiska kontaktu za pomocą klawiatury 
numerycznej.

Nacisnąć na menu rozwijalne 1, aby przewinąć listę, a 
następnie wybrać jeden z następujących elementów:
– „Wybierz numer”;
– „Książka tel”;
– „Listy połączeń”.

Adam SMITH

Vincent CASSE

Hugo Naprawa samochodów

Dr BROWN

2

3
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W trakcie rozmowy

W trakcie prowadzenia rozmowy, użytkownik może:
– przerwać połączenie naciskając 1010;
– włączyć głośnik telefonu, naciskając 1212 (tryb pry-

watny);
– włączyć głośnik samochodu naciskając 1111 (tryb wolne 

ręce);
– wyłączyć mikrofon naciskając przycisk 1313;
– włączyć mikrofon naciskając przycisk 1414;
– powrócić do ekranu głównego lub do poprzedniego 

ekranu (np. nawigacji), naciskając 1515.

Odbieranie połączeń

W przypadku połączenia przychodzącego pojawia się 
następujący komunikat:

– nazwa kontaktu (jeżeli jego numer jest zapisany w 
książce telefonicznej);

– numer dzwoniącego;
– „Numer nieznany” (jeżeli nie można wyświetlić 

numeru).

Uwaga:Uwaga: połączenie przychodzące można odebrać lub 
odrzucić za pomocą elementu sterującego na kolumnie 
kierownicy.

N A W I Ą Z Y W A N I E  I  O D B I E R A N I E  P O Ł Ą C Z E N I A  ( 2 / 2 )

1111121213131414

Dzwoni

Odbierz Odrzuć

Wybierz numer

Wybieranie numeru

W menu głównym nacisnąć „Telefon”, następnie 
„Wybierz numer” w rozwijanym menu 1.
Aby wybrać numer nacisnąć odpowiednie przyciski nu-
meryczne, a następnie w celu nawiązania połączenia 
nacisnąć przycisk 8.
Aby poprawić numer, nacisnąć krótko przycisk 9. Długie 
naciśnięcie przycisku 9 umożliwia wyczyszczenie 
wszystkich wprowadzonych numerów.

9

Wybierz numer

1 8 1010

1515
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INFORMACJE O 
NAPĘDZIE 4X4

Zależnie od wyposażenia pojazdu, funkcja „Informacje 
4x4” umożliwia wyświetlanie następujących informacji w 
czasie rzeczywistym:

– Pochylenie kół (napędowych) w stopniach;
– Kierunek jazdy za pomocą kompasu;
– Nachylenie (kąt) w stopniach.

1

Report z trasy Eco-punktacja Eco-nauka

Średnie zużycie

Zużycie całkowite

Średnia prędkość

Dystans bez zużycia

Driving eco2
„ECO-PUNKTACJAECO-PUNKTACJA”

To menu umożliwia uzyskanie ogólnej oceny na 100 
punktów. Im wyższa nota, tym większa jest wydajność 
ekokierowcy.
– Średnia wydajność przyspieszenia;
– Średnia wydajność zmiany biegów;
– Średnia wydajność przewidywania konieczności ha-

mowania.

„ECO-NAUKAECO-NAUKA”

To menu ocenia styl jazdy i daje najstosowniejsze rady w 
celu optymalizacji zużycia paliwa.

ANDROID AUTO / 
CARPLAY

Android Auto i Carplay może być używany z niektórymi 
aplikacjami w telefonie, dostępnymi z ekranu systemu 
multimediów. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapo-
znać się z instrukcją obsługi systemu multimediów.

Driving eco²

W zależności od poziomu wyposażenia menu można 
wykorzystać do monitorowania zużycia paliwa. W ekra-
nie głównym wybrać „Driving eco²”, aby uzyskać dostęp 
do następujących informacji:
„Report z trasy”, „Eco-punktacja”, „Eco-nauka”.

Uwaga:Uwaga: można przywrócić dane, naciskając 1.

„REPORT Z TRASYREPORT Z TRASY”

Można wyświetlić dane zarejestrowane podczas ostat-
niej jazdy: „Średnie zużycie”, „Średnia prędkość”, 
„Dystans bez zużycia”.

Informacje 4x4
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– „Dźwięk” umożliwia konfigurację poziomu głośności 
każdego urządzenia (Dźwięk, TA, Nawigacja, Telefon i 
Dzwonek).

USTAWIENIA EKRANUUSTAWIENIA EKRANU
To menu umożliwia dostęp do następujących ustawień:
– „Jasność” umożliwia ustawienie jasności ekranu na 

„Niska”, „Średnia” i „Wysoka”;
– „Tryb mapy” umożliwia poprawę widoczności mapy 

poprzez wybór trybu wyświetlania; ustawienia „Dzień”, 
„Noc” lub „Autom” umożliwiają automatyczną zmianę 
na tryb „Dzień”/”Noc” w zależności od poziomu natę-
żenia światła;

Uzyskanie dostępu do 
parametrów
W menu głównym nacisnąć Ustawienia”, aby uzyskać 
dostęp do następujących ustawień „Dźwięk”, „Wyświetl”, 
„Łączność” i „System”.

USTAWIENIA AUDIOUSTAWIENIA AUDIO
To menu umożliwia dostęp do następujących ustawień:
– Funkcja „Głośn/Prędk” umożliwia automatyczne usta-

wienie głośności w zależności od prędkości pojazdu;
– „Głośność”: włączanie/wyłączanie korektora dźwięku;
– „BAL/FAD”: ustawianie rozdziału dźwięku na prawo/

lewo/przód/tył oraz regulacja poziomu dźwięków ni-
skich, średnich i wysokich;

U S T A W I E N I A  S Y S T E M U  ( 1 / 2 )

– „Klimatyzacja Info”: włączanie/wyłączanie szczegóło-
wych ustawień układu klimatyzacji po zmianie usta-
wień;

– „Tło”: wybór między trybem ciemnym a jasnym;
– „Wspom. parkowania”: włączanie lub wyłączanie 

kamery widoku wstecznego (lub kamery wielofunkcyj-
nej, zależnie od pojazdu) i wyświetlanie parametrów 
systemu wykrywającego przeszkody.

KONFIGURACJA KONFIGURACJA BLUETOOTH®BLUETOOTH®
Patrz „Połączenie urządzeń Bluetooth®”.

Dźwięk Wyświetl Połączenia System

Głośność

BAL/FAD

Ustawienia dźwięku Ustaw. wyświetlacza

Jasność

Tryb mapy

Niska Średnia Wysoka

Autom Dzień Noc

Dźwięk Wyświetl Połączenia System

Głośn/Prędk

Tło Noc Podśw.

wył Wł

Dźwięk

wył

Wspom. parkowania

wył Wł

Rozejrzyj się na wszystkie strony
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Dźwięk Wyświetl Połączenia System

Język

Zegar/jednostki

Ustawienia systemu

Ustawienia fabryczne

Nawigacja

USTAWIENIA SYSTEMUUSTAWIENIA SYSTEMU
To menu umożliwia dostęp do następujących ustawień:
– „Język”: zmiana języka systemu z poziomu „Nawigacja 

„, „Cel podróży”, „Opcje”. Aby zmienić głos syste-
mowy, patrz sekcja „Wskazówki” w instrukcji obsługi 
systemu multimediów;

– „Zegar/jednostki”: zmiana trybu zmiany godziny (ręcz-
nie lub automatycznie), ustawianie formatu zegara 
(„12 godz” lub „24 godz”) lub zmiana jednostek (odle-
głość, Temperatura). Aby zmienić czas ręcznie, naci-
snąć „Zegar/jednostki”, następnie „Ustawianie czasu”.

wył Wł

Zdalne uruchamianie silnika

Ostrzeżenie: Nigdy nie parkuj samochodu w zamkniętym 
pomieszczeniu

Automatyczny rozruch

Samochód gotowy do

Wybudzanie co 2 godziny

Samochód będzie gotowy za: godzin: 0 minut: 0

OK

wył

wył

Wł

Wł

Zmiana

Zdalne uruchamianie 
silnika
Jeżeli pojazd jest wyposażony w tę funkcję, można go 
użyć do uruchomienia silnika w celu zdalnego ogrze-
wania lub wentylacji kabiny pasażerskiej do 24 godzin 
przed użyciem pojazdu.

W celu korzystania ze zdalnego uruchamiania silnika 
należy zapoznać się z rozdziałem „Zdalne uruchamia-
nie silnika” w instrukcji obsługi.

Uwaga:Uwaga: zegar ustawia się automatycznie na podstawie 
danych systemu GPS. W tym przypadku konieczne jest 
posiadanie mapy kraju, w którym się przebywa, aby po-
jawił się lokalny czas.

– „Ustawienia fabryczne”: przywrócenie ustawień fa-
brycznych („Wszystko”, „Telefon”, „Nawigacja” lub 
„Audio-Multimedia-Radio/System”);

– Funkcja „Nawigacja” umożliwia włączenie/wyłączenie 
nawigacji systemu.

– Funkcja „Wersja systemu” umożliwia sprawdzenie 
wersji systemu.

Kod zabezpieczający
System multimediów jest zabezpieczony kodem. Kod 
umożliwia elektroniczne zablokowanie systemu multi-
mediów w przypadku odłączenia zasilania (odłączenie 
akumulatora, odłączenie systemu, przepalenie bez-
piecznika itp.). W celu uruchomienia systemu multime-
diów należy wprowadzić tajny kod składający się z czte-
rech cyfr dostarczony przez autoryzowanego dealera.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznać się z in-
strukcją obsługi systemu multimediów.
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Regularnie wydawane są aktualizacje, zwłaszcza 
danych kartograficznych. W niektórych przypadkach ist-
nieje możliwość, że rozbudowywane drogi i mapy nie są 
jeszcze zaktualizowane.

Uwaga:Uwaga: zalecamy zainstalowanie oprogramowania 
Naviextras Toolbox na komputerze i regularne aktuali-
zowanie systemu.

Za pomocą sformatowanej pamięci USB, komputera i 
połączenia internetowego można:
– zaktualizować zawartość danych kartograficznych;
– zaktualizować system;
– kupić nowe mapy;
– zaktualizować zawartość punktów użyteczności pu-

blicznej.
W tym celu, należy najpierw zainstalować oprogramo-
wanie na Państwa komputerze.

Instalowanie 
oprogramowania
Zainstalować aplikację Naviextras Toolbox na kompu-
terze. Aplikację można pobrać ze strony producenta: 
Naviextras.com.
Uruchomić instalację oprogramowania i postępować 
zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.

Tworzenie konta
Z poziomu aplikacji Naviextras Toolbox kliknąć ikonę 1 
„Not logged in” na pasku narzędzi znajdującym się 
u góry strony lub kliknąć przycisk „Połącz” na ekranie 
głównym aplikacji Toolbox.

Jeśli nie jest się zarejestrowanym na stronie interneto-
wej Naviextras.com, można to z łatwością uczynić z po-
ziomu elementu Toolbox, klikając przycisk „Zarejestruj” 
na stronie logowania.

GWARANCJA NAJNOWSZYCH MAPGWARANCJA NAJNOWSZYCH MAP
Po dostarczeniu nowego pojazdu, użytkownik może w 
terminie maksimum 90 dni dokonać bezpłatnej aktuali-
zacji mapy. Po przekroczeniu tego terminu aktualizacje 
są odpłatne.

Ekrany przedstawione w skróconej instrukcji 
„Wskazówki” nie wchodzą w zakres umowy.

1
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– uruchomić aplikację Naviextras Toolbox z komputera.

Nazwa systemu pojawia się w górnej części okna apli-
kacji.
System jest zarejestrowany w Państwa profilu użytkow-
nika.

POBIERANIE AKTUALIZACJI ZA POMOCĄ POBIERANIE AKTUALIZACJI ZA POMOCĄ 
PAMIĘCI PAMIĘCI USBUSB

– W aplikacji kliknąć menu „Aktualizacja”. Na ekranie 
pojawi się tabela aktualizacji. Można zaznaczyć lub 
odznaczyć aktualizacje do zainstalowania w systemie 
multimediów;

– kliknąć przycisk „Instaluj”.

Aktualizacje są pobierane do pamięci USB. Należy po-
czekać na wyświetlenie się komunikatu informującego o 
zakończeniu pobierania.

POBIERANIE AKTUALIZACJI DLA POJAZDUPOBIERANIE AKTUALIZACJI DLA POJAZDU

Gdy silnik pracuje:
– włożyć pamięć USB do gniazda USB systemu.
 Gdy system jest włączony, automatycznie identyfikuje 

aktualizacje dostępne w pamięci USB i proponuje ak-
tualizację systemu lub danych kartograficznych zgod-
nie z komunikatem „Aktualizuj”.

– Aby uruchomić aktualizację, nacisnąć „Aktualizuj”.

Nie korzystać z systemu, ani nie wyjmować pamięci 
USB podczas aktualizacji. Po zakończeniu aktualizacji 
system ponownie się uruchamia.
W niektórych przypadkach istnieje możliwość, że rozbu-
dowywane drogi i mapy nie są jeszcze zaktualizowane.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznać się z in-
strukcją obsługi systemu multimediów.

Uwaga:Uwaga: pobranie i instalacja aktualizacji jest możliwe 
tylko wtedy, gdy dostępna jest nowsza wersja.
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W niektórych krajach pobranie i aktywacja funkcji 
ostrzegania o niebezpiecznych miejscach jest niele-
galna i może stanowić naruszenie przepisów prawa.

Aktualizacja systemu

REJESTRACJA SYSTEMU W PAMIĘCI REJESTRACJA SYSTEMU W PAMIĘCI USBUSB
Aby zaktualizować system nawigacji, należy najpierw 
pobrać informacje nt. aktualnego systemu na USB USB 
(niedostarczony w zestawie).

Uwaga:Uwaga: używana pamięć USB powinna być sformato-
wana do formatu FAT32 i mieć pojemność od 4GB do 
32GB.

– Włożyć pamięć USB do systemu radiowego;
– Wybrać przycisk główny, a następnie „Nawig” > 

„Opcje” > „Mapa aktualizuj” na drugiej stronie > 
„Opcje” > „Aktualizuj”.

Kopia systemu jest pobrana w pamięci USB.

REJESTRACJA SYSTEMU NA KOMPUTERZEREJESTRACJA SYSTEMU NA KOMPUTERZE

– Należy podłączyć pamięć USB do komputera podłą-
czonego do Internetu;
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