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WITAMY W ŚWIECIE R-LINK 2

Gratulujemy Państwu wyboru.
Aby móc bezproblemowo korzystać z urządzenia ze zintegrowanym ekranem multimedialnym, zalecamy zapoznanie się z głównymi funkcjami i ustawieniami systemu multimedialnego, 
które zostały opisane w niniejszym dokumencie.

Aby wyświetlić pełną instrukcję obsługi systemu multimedialnegoAby wyświetlić pełną instrukcję obsługi systemu multimedialnego R-LinkR-Link z poziomu systemu, nacisnąć przycisk menu kontekstowego w menu ekranu głównego, z poziomu systemu, nacisnąć przycisk menu kontekstowego w menu ekranu głównego, 
następnie wybrać „następnie wybrać „Instrukcja użytkownikaInstrukcja użytkownika”.”.

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 skróconej instrukcji „Wskazówki” opisano wszystkie dostępne funkcje (standardowe i opcjonalne). Ich obecność w systemie nawigacjiIch obecność w systemie nawigacji R-LinkR-Link zależy od wersji, dodatkozależy od wersji, dodatko-
wego wyposażenia i kraju przeznaczenia pojazdu.wego wyposażenia i kraju przeznaczenia pojazdu. W zależności od marki i modelu telefonu niektóre funkcje mogą być częściowo lub całkowicie niekompatybilne z systemem 
multimediów pojazdu.

Szczegółowych informacji udzielają Autoryzowani Partnerzy marki.
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Włączanie
System multimediów uruchamia się w następujących 
okolicznościach:
– uruchomienie silnika pojazdu;
– naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania na panelu 

systemu multimediów;
– dotknięcie ekranu.

PODŁĄCZYĆ SYSTEMPODŁĄCZYĆ SYSTEM
Aktywować usługi sieciowe, naciskając przycisk „Połącz” 
w menu głównym systemu multimedialnego, aby pobrać 
aplikacje z witryny R-Link Store.
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A Elementy sterujące
System multimedialny jest wyposażony w elementy ste-
rujące na ekranie dotykowym A, B lub C oraz w cen-
tralny element sterujący D i element sterujący na kolum-
nie kierownicy E, który również umożliwia interakcję z 
systemem.

ELEMENTY STERUJĄCE EKRANU AELEMENTY STERUJĄCE EKRANU A
 1 1 Krótkie naciśnięcie: włączenie-wyłączenie.
  Długie naciśnięcie: ponowne uruchomienie sys-

temu.
 2 2 Zwiększenie głośności.
 3 3 Zmniejszenie głośności.
 4 4 Dostęp do stron głównych.
 5 5  Dostęp do menu ustawień urządzeń wspomagających 

prowadzenie pojazdu.
 6 6 Dostęp do menu ustawień wyświetlaczy.

ELEMENTY STERUJĄCE EKRANU BELEMENTY STERUJĄCE EKRANU B
 7 7  Bezpośredni dostęp do ekranu funkcji „Asystent ła-

twego parkowania”.
 8 8  Bezpośredni dostęp do ekranu konfiguracji funk-

cji „Wspomaganie kierowcy” lub dostęp do ustawień 
użytkownika.

 9 9 Dostęp do stron głównych.
1010 Krótkie naciśnięcie: włączenie-wyłączenie.
  Długie naciśnięcie: ponowne uruchomienie sys-

temu.
   Obracanie: wyregulowanie głośności włączonego 

źródła dźwięku.

Wyłączanie
System multimediów się wyłącza w następujących oko-
licznościach:
– naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania na panelu 

systemu multimediów;
– zablokowanie elementów otwieranych pojazdu.

Panel multimedialny 
System jest wyposażony w ekran multimedialny A, B 
lub C. Wybrać funkcję lub przycisk wyświetlacza doty-
kając go.
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1515 Przesuwanie:
  – nawigacja w wybranej strefie;
  –  góra/dół: nawigacja w obrębie wybranego menu 

(pasek górny, okno środkowe, pasek dolny);
  –  lewo/prawo: przechodzenie do kolejnych zakładek 

menu.
  Obrót:
  –  przemieszczanie się po różnych elementach 

strefy;
  – przemieszczanie się po liście;
  –  zmiany skali mapy systemu nawigacji (tryb 

ZOOM).
  Naciśnięcie: zatwierdzenie.
1616  Wyświetlenie menu systemu Multi-Sense lub 

zmiana trybu wybranego w ulubionych.
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ELEMENTY STERUJĄCE EKRANU CELEMENTY STERUJĄCE EKRANU C
 5  Dostęp do menu ustawień urządzeń wspomagających 

prowadzenie pojazdu.
 6 6 Dostęp do menu ustawień wyświetlaczy.
 9 9 Dostęp do stron głównych.
1010 Krótkie naciśnięcie: włączenie-wyłączenie.
  Długie naciśnięcie: ponowne uruchomienie sys-

temu.
  Obrót: ustawienie poziomu głośności.
1111 Wyświetlanie pustego ekranu.

CENTRALNY ELEMENT STERUJĄCY DCENTRALNY ELEMENT STERUJĄCY D
1212 Powrót do poprzedniego ekranu.
1313 Dostęp do stron głównych.
1414 Dostęp do menu kontekstowego.

ELEMENT STERUJĄCY E NA KOLUMNIE ELEMENT STERUJĄCY E NA KOLUMNIE 
KIEROWNICYKIEROWNICY
1717 Wybór źródła audio.
1818 Uzyskanie dostępu do funkcji telefonu.
1919  Zwiększenie poziomu głośności włączonego źródła 

dźwięku.
2020 –  Włączanie/wyłączanie dźwięku radioodtwarzacza 

lub wyłączanie funkcji rozpoznawania mowy.
  –  Wstrzymanie/wznowienie odtwarzania ścieżki 

audio.
2121  Zmniejszenie poziomu głośności włączonego źródła 

dźwięku.
2222  Krótkie wciśnięcie:
  –  Zmiana trybu przełączania stacji radiowych (za-

programowane stacje/lista stacji/ręczny wybór 
częstotliwości).

  - Zatwierdzenie.
   Długie naciśnięcie: wyjście z listy (foldery/ścieżki 

audio).
2323  Nawigowanie po liście stacji radiowych/ścieżkach 

audio/katalogach.

E 1717 1818

1919

2020

2121

22222323
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Menu

Camille

2727 3131 3030 2929
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3131

Menu

29293838

Camille

3939

2727 2828

System multimedialny zawiera cztery strony główne, w 
tym trzy umożliwiające personalizację, które mogą za-
wierać pewną liczbę widgetów odsyłających do innych 
funkcji. Wyświetlić kolejną stronę, przesuwając palec 
poziomo po ekranie.
W zależności od funkcji istnieją dwa rozmiary widgetów 
(mały i duży). Na stronie głównej, w zależności od wiel-
kości ekranu, można wprowadzić maksymalnie:
– cztery małe widgety;
– dwa duże widgety;
– dwa małe widgety i jeden duży widget.
możesz zmieniać konfigurację strony głównej, jak rów-
nież format zegara. Należy odnieść się do instrukcji ob-
sługi systemu.

Ekrany powitalne
2727 Godzina.
2828 Temperatura zewnętrzna.
2929 Informacje dotyczące korzystania z telefonu (sieć i 

bateria).
3030  Powiadomienia (telefoniczne i aplikacji).
3131 Numer strony.
3232 Wyświetlanie godziny i daty.
3333  Dostęp do opcji ekranu powitalnego (menu kontek-

stowe).
3434 Informacje dotyczące klimatyzacji.
3535 Dostęp do menu głównego.
3636 Informacje o wybranym profilu użytkownika.
3737 Skrót do źródła dźwięku.
3838 Skrót „Ustawienia mapy”.
3939 Zawartość strony.

3636

3737 3030

3838 3737 2828

3636

System nawigacji

Menu

Połącz

Multimedia

Telefon

Pojazd System

Aplikacje

2424 2525 2626
Ekran menu

W dolnej części każdego ekranu znajduje się pasek 
menu składający się z dwóch lub trzech przycisków: 

2424  „Z powrotem” (zawsze widoczny):
  –  krótkie naciśnięcie przycisku umożliwia powrót do 

poprzedniego ekranu;
  –  długie naciśnięcie przycisku przenosi prosto do 

strony głównej.
2525  „Przycisk wielofunkcyjny”: ten przycisk służy do ob-

sługi podstawowych poleceń wyświetlanych na ekra-
nie (znika lub staje się szary, gdy nie jest aktywny).

2626   „Opcje” (przycisk jest szary, gdy nie jest aktywny): 
ten przycisk zapewnia dostęp do menu konteksto-
wego. 
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Aktualizacje
Regularnie wydawane są aktualizacje, zwłaszcza 
danych kartograficznych. W niektórych przypadkach ist-
nieje możliwość, że rozbudowywane drogi i mapy nie są 
jeszcze zaktualizowane.

– Przygotować pustą pamięć USB lub kartę SD sforma-
towaną na FAT32 o pojemności co najmniej 8Go, aby 
wykonać aktualizację systemu i aplikacji;

– włożyć pamięć USB lub kartę SD do gniazda w po-
jeździe. System multimedialny tworzy kopię systemu 
nawigacji;

– podłączyć ją do komputera i pobrać aktualizacje ze 
strony R-Link Store lub z witryny www.myrenault.com;

– uruchomić samochód i nie wyłączać silnika podczas 
aktualizacji systemu;

– włożyć pamięć USB do portu USB pojazdu, lub kartę 
SD do portu SD i postępować zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie.

Po zakończeniu instalacji system ponownie się urucha-
mia. Na ekranie pojawia się komunikat z informacją, iż 
instalacja przebiegła pomyślnie.

Nacisnąć „Tak”, aby usunąć plik aktualizacji z pamięci 
USB lub karty SD lub „Nei”, aby go zachować.
Uwaga:Uwaga: zalecamy utworzyć konto My Renault na kom-
puterze i regularnie aktualizować system.

System rozpoznawania 
głosu 
Przycisk  na kierownicy umożliwia korzystanie z 
funkcji rozpoznawania mowy systemu multimediów i/lub 
telefonu podłączonego do systemu. Aby uzyskać dodat-
kowe informacje, zapoznać się z instrukcją obsługi sys-
temu multimediów.

Aby uzyskać więcej informacji, należy odnieść się do 
instrukcji obsługi dostępnej w systemie, naciskając 
przycisk menu kontekstowego z poziomu ekranu 
menu głównego, następnie „Podręcznik użytkow-
nika”.

P I E R W S Z E  U Ż Y C I E  ( 4 / 4 )

Konfiguracja stron głównych

Jakość 
powietrza

Jakość 
powietrza

Driving eco2

Driving eco2 Ulubiony Multi-Sense

Multi-Sense Multimedia Multimedia

F

DODAWANIE WIDGETÓWDODAWANIE WIDGETÓW
Nacisnąć przycisk menu kontekstowego z poziomu 
ekranu głównego, następnie wybrać „Edytuj strony 
główne”. 
Z poziomu ekranu F możliwe jest dodawanie widgetów. 
Naciśnij i przytrzymaj palec na widgecie, który chcesz 
dodać, a następnie przesuń go i umieść we właściwym 
miejscu w górnej części ekranu.

USUWANIE WIDGETÓWUSUWANIE WIDGETÓW
W celu usunięcia widgetu należy nacisnąć „X” w jego 
prawym górnym rogu. Na ekranie pokazuje się komuni-
kat potwierdzenia. Naciśnij „Tak”, aby zatwierdzić usu-
nięcie.

Aby uzyskać więcej informacji, w zależności od kraju 
wyświetlić stronę www.renault-multimedia.com.
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Pokaz slajdów oraz odtwarzanie plików wideo są 
możliwe wyłącznie na postoju.

Menu 
„Multimedia”

Państwa pojazd jest wyposażony w system multi-
medialny. W menu głównym nacisnąć „Multimedia” i 
wybrać z następującej listy:
– „Radio”;
– „Media”;
– „Zdjęcie”;
– „Film”;
– „Ustawienia”.

Dostępnych jest wiele źródeł danych:
– „USB-1" (gniazdo USB);
– „USB-2" (gniazdo USB);
– „SD” (karta SD);
– „CD" (audio CD lub MP3);
– „AUX-1" (gniazdo jack);
– „AUX-2” (gniazdo jack);
– połączenie Bluetooth®.

„RADIORADIO”

Patrz rozdział „Radio” w niniejszym dokumencie.

„MEDIAMEDIA”

Nacisnąć przycisk „Media”, następnie wybrać 
źródło wejścia podłączone do systemu, aby uzy-
skać dostęp do wybranych plików audio.

Uwaga:Uwaga: można zaznaczyć tylko dostępne źródła. 
Niedostępne źródła są oznaczone na szaro.
Uwaga:Uwaga: system nie może odczytać niektórych 
formatów.

„ZDJĘCIEZDJĘCIE”

Nacisnąć przycisk „Zdjęcie”, następnie wybrać 
podłączone źródło danych (karta SD lub pamięć 
USB), aby uzyskać dostęp do zdjęć. System pro-
ponuje dwa rodzaje odtwarzania:
– Odczyt zdjęcia;
– Odczyt slajdu.
Uwaga:Uwaga: system nie może odczytać niektórych 
formatów.

„FILMFILM”

Nacisnąć przycisk „Wideo”, następnie wybrać 
podłączone źródło danych (karta SD lub pamięć 
USB), aby uzyskać dostęp do plików wideo. Aby 
włączyć odtwarzanie filmu wideo, należy wybrać 
wideo do wyświetlenia.

Uwaga:Uwaga: system nie może odczytać niektórych 
formatów.

„USTAWIENIAUSTAWIENIA”

To menu umożliwia ustawienie poszczególnych 
funkcji menu „Multimedia”.
Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi.
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„Radio”

W menu głównym nacisnąć „Multimedia”, a następ-
nie „Radio”.

WYBÓR ZAKRESU FALWYBÓR ZAKRESU FAL
Wybrać żądany zakres fal poprzez naciśnięcie przy-
cisku 4 „Pasmo”.

„AM” i „FM”

TRYB „TRYB „CZĘSTOTLIWOŚCICZĘSTOTLIWOŚCI”
Ręczne wyszukiwanie stacji odbywa się poprzez na-
ciśnięcie zakładki „Częstotliwości”. Istnieją dwie moż-
liwości wyszukiwania:
– wyszukiwanie ręczne przez naciśnięcie 1 lub 2;
– wyszukiwanie półautomatyczne przez naciśnię-

cie 3 lub 7.

TRYB „TRYB „STACJESTACJE” (FM WYŁĄCZNIE)” (FM WYŁĄCZNIE)
Aby uzyskać dostęp do listy stacji, nacisnąć zakładkę 
„Stacje”, następnie wybrać żądaną stację.

Kanały Stacje Pamięć

DR

Pasmo 56Pasmo

Częstotliwości Stacje Pamięć

9 8

1

7

6

2

3

5

TRYB „TRYB „PAMIĘĆPAMIĘĆ”
Aby uzyskać dostęp do listy zapamiętanych stacji, na-
cisnąć zakładkę „Pamięć”, następnie wybrać żądaną 
stację. W celu dodania aktualnie słuchanej stacji należy 
nacisnąć i przytrzymać żądany numer.

Uwaga:Uwaga: przycisk 5 umożliwia dostęp do opcji („Zmień 
źródło”, „Ustawienia”...). Przycisk 6 umożliwia powrót do 
poprzedniej strony.

„DR” (radio cyfrowe)
Radio cyfrowe zapewnia większy wybór stacji, lepszą 
jakość dźwięku oraz dodatkowe informacje.

TRYB „TRYB „KANAŁYKANAŁY”
Ten tryb umożliwia słuchanie dostępnych stacji radio-
wych. Przełączanie kanałów odbywa się poprzez naci-
śnięcie 8 lub 9.

TRYB „TRYB „STACJESTACJE”
Ten tryb wyświetla listę dostępnych stacji radiowych. 

TRYB „TRYB „PAMIĘĆPAMIĘĆ”
Należy odnieść się do poprzedniego punktu.

Zapoznaj się z instrukcją obsługi systemu w celu uzy-
skania dodatkowych informacji.

4
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Nacisnąć przycisk „Skrzyżowanie” na ekranie 
„Adres” i wybrać skrzyżowanie.

„Historia”

To menu umożliwia wybór miejsca doce-
lowego z listy ostatnio używanych adresów. 
Zapisywanie tych adresów w pamięci odbywa 
się automatycznie.

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 / 4 )

Skorzystać z instrukcji obsługi systemu multimedial-
nego poprzez naciśnięcie przycisku menu kontek-
stowe w menu «System nawigacji», następnie 
«Instrukcja użytkownika».

B

Wybór miasta

A

Menu „System 
nawigacji”

Na ekranie powitalnym nacisnąć przycisk „Menu”, 
następnie przycisk „System nawigacji” w celu 
uzyskania dostępu do następujących menu:
– „Cel podróży”;
– „Plan trasy”;
– „Odczytuj info o ruchu drogowym”;
– „Ustawienia mapy”;
– „Ustawienia”.

„CEL PODRÓŻYCEL PODRÓŻY”

To menu udostępnia różne metody wprowadzania 
miejsca przeznaczenia.

„Adres”

To menu umożliwia wprowadzenie części lub 
całego adresu (kraju, miasta, ulicy, numeru bu-
dynku lub skrzyżowania).

Aby wprowadzić adres:

– za pomocą dotykowej klawiatury B wpro-
wadzić nazwę lub kod pocztowy żądanego 
miasta. System może zaproponować wiele 
nazw miast w strefie A;

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

przypadku ekranów „Ulica” i „Numer bu-
dynku”;

Jeżeli nie chcesz wprowadzać numeru 
ulicy lub system go nie rozpoznaje, możesz 
wskazać skrzyżowanie. 

Wyszukanie nowej lokalizacji podczas naprowadza-
nia umożliwia ustawienie tej lokalizacji jako punktu 
docelowego lub jako punktu pośredniego. 
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„Interesujące miejsca”

To menu umożliwia wyszukanie interesujących 
punktów. Istnieje możliwość wyszukiwania 
według:
– nazwy;
– lokalizacja („W mieście”, „Ostatnie znane 

położenie”, „na trasie” itp.);
– kategorie (stacja benzynowa, parking, re-

stauracja, zakwaterowanie itp.).
System proponuje listę punktów użyteczności 
publicznej od najmniej do najbardziej oddalo-
nych od położenia pojazdu.

„Książka adresowa”

Menu umożliwia zapisanie miejsca docelo-
wego w systemie multimedialnym i wybiera-
nie go w razie potrzeby („Dom”, „Praca” and 
„Książka adresowa”).

„Dom”

To menu umożliwia uruchomienie naprowa-
dzania w kierunku wcześniej określonego mie-
jsca zamieszkania.

„Praca”

To menu umożliwia uruchomienie naprowa-
dzania w kierunku wcześniej określonego mie-
jsca pracy.

„Współrzędne geograficzne”

To menu umożliwia określenie miejsca do-
celowego na podstawie współrzędnych 
szerokości i długości geograficznej.

„Znajdź na mapie”

To menu umożliwia zdefiniowanie miejsca 
przeznaczenia na podstawie mapy. W menu 
„System nawigacji” wybrać „Cel podróży”, na-
stępnie „Znajdź na mapie”. Przesunąć mapę 
tak, aby ustawić kursor w docelowym punkcie 
podróży, następnie potwierdzić chęć wytycze-
nia trasy do tego miejsca poprzez naciśnięcie 
„Gotowe”: system wytyczy trasę.
Uwaga:Uwaga: można dodać wybrany adres do 
książki adresowej: nacisnąć przycisk menu 
kontekstowego, następnie wybrać „Dodaj do 
książki adresowej”.

Aby usunąć adres miejsca zamieszkania lub pracy, 
naciśnij przycisk „Resetuj adres miejsca zamieszka-
nia” lub „Resetuj adres pracy” menu kontekstowego 
dostępny w menu „Książka adresowa”.
Aby zresetować wszystkie ustawienia, nacisnąć przy-
cisk „Zresetuj” menu kontekstowego dostępny w 
menu „Ustawienia”.



1111W 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  ( 3 / 4 )

System rozpoznawania 
głosu 
Użyć funkcji obsługi systemu za pomocą głosu, by wpro-
wadzić docelowe miejsce, nie dotykając ekranu. Naciśnij 
przycisk 1 i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetla-
nymi na ekranie.

Zatwierdzenie miejsca 
docelowego
Po wprowadzeniu informacji dotyczących miejsca doce-
lowego, system pokazuje podsumowanie trasy do za-
twierdzenia.

Idź

2

Uwaga:Uwaga: w przypadku braku zatwierdzenia strona 
zamyka się po około dziesięciu sekundach i rozpoczyna 
się automatyczne naprowadzanie w domyślnie ustawio-
nym trybie trasy (najszybsza, najbardziej ekonomiczna, 
najkrótsza).

USTAWIENIA NAWIGACJIUSTAWIENIA NAWIGACJI
Można skonfigurować różne parametry, wybierając na-
stępujące skróty:
– 4: zmiana skali mapy;
– 5: wyłączanie/włączanie wskazówek systemu nawiga-

cji;
– 6: zmiana tryb wyświetlania (2D/3D i 2D z północą 

ustawioną ku górze).

Ekran jest podzielony na dwie części:
– strefa 2 pokazuje użyty algorytm obliczeniowy;
– strefa podróży 3 pokazuje podsumowanie trasy 

(odległość, czas podróży, natężenie ruchu i ogranic-
zenia wpływające na wybór trasy).

Po zakończeniu obliczania system wyświetla podsumo-
wanie trasy i proponuje trzy opcje:
– „Wstecz”: powrót do poprzedniego ekranu;
– „Idź”: zostaje uruchomiona funkcja prowadzenia;
– „Opcje”: wybór trasy, wytyczanie trasy lub dodanie 

trasy do książki adresowej.

Nawigacja

Mapa podp. głosowej

4

Podgląd 

1

5
6

Krótka

3
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W razie wypadku na wytyczonej trasie system na-
wigacji może zasugerować objazd z uwzględnie-
niem parametrów czasowych ustawionych przez 
użytkownika. W zależności od ustawienia system 
może zaproponować objazd lub automatycznie 
wytyczyć inną trasę przejazdu.

„USTAWIENIA MAPYUSTAWIENIA MAPY”

Menu umożliwia obejrzenie wytyczonej trasy i wy-
świetlenie informacji o trasie przejazdu. Naciśnij 
przycisk menu kontekstowego, aby uzyskać 
dostęp do następujących menu:
– „Mapa ruchu drogowego”;
– „Opcje trasy” lub „Plan trasy”:
– „Ustawienia mapy”;
– „Gdzie jestem?” lub „Informacje o 

GPS”;
– „Anuluj trasę”.
Uwaga:Uwaga: naciśnięcie karty zapewnia dostęp do 
innych funkcji za pomocą menu kontekstowego, 
takich jak wyszukiwanie użytecznych punktów w 
pobliżu.

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  ( 4 / 4 )

„PLAN TRASYPLAN TRASY”

Menu zapewnia dostęp do następujących funkcji:
– „Edytuj trasę”: umożliwia dodawanie/usuwanie 

punktów pośrednich dla wytyczonej trasy.
– „Anuluj trasę”: anulowanie wytyczonej trasy.
– „Ruch drogowy na trasie”: dostęp do informacji 

o ruchu drogowym na wytyczonej trasie.
– „Wykluczenia”: określanie odcinków drogi, które 

nawigacja ma pominąć podczas wytyczania 
trasy.

– „Podgląd”: wyświetlenie całej trasy na mapie.
– „Opcje trasy”: zmiana typu trasy, którą będzie 

wytyczał system nawigacji. Menu umożliwia 
ustawienie parametrów wytyczanej trasy, np. 
unikanie dróg płatnych (podczas obliczania naj-
szybszej trasy).

„ODCZYTUJ INFO O RUCHU ODCZYTUJ INFO O RUCHU 
DROGOWYMDROGOWYM”

System nawigacji informuje o utrudnieniach w 
ruchu drogowym:
– Z alternatywnym kolorem C na mapie - zielony, 

czerwony lub czarny;
– poprzez obliczenie łącznego czasu D opóź-

nienia spowodowanego natężeniem ruchu na 
drodze;

– poprzez podsumowanie natężenia ruchu przed-
stawionego w formie paska E.

„OBJAZDOBJAZD”
Włącz tę opcję, aby system nawigacji wykorzysty-
wał informacje o ruchu drogowym podczas wyty-
czania trasy przejazdu.

Nawigacja

Mapa podp. głosowej
Ulica Foch

E

C

D
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Telefon może zażądać zezwolenia na udostępnianie 
kontaktów, spisu połączeń oraz mediów. Należy zaak-
ceptować wymianę, aby te informacje były dostępne w 
systemie multimediów. Inne sposoby synchronizacji: za-
poznać się z instrukcją obsługi systemu.

PODŁĄCZENIE TELEFONUPODŁĄCZENIE TELEFONU
W chwili uruchomienia systemu telefoniczny zestaw 
głośnomówiący wyszukuje telefony powiązane z 
Bluetooth® znajdujące się w pobliżu. System automa-
tycznie pobiera dane z ostatniego podłączonego tele-
fonu (książka adresowa, muzyka itd.). W celu wyłącze-
nia tej funkcji, patrz rozdział „Nawiązywanie/odbieranie 
połączenia”

Uwaga:Uwaga: jeżeli telefon zostanie podłączony w trakcie 
rozmowy telefonicznej, zostanie ona automatycznie 
przekazana na głośniki samochodu.

P O Ł Ą C Z E N I E  T E L E F O N I C Z N E  B L U E T O O T H ®

Menu 
„Telefon”

POWIĄZANIE PIERWSZEGO TELEFONUPOWIĄZANIE PIERWSZEGO TELEFONU
Aby umożliwić korzystanie z telefonicznego zes-
tawu głośnomówiącego, należy powiązać telefon 
komórkowy Bluetooth® z pojazdem. Sprawdzić, czy 
Bluetooth® telefonu komórkowego jest włączony, a 
jego status to „widoczny”.
W menu głównym systemu:
– nacisnąć „Telefon”.
Na ekranie pojawia się komunikat z propozycją po-
wiązania telefonu.
– Nacisnąć „Tak”. System multimediów wyszukuje te-

lefony znajdujące się w pobliżu, które można akty-
wować;

– wybrać telefon;
– wybrać funkcje synchronizacji, określić warunki ko-

rzystania z zestawu głośnomówiącego i/lub funkcji 
„Media”.

Teraz telefon jest powiązany z systemem multime-
diów.
Zależnie od modelu i jeśli system tego wymaga, 
wprowadzić kod Bluetooth® w telefonie, aby połą-
czyć go z systemem lub zatwierdzić zapytanie o po-
wiązanie.

ZMIANA PODŁĄCZONEGO TELEFONUZMIANA PODŁĄCZONEGO TELEFONU
W pamięci zestawu można zapisać do sześciu telefonów 
komórkowych, ale tylko jeden aparat może być podłą-
czony w tym samym czasie. W dowolnej chwili można 
podłączyć lub odłączyć jeden z telefonów. W tym celu, 
w menu głównym:
– nacisnąć „Telefon”, „Ustawienia” i na „Lista zsynchro-

nizowanych urządzeń”;
– wybrać telefon do podłączenia lub odłączenia.
Jeśli telefon nie pojawia się na liście, należy skorzystać 
z instrukcji obsługi systemu, aby go dodać.

Lista zsynchronizowa-
nych urządzeń

Téléphone de Nicolas

Téléphone de Elodie

Téléphone de Pierre

Téléphone de Sandrine

Można powiązać dwa telefony jednocześnie: jeden na 
potrzeby korzystania z multimediów, a drugi na po-
trzeby telefonowania.

Dodaj urządzenie

Aby uzyskać więcej informacji na temat kompatybil-
nych telefonów, skorzystać z witryny www.renault-
multimedia.com.
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Menu 
„Telefon”

W menu głównym wybrać „Telefon”. Połączenie 
można nawiązać poprzez wybranie:
– kontakt w książce telefonicznej;
– numer w historii połączeń;
– klawiaturę do wybrania numeru.

„SPIS TELEFONÓWSPIS TELEFONÓW”

To menu umożliwia nawiązanie połączenia z wy-
korzystaniem kontaktów zapisanych w telefonie. 
Wybrać kontakt (jeśli kontakt posiada więcej nu-
merów, wybrać właściwy numer), połączenie tele-
foniczne jest automatycznie nawiązywane po na-
ciśnięciu numeru kontaktu.
Uwaga:Uwaga: kontakty zapisane na karcie SIM nie są 
widoczne. Widoczne są tylko kontakty zapisane w 
telefonie.

„HISTORIA POŁĄCZEŃHISTORIA POŁĄCZEŃ”

To menu umożliwia dostęp:
– do wszystkich połączeń (przychodzących, wy-

chodzących, nieodebranych);
– do połączeń przychodzących;
– do połączeń nieodebranych;
– do połączeń wychodzących.
Należy wybrać właściwą zakładkę i nacisnąć kon-
takt, aby rozpocząć połączenie. 
Uwaga:Uwaga: na każdej z tych list kontakty są wyświe-
tlane od najnowszych do najstarszych.

„WYBIERZ NUMERWYBIERZ NUMER”

To menu pozwala wybrać numer za pomocą kla-
wiatury numerycznej. Po wpisaniu numeru, naci-
snąć „Połącz”, aby rozpocząć połączenie.

„SMSSMS”

Menu umożliwia przeglądanie wiadomości tek-
stowych (SMS) lub ich odczytywanie na głos za 
pomocą funkcji syntezy głosu. Dostępne są tylko 
wiadomości tekstowe (SMS) odebrane po podłą-
czeniu telefonu do systemu multimediów.
Uwaga:Uwaga: aby system mógł uzyskać dostęp do 
treści wiadomości SMS, należy zezwolić na 
współdzielenie danych w telefonie.
Uwaga:Uwaga: za pomocą systemu multimediów można 
odczytywać wyłącznie wiadomości SMS. Nie 
można odczytywać innych rodzajów wiadomości.

„POCZTA GŁOSOWAPOCZTA GŁOSOWA”

To menu umożliwia sprawdzenie komunikatów 
głosowych przyjętych w telefonie. Wprowadzić 
numer poczty głosowej za pomocą menu 
„Ustawienia”; użyć funkcji „Ustawienia poczty gło-
sowej” przy pierwszym użyciu poczty.Aby uzyskać więcej informacji, patrz instrukcję ob-

sługi systemu multimediów.
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„USTAWIENIAUSTAWIENIA”

To menu pozwala:
– włączyć/wyłączyć Bluetooth®;
– uzyskać dostęp do powiązanych urządzeń;
– zmienić kod dostępu;
– ustawić głośność różnych dźwięków powiąza-

nego telefonu;
– skonfigurować pocztę głosową;
– włączyć/wyłączyć automatyczne przełączanie 

do trybu oczekiwania.
– włączyć/wyłączyć dzwonek telefonu;
– aby wyświetlić pomocnicze informacje doty-

czące smartfona;
– włączanie/wyłączanie trybu SMS. 

„BLUETOOTH®BLUETOOTH®”
Nacisnąć „ON”/„OFF”, aby włączyć/wyłączyć 
Bluetooth®.

„LISTA ZSYNCHRONIZOWANYCH LISTA ZSYNCHRONIZOWANYCH 
URZĄDZEŃURZĄDZEŃ”
Dostęp do listy urządzeń zsynchronizowanych z 
systemem multimediów oraz dodawanie/usuwa-
nie urządzeń.

„ZMIEŃ KOD DOSTĘPUZMIEŃ KOD DOSTĘPU”
Opcja umożliwia zmianę hasła sieci Bluetooth®. Pojawia 
się aktualne hasło.

„POZIOMY GŁOŚNOŚCIPOZIOMY GŁOŚNOŚCI”
Opcja umożliwia konfigurację poziomu dźwięku zestawu 
głośnomówiącego, dzwonka oraz czułość mikrofonu.

„USTAWIENIA POCZTY GŁOSOWEJUSTAWIENIA POCZTY GŁOSOWEJ”
Wprowadzić numer poczty głosowej za pomocą klawia-
tury numerycznej, następnie nacisnąć „Zapisz”.

„PRZYTRZYMAJ AUTOMATYCZNIEPRZYTRZYMAJ AUTOMATYCZNIE”
W celu włączenia/wyłączenia automatycznego prze-
łączania połączeń przychodzących, nacisnąć „ON” lub 
„OFF”.

„SMARTFON - POMOCSMARTFON - POMOC”
Opcja zapewnia dostęp do instrukcji obsługi telefonu za 
pośrednictwem systemu multimediów.

„SMSSMS”
Nacisnąć „ON”/”OFF”, aby włączyć/wyłączyć funkcję.

Można odbierać/kończyć połączenia, naciskając bez-
pośrednio element sterujący 1 na kierownicy.

1

2

System rozpoznawania 
głosu 

Możesz użyć polecenia głosowego w systemie multime-
dialnym lub telefonie, aby wybrać numer lub zadzwonić 
pod wybrany kontakt z książki telefonicznej. Naciśnij lub 
naciśnij i przytrzymaj przycisk 2, aby włączyć lub wy-
łączyć rozpoznawanie głosu w systemie multimedial-
nym lub w telefonie, jeżeli jest on podłączony do sys-
temu multimedialnego. Po usłyszeniu sygnału wykonaj 
instrukcje wyświetlane na ekranie systemu multimedial-
nego.
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Menu „Pojazd”

Menu zapewnia dostęp do poniższych menu.

„OŚWIETLENIE WNĘTRZAOŚWIETLENIE WNĘTRZA”

Menu umożliwia konfigurację oświetlenia wnętrza.
Dostępne są następujące ustawienia:
– „Oświetlenie wnętrza” („Włącz”/”Wyłączony„);
– Kolor podświetlenia;
– „Jasność„;
– Deska rozdzielcza oraz przednia/tylna część 

kabiny.

Uwaga:Uwaga: gdy oświetlenie wnętrza jest wyłączone, 
ustawienia nie są dostępne.
Uwaga: Uwaga:  możesz zapisać swoje preferowane usta-
wienia menu „Multi-Sense” lub „Podświetlenie” w 
zależności od wyposażenia pojazdu.

„FOTELEFOTELE”

To menu umożliwia dostęp do poniższych funkcji.

„Masaż”

Menu umożliwia konfigurację funkcji masażu dla 
fotela „Kierowca” lub „Pasażer”:
– w trybie włączania/wyłączania;
– wybranego programu;
– „Jasność” i „Prędkość”.
Uwaga:Uwaga: kiedy fotele masujące są wyłączone, 
ustawienia są niedostępne.
Uwaga:Uwaga: nie można zapisać ustawień dotyczą-
cych masażu.

„Składanie automatyczne 
one-touch”

To menu umożliwia złożenie jednego fotela lub 
wszystkich foteli z tyłu pojazdu.

Liczba foteli różni się w zależności od pojazdu.
Nacisnąć na ekranie fotel lub fotele, które chce się 
złożyć, a następnie „Złóż”. Aby zatwierdzić, naci-
snąć „Tak”.
Aby złożyć wszystkie fotele, nacisnąć przycisk 
„Wszystkie”, następnie „Złóż”. Podczas składania 
foteli sprawdzić, czy fotele nie są zajęte. Ta opcja 
jest dostępna wyłącznie przy zatrzymanym pojeź-
dzie i odpiętych pasach.

„Ustawienia”

To menu umożliwia ustawienie położenia 
fotela pasażera i kierowcy, tak aby ułatwić za-
jęcie miejsca w pojeździe. Dostępne są nastę-
pujące ustawienia:
– „Łatwy dostęp dla pasażera”;
– „Ustawienia fotela pasażera”;
– „Położenie”.
W celu ponownego dokonania wyboru naci-
śnij przycisk menu kontekstowego, a następ-
nie „Zresetuj”.
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„MULTI-SENSEMULTI-SENSE„

To menu umożliwia personalizację zachowania 
niektórych systemów pokładowych. W tym menu 
wybrać jeden lub dwa ulubione tryby z pięciu do-
stępnych trybów:
– „Comfort”;
– „Sport”;
– „Eco„;
– „Neutral”;
– „Perso”.
Aby skonfigurować wybrany tryb, nacisnąć na 
przycisk menu kontekstowego, następnie „Konfig. 
bież. trybu  ”. Zależnie od wybranego trybu wy-
świetlane są możliwe do spersonalizowania pa-
rametry:
– „Układ kierowniczy”;
– „4Control”;
– „Zawieszenie”;
– „Układ napędowy”;
– „Komfort termiczny”;
– „Wyświetlacz”;
– „Modelowanie dźwięku silnika”;
– „Oświetlenie wnętrza”;
– „Funkcja masażu (fotel kierowcy)”.

Uwaga:Uwaga: aby dostosować poszczególne tryby, 
kliknij środkową część ekranu systemu multime-
diów, aby uzyskać dostęp do ustawień.

„WSPOMAGANIE WSPOMAGANIE 
KIEROWCYKIEROWCY”

To menu umożliwia dostęp do następujących ele-
mentów oraz ustawienie ich parametrów:
– „Alarm śledzenia toru jazdy”;
– „Asystent pasa ruchu”;
– „Ust. alarmu toru jazdy”;
– Ustawienia systemu ostrzegającego o zjeżdża-

niu z pasa ruchu;
– „Alarm zbliżania”;
– „Ham. Aktywne”;
– „Ostrzeżenie o martwej strefie”;
– „Ustawienia alarmu prędkości”;
– „Układ kontroli trakcji”;
– „Światła autom.”.

Uwaga:Uwaga: aby zresetować wybór, naciśnij przycisk 
menu kontekstowego, następnie „Zresetuj”.

„SYSTEM POMOCY PRZY SYSTEM POMOCY PRZY 
PARKOWANIUPARKOWANIU”

To menu umożliwia dostęp do następujących ele-
mentów oraz ustawienie ich parametrów:
– „Wykrycie przeszkody”;
– „Kamera widoku wstecznego”;
– „Asystent łatwego parkowania”.

„Wykrycie przeszkody”

Wybierz to menu, aby ustawić poszczególne 
opcje związane z wykrywaniem przeszkód.

„Kamera widoku wstecznego”

Wybierz to menu, aby ustawić poszczególne 
opcje związane z kamerą cofania.

Aby uruchomić prezentację trybu „Multi-Sense”, naci-
śnij przycisk menu kontekstowego na ekranie wyboru 
trybu, następnie naciśnij „Informacje”.
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„Asystent łatwego parko-
wania”

Wybierz to menu, aby skonfigurować opcje 
związane z funkcją „Asystent łatwego parko-
wania”.

„DRIVING ECO2DRIVING ECO2”

To menu umożliwia ocenę stylu jazdy.

„KOMPUTER POKŁADOWYKOMPUTER POKŁADOWY”

Menu zapewnia dostęp do informacji na temat po-
dróży.

S A M O C H Ó D  ( 3 / 3 )

Skorzystać z instrukcji obsługi systemu multimedial-
nego poprzez naciśnięcie przycisku menu kontek-
stowe w menu „Pojazd”, następnie „Instrukcja użyt-
kownika”.

„Jakość powietrza”

Menu umożliwia wyświetlanie informacji na 
temat jakości powietrza zewnętrznego w formie 
wykresu i włączanie/wyłączanie odświeżacza 
powietrza.

„CIŚNIENIE W KOŁACHCIŚNIENIE W KOŁACH”

To menu umożliwia informowanie w przypadku nie-
dostatecznego ciśnienia lub schodzącego powie-
trza opon. Aby wyzerować dane, naciśnij „Reset”. 
Na ekranie pokazuje się komunikat potwierdzenia.

„USTAWIENIA USTAWIENIA 
UŻYTKOWNIKAUŻYTKOWNIKA”

To menu umożliwia włączenie/wyłączenie nastę-
pujących opcji:
– odblokowanie samych drzwi kierowcy:
– automatyczne blokowanie zamków drzwi pod-

czas jazdy;
– funkcja zestawu głośnomówiącego;
– głośność kierunkowskazów (nacisnąć „+” lub „-”;
– dźwięk powitalny we wnętrzu pojazdu;
– dźwięk powitalny wewnątrz;
– automatyczne oświetlenie;
– wycieraczka tylnej szyby przy cofaniu (jeśli włą-

czono bieg wsteczny);
– ustawienie parametrów wskaźnika stylu jazdy 

na tablicy wskaźników;
– ...
Aby zresetować dane, naciśnij przycisk menu kon-
tekstowego, następnie „Zresetuj”.

Kolejność wyświetlania menu może być inna.
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„Aplikacje”

Ten serwis umożliwia uzyskanie dostępu do serwi-
sów opisanych poniżej. W menu głównym naciśnij 
nacisnąć „Aplikacje”.
Niektóre serwisy są dostępne nieodpłatnie w 
okresie próbnym. Można przedłużyć abonament 
w trybie online za pośrednictwem witryny www.
myrenault.com lub strony R-Link Store z poziomu 
pojazdu.

„MOJE APLIKACJEMOJE APLIKACJE”

Ten serwis umożliwia sprawdzenie zainstalo-
wanych aplikacji. Nacisnąć „Moje aplikacje”, 
następnie ikonę wybranej aplikacji, aby ją 
uruchomić.
Uwaga:Uwaga: aby odinstalować aplikację, naci-
snąć przycisk menu kontekstowego, następnie 
„Organizuj aplikacje”. Nacisnąć „xx” w prawym 
górnym rogu aplikacji przeznaczonej do usunię-
cia.

„R-LINK STORER-LINK STORE”

Menu umożliwia zakup aplikacji, funkcji i usług 
bezpośrednio z samochodu za pośrednictwem 
bezpiecznego systemu online.
UwagaUwaga: dostęp do witryny sklepu R-Link Store 
jest możliwy wyłącznie po aktywacji usług, gdy 
pojazd stoi. 
Uwaga:Uwaga: aby uzyskać więcej informacji, w zależ-
ności od kraju wyświetlić stronę www.renault-mul-
timédia.com.

„MENEDŻER APLIKACJIMENEDŻER APLIKACJI”

Usługa umożliwia zarządzanie aplikacjami i wy-
świetla informacje o aplikacjach zainstalowanych 
w systemie multimedialnym. 

Uwaga:Uwaga: aby wyłączyć uruchomioną aplikację, 
wybrać aplikację, następnie nacisnąć przycisk 
„Zatrzymaj” w dolnej części ekranu.

«POLITYKA PRYWATNOŚCIPOLITYKA PRYWATNOŚCI»

To menu umożliwia włączenie lub wyłączenie 
funkcji udostępniania danych.
UwagaUwaga: jeżeli menu jest wyłączone, niektóre apli-
kacje mogą nie działać prawidłowo.

Skorzystać z instrukcji obsługi systemu multimedial-
nego poprzez naciśnięcie przycisku menu kontek-
stowe w menu «Aplikacje», następnie «Instrukcja 
użytkownika».

„Android Auto™”/”Carplay™”: podłącz telefon do 
gniazda USB samochodu, aby uzyskać dostęp do 
aplikacji ze smartfona w systemie multimediów.

„MY Renault” to aplikacja na smartfona, która umożli-
wia otrzymywanie informacji dotyczących pojazdu za 
pośrednictwem smartfona.
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„WYŚWIETLACZWYŚWIETLACZ”

To menu umożliwia dostęp do wymienionych po-
niżej informacji.

„Wyświetlacz środkowy”

Menu umożliwia zmianę wyglądu ekranu multi-
medialnego. Wybrać żądany temat, następnie 
ustawić jego poziom oświetlenia, naciskając 
„+” lub „-”.

Uwaga:Uwaga: tryb „Przyciemnianie, tryb dzienny” 
jest wyłączony w nocy, a tryb „Przyciemnianie, 
tryb nocny” jest wyłączony w dzień.

U S T A W I E N I A  S Y S T E M U  ( 1 / 3 )

Menu 
„System”

W menu głównym należy nacisnąć „System”, aby 
uzyskać dostęp do menu ustawień poniżej.

Uwaga:Uwaga: aby uzyskać dostęp do wirtualnej instrukcji 
systemu, nacisnąć przycisk menu kontekstowego, a 
następnie „Instrukcja użytkownika”.

„STRONA GŁÓWNA”„STRONA GŁÓWNA”

To menu umożliwia skonfigurowanie ekranu po-
witalnego. W górnej części ekranu zostają wy-
świetlone trzy strony główne, które umożliwiają 
podgląd dokonanego wyboru. Dostępne widgety 
znajdują się w dolnej części ekranu i mogą wy-
świetlać się na wielu stronach. 
Aby dodać lub usunąć widgety, patrz rozdział 
„Pierwsze użycie” niniejszej instrukcji.

„PROFIL UŻYTKOWNIKAPROFIL UŻYTKOWNIKA”

To menu pozwala wybrać profil użytkownika do 
zastosowania w systemie. Przycisk menu kontek-
stowego umożliwia:
– zmianę nazwy profilu;
– zmianę zdjęcia w profilu;
– powielanie profilu;
– resetowanie profilu.
Parametry zapisywane w profilu użytkownika to:
– język systemu;
– wybrana jednostka odległości;
– konfiguracja strony głównej;
– wstępne ustawienia radia;
– historia nawigacji;
– ulubione nawigacji;
– parametry zachowania poufności;
oraz następujące ustawienia:
– wyświetlacza;
– „Multi-Sense”;
– oświetlenia przestrzennego;
– wybrana jednostka odległości;
– ustawienie fotela kierowcy;
– położenie lusterek wstecznych.
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Uwaga:Uwaga: ustawienia te są dostępne, gdy funkcja 
„Wyświetlacz główny” jest włączona i przy pracu-
jącym silniku.

„PRZYCIEMNIANIEPRZYCIEMNIANIE”

To menu umożliwia ustawienie jasności tablicy 
wskaźników, ekranu multimedialnego oraz wy-
świetlacza przeziernego.

„GŁOŚNOŚĆGŁOŚNOŚĆ”

To menu umożliwia regulację głośności następu-
jących parametrów poprzez naciśnięcie „++” lub „--”:

– główna głośność audio;
– dzwonek telefonu;
– komunikacja telefoniczna;
– nawigacja;
– dźwięki ostrzegawcze;
– dźwięk przycisków;
– głośność komunikatu:
– wykrycie przeszkody;

– ostrzeżenie o zmianie pasu ruchu;
– polecenia głosowe.

Uwaga:Uwaga: „00” = regulacja wyciszenia.

„JĘZYKJĘZYK”

To menu pozwala wybrać język do zastosowania 
w pojeździe. Wybierz odpowiedni język.

„KLAWIATURAKLAWIATURA”

To menu umożliwia wybranie układu wirtual-
nej klawiatury używanej przez system spośród 
proponowanych układów („Azerty”, „Qwerty”, 
„Qwertz”...).

„Wyśw.-kokpit”

To menu umożliwia zmianę wyglądu tablicy 
wskaźników. Wybrać jeden spośród czterech 
proponowanych styli, a następnie ustawić 
„Przyciemnianie, tryb nocny”, naciskając „+” 
lub „-”.

Uwaga:Uwaga: funkcja „Przyciemnianie, tryb nocny” 
jest dostępna wyłącznie przy włączonych 
światłach.

„Wyświetlacz główny”

To menu umożliwia ustawienie następujących 
parametrów:
– włączanie lub wyłączanie funkcji 

„Wyświetlacz główny”;
– włączanie lub wyłączanie automatycznej re-

gulacji poziomu jasności;
– poziom jasności ekranu;
– wysokość wyświetlacza przeziernego. Skorzystać z instrukcji obsługi systemu multimedial-

nego poprzez naciśnięcie przycisku menu kontek-
stowe w menu „System”, następnie „Instrukcja użyt-
kownika”.
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„INTERFEJS SMARTFONA”„INTERFEJS SMARTFONA”

Menu umożliwia przeglądanie „AndroidAuto™”/ 
”CarPlay™” (telefon „Automatyczne uruchamia-
nie” i „AndroidAuto™”/„CarPlay™” Samouczek).

„ZEROWANIE CAŁKOWITEZEROWANIE CAŁKOWITE”

Funkcja umożliwia przywrócenie ustawień fabrycz-
nych systemu. Wszystkie dane, aplikacje i konfigu-
racje zostaną usunięte. Potwierdzić resetowanie, 
naciskając „Tak”. Aby uzyskać dodatkowe informa-
cje, zapoznać się z instrukcją obsługi systemu mul-
timediów.

Uwaga:Uwaga: aby odzyskać aplikacje, zsynchronizować 
system z R-Link Store. Duże aplikacje można odzy-
skać wyłącznie za pośrednictwem komputera podłą-
czonego do R-Link Store.

„INFORMACJE O INFORMACJE O 
SYSTEMIESYSTEMIE”

Menu umożliwia sprawdzenie różnych informacji 
na temat systemu (wersja oprogramowania, in-
formacje o systemie nawigacji, bieżący język, li-
cencja itd.).

„PASEK PODPOWIEDZIPASEK PODPOWIEDZI”

Menu umożliwia wyświetlanie powiadomień pod-
czas jazdy. Możesz włączyć lub wyłączyć po-
wiadomienia, które są wymienione według ka-
tegorii („Powiadomienia”, „System nawigacji”, 
„Multimedia”, „Telefon” itp.).

Uwaga:Uwaga: gdy funkcja „Wskazówki” jest wyłączona, 
wszystkie kategorie zostają automatycznie wyłą-
czone.

Kolejność wyświetlania menu może być inna.

„DATA I GODZINADATA I GODZINA”

To menu umożliwia ręczne ustawienie parame-
trów zegara systemu, jak również formatu wy-
świetlania. Zaleca się, by pozostawić ustawienia 
automatyczne.

« « JEDNOST. JEDNOST.  » »

To menu umożliwia wybór jednostki odległości 
(„km” lub „mile”).

„POLECENIE GŁOSOWEPOLECENIE GŁOSOWE”

To menu pozwala wybrać i przypisać do systemu 
męski lub damski głos.
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