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WITAMY W ŚWIECIE SYSTEMU NAWIGACJI R-LINK

Gratulujemy Państwu wyboru. Ekran multimedialny, elementy sterujące na kierownicy i funkcja rozpoznawania mowy (zależnie od kraju) systemu R-Link umożliwia prowadzenie pojazdu 
bez spuszczania drogi z oczu.

Na tych stronach są opisane najważniejsze funkcje i ustawienia systemu multimedialnego R-Link, włącznie z nawigacją.

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

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 systemieIch obecność w systemie R-LinkR-Link zależy od wersji, dodatkowego wypozależy od wersji, dodatkowego wypo-
sażenia i kraju przeznaczenia pojazdu.sażenia 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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Pociągnąć za kartę, aby całkowicie ją wyjąć. Można rów-
nież nacisnąć „System”, a następnie „Wyjmij kartę SD”, 
by bezpiecznie wyciągnąć kartę SD.

System rozpoznawania 
głosu 
System multimediów ma funkcję rozpoznawania mowy, 
która umożliwia głosowe sterowanie niektórymi funk-
cjami i aplikacjami systemu multimediów oraz telefonu. 
To umożliwia korzystanie z systemu multimediów lub z 
telefonu bez konieczności odrywania rąk od kierownicy.
Przycisk 2 lub 3 umożliwia korzystanie z funkcji rozpo-
znawania głosu systemu multimediów i/lub telefonu pod-
łączonego do systemu.

P I E R W S Z E  U Ż Y C I E  ( 1 / 4 )

Włączanie
System multimedialny uruchamia się automatycznie 
przy włączeniu zapłonu. W innych przypadkach, naci-
snąć przycisk Włączania/wyłączania systemu.

Wyłączanie
Nacisnąć przycisk Włączania/Wyłączania  systemu 
multimediów, aby wyłączyć system.

PODŁĄCZYĆ SYSTEMPODŁĄCZYĆ SYSTEM
Aktywować usługi sieciowe, naciskając przycisk 
„Aktywuj moje usługi” w menu głównym systemu mul-
timediów, aby pobrać aplikacje z witryny R-Link Store.

Karta SD jest delikatna, nie należy jej zginać. Należy 
włożyć ją odpowiednią stroną.
Karta SD powinna być używana wyłącznie w celu 
umożliwienia działania i aktualizacji systemu multi-
mediów. Nie należy wkładać jej do innego urządze-
nia (aparat fotograficzny, przenośny GPS...), ani do 
innego pojazdu.
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OPISOPIS
Karta SD dostarczona z pojazdem zawiera, między 
innymi, mapę Państwa kraju. Przed użyciem sprawdź, 
czy karta nie jest zablokowana.
Uwaga:Uwaga: w przypadku użycia nowej karty SD należy 
sformatować kartę na system plików FAT32, a karta nie 
może mieć pojemnością większej niż 8GB.

AKTUALIZACJEAKTUALIZACJE
Regularnie wydawane są aktualizacje, zwłaszcza 
danych kartograficznych. Oprogramowanie można 
pobrać za pośrednictwem R-Link Store. Kartę SD sys-
temu multimediów należy umieścić w komputerze pod-
łączonym do Internetu.
Po dostarczeniu nowego pojazdu, użytkownik może w 
określonym terminie dokonać bezpłatnej aktualizacji 
systemu. Po przekroczeniu tego terminu aktualizacje są 
odpłatne.
Uwaga:Uwaga: zalecamy, aby utworzyć konto R-Link Store na 
komputerze i często aktualizować system.

WKŁADANIE, WYJMOWANIE KARTY WKŁADANIE, WYJMOWANIE KARTY SDSD
Gdy system nawigacji jest wyłączony, wprowadzić kartę 
SD do szczeliny 1 lub ją wyjąć. Aby wyjąć kartę SD z 
gniazda 1, nacisnąć na kartę, następnie zwolnić nacisk. 
Karta wysuwa się na kilka milimetrów. 
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Panel multimedialny DD
Wybrać funkcję lub przycisk wyświetlacza dotykając go.

Elementy sterujące
Systemem multimediów można sterować za pomocą 
ekranowych elementów sterujących D, głównego ele-
mentu sterującego E, jednego z elementów sterujących 
na kolumnie kierownicy F lub na panelu sterowania sys-
temem multimediów G.

ELEMENTY STERUJĄCE EKRANU DELEMENTY STERUJĄCE EKRANU D
4 Dostęp do systemu „Easy park assist”.
5 Dostęp do funkcji wspomagających kierowcę.
6 Strona główna.
7 Włączanie/Wyłączanie .

CENTRALNY ELEMENT STERUJĄCY ECENTRALNY ELEMENT STERUJĄCY E
8 Powrót do poprzedniego menu.

P I E R W S Z E  U Ż Y C I E  ( 2 / 4 )

D
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9 Przejście do ekranu powitalnego.
1010 Otwarcie menu kontekstowego.
1111 Uzyskanie dostępu do menu telefonu.
1212 Przesuwanie:
  – przemieszczanie na mapie;
  –  góra/dół: przemieszczanie się po strefach A, B 

lub C menu ekranowego;
  –  w prawo/w lewo: przemieszczanie się po róż-

nych zakładkach menu.
  Obrót:
  –  przemieszczanie się po różnych elementach 

strefy A, B lub C;
  – przemieszczanie się po liście;
  – zmiana wielkości skali (tryb ZOOM).
  Naciśnięcie: zatwierdzenie.
1313 Otwieranie ekranu źródła w trakcie słuchania.
1414 Włączanie ekranu czuwania.

8 9 1010

1111

131314141515
1616

1717

1212

1515 Uzyskanie dostępu do ulubionych.
1616 Przejście do menu głównego.
1717 Uzyskanie dostępu do menu nawigacji.

ELEMENTY STERUJĄCE POD KIEROWNICĄ FELEMENTY STERUJĄCE POD KIEROWNICĄ F
1818 Wybór źródła audio.
1919 Odebranie/rozłączenie połączenia (tryb telefonu).
2020 Zwiększenie poziomu głośności włączonego źródła 

dźwięku.
2121 Zmniejszenie poziomu głośności włączonego źródła 

dźwięku.
2020+2121 Wyłączanie/przywracanie dźwięku aktualnie 

wybranego źródła sygnału radiowego.
2222 Zmiana trybu radioodtwarzacza lub zatwierdzenie 

polecenia.
2323 Obrót: wyszukiwanie stacji radiowych/zmiana 
ścieżki lub pliku audio.

E

A

C

BNR - Dancefloor

Preset 3FM1

Przepływ energii

Menu

1818 1919

2020

2121

2222

6

7

F

2323

4
B
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Panel multimedialny GG

3131 Odtwarzanie radia.

3232 Włączanie/Wyłączanie.

3333  Obracanie: wyregulowanie głośności włączonego 
źródła dźwięku.

3434 Krótkie naciśnięcie: przywołanie stacji radiowej za-
pisanej w pamięci.

  Długie naciśnięcie: zapisanie stacji radiowej.

3535  Obrót: wyszukiwanie stacji radiowych, zmiana 
ścieżki CD.

3636 Wysuwanie CD.

3737 Wybór źródła zewnętrznego.

3838 Krótkie wciśnięcie:

  –  przesuwanie się w linii poziomej po wyświetla-
czach;

  –  przesuwanie się po różnych strefach ekranu;
  –  zmiana ścieżki na CD lub na liście odtwarzania.

  Wciśnięcie i przytrzymanie:

  –  szybkie przesuwanie do przodu/do tyłu na CD 
lub pliku audio.

3131 3232 3333 3434 3535 3636 3737

383834343838

G
3434 3333 3434 3636

3737383838383131

G2424 2525

2626

2727

2828

3030

ELEMENTY STERUJĄCE POD KIEROWNICĄ FELEMENTY STERUJĄCE POD KIEROWNICĄ F
2424 Wybór źródła audio.
2525 Zmiana stacji radiowej (AM/FM1/FM2/DR1/DR2).
2626 Zwiększenie poziomu głośności włączonego źródła 

dźwięku.
2727 Krótkie wciśnięcie:
  – odebranie/rozłączenie połączenia (tryb tele-

fonu);
  – wł./wył. dźwięku.
2828 Zmniejszenie poziomu głośności włączonego źródła 

dźwięku.
2929 Obrót: wyszukiwanie stacji radiowych/zmiana 
ścieżki lub pliku audio.

3030 Włączenie/wyłączenie rozpoznawania mowy.

F

2929

3232
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Ekran główny
4646 informacje audio.
4747 Powiadomienia systemu.
4848 Menu dostępu/stanu podłączonego telefonu/do-

stępu do ekranu funkcji rozpoznawania mowy podłą-
czonego telefonu.

4949 Temperatura zewnętrzna.
5050 Godzina.
5151 Wskazówki systemu nawigacji.
5252 Menu kontekstowe.
5353 Aktualne położenie pojazdu.
5454 Ulubione.
5555 Dostęp do menu aplikacji Android Auto™ podłączo-

nego telefonu.
5656 Driving Eco²/Energia (pojazdy elektryczne).
5757 Menu główne.
5858 Wskazówki systemu nawigacji.

  Naciśnięcie:
  – zatwierdzenie.

4242 Powrót do poprzedniego menu.
4343 Przejście do ekranu powitalnego.
4444 Uzyskanie dostępu do menu telefonu.
4545 Otwieranie ekranu źródła dźwięku w trakcie słucha-

nia (listy radiowej, CD audio...).

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

Możliwa jest zmiana układu strony głównej. Zapoznać 
się z instrukcją obsługi systemu w celu uzyskania do-
datkowych informacji.

3232 4343 3838 3838 4444 3636

42423939

G

3939 Przejście do menu głównego.

4040 Otwarcie menu kontekstowego.

4141 Przesuwanie:
  – przemieszczanie na mapie;
  –  w górę/w dół: przemieszczanie się po różnych 

strefach menu (pasek górny, strefa centralna, 
pasek dolny);

  –  w prawo/w lewo: przemieszczanie się po 
różnych zakładkach menu.

  Obrót:
  –  przemieszczanie się po różnych elementach 

strefy;
  –  zmiana wielkości skali (tryb ZOOM).

3232 3131 3838 3838 3737 3636

39394040414142424343

G

Preset 3FM1

Driving Eco²

Menu

4646 48484747 4949 5050

52525353545456565757
4040 45454141

5151
5858

5555
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Menu 
„Nawigacja”

W menu głównym nacisnąć „Nawigacja”, następnie 
na przycisk „Jedź do...”, aby wprowadzić docelowe 
miejsce.

MENU „MENU „JEDŹ DO...JEDŹ DO...”

To menu udostępnia różne metody wskazania 
miejsca przeznaczenia.

„DOMDOM”

To menu umożliwia uruchomienie naprowadzania 
w kierunku wcześniej określonego miejsca za-
mieszkania.

Aby wprowadzić adres miejsca zamieszkania, 
należy użyć menu „Ustawienia”, a następnie 
„Zmień pozycję domową”.

„ZAPISANE POZYCJEZAPISANE POZYCJE”

To menu zawiera zapisane ulubione miejsca prze-
znaczenia.

WPROWADZIĆ „WPROWADZIĆ „ADRESADRES”

To menu umożliwia wprowadzenie części lub 
całego adresu: kraju, miasta, ulicy i numeru bu-
dynku. Przy pierwszym użyciu należy wprowadzić 
kraj i zatwierdzić.

– Za pomocą dotykowej klawiatury wprowadzić 
nazwę lub kod pocztowy żądanego miasta. 

System może zaproponować wiele nazw miast w 
strefie A.  Nacisnąć wyświetloną nazwę miasta, 
aby ją zatwierdzić.
Jeżeli nie jesteś zadowolony z wyboru, przejdź do 
pełnej listy odpowiadającej poszukiwaniom naci-
skając przycisk 1 „Lista”.

Lista

1

A
ulica

Rue Lafayette

Avenue de la grande armée

– Wybrać żądane miasto;
– Należy postępować w ten sam sposób w przypadku 

ekranów „ulica” oraz „dom”. Jeżeli nie chcesz wpro-
wadzać numeru ulicy lub system go nie rozpoznaje, 
możesz wskazać skrzyżowanie. Nacisnąć przycisk 
„Skrzyżowanie” na ekranie „ulica” i wybrać ulicę.

Uwaga:Uwaga: system zachowuje w pamięci ostatnio wprowa-
dzone miasta. Można wybrać bezpośrednio jedno z tych 
miast poprzez wyświetlenie listy lub z poziomu menu 
„Ostatnie miejsca docelowe”.
Uwaga:Uwaga: aby zmienić rodzaj klawiatury („Azerty”, 
„Qwerty”, „grecka” itd.), należy nacisnąć przycisk 2.

2
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„OSTATNIE MIEJSCA OSTATNIE MIEJSCA 
DOCELOWEDOCELOWE”

To menu umożliwia wybór miejsca docelowego z 
listy ostatnio używanych adresów. Zapisywanie 
tych adresów w pamięci odbywa się automatycz-
nie.

– Wybrać w menu „Nawigacja” pozycję „Jedź 
do...”, następnie „Ostatnie miejsca docelowe”;

– Z listy zapamiętanych miejsc przeznaczenia 
wybrać adres, aby zacząć naprowadzanie.

„STACJA ŁADOWANIASTACJA ŁADOWANIA”

Menu umożliwia wyszukanie terminali do ładowa-
nia pojazdów elektrycznych i zaplanowanie trasy 
do tego miejsca.

Uwaga:Uwaga: menu „Ustaw. pojazdu elektrycznego” 
umożliwia zarządzanie zaprogramowanymi sta-
cjami. Zapoznać się z instrukcją obsługi systemu 
w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Uwaga:Uwaga: osobiste terminale ładowania są zapisy-
wane w systemie nawigacji, a ogólna lista termi-
nali ładowania jest zapisywana na karcie SD.
W systemie nawigacji można aktualizować tylko 
listę na mapie SD i można zarządzać tylko wła-
snymi stanowiskami ładowania.

„UŻYTECZNE MIEJSCEUŻYTECZNE MIEJSCE” (” (PIPI)

Użyteczne miejsce (PI) to punkt usługowy, obiekt 
lub miejsce turystyczne, które znajduje się w po-
bliżu danej miejscowości (miejsca rozpoczęcia 
podróży, miasta docelowego, po drodze...).
PI są sklasyfikowane w odpowiednich katego-
riach, np. restauracje, muzea, parkingi…

W celu wyszukania PI można wybrać różne kryte-
ria wyszukiwania:

– kategoria;
– nazwę wyszukiwanego PI.
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System rozpoznawania 
głosu 

Możesz skorzystać z funkcji rozpoznawania mowy do-
stępnej w systemie multimediów lub telefonie, aby 
podać docelowe miejsce podróży bez korzystania z ele-
mentów sterujących na ekranie.
Nacisnąć przycisk 3 lub 4, następnie poczekać na 
sygnał dźwiękowy i wypowiedzieć komunikat głosowy. 
Postępować zgodnie z instrukcjami dźwiękowymi i wizu-
alnymi emitowanymi przez system oraz wyświetlanymi 
na ekranie.

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  ( 3 / 4 )

„PUNKT NA MAPIEPUNKT NA MAPIE”

To menu umożliwia zdefiniowanie miejsca 
przeznaczenia na podstawie mapy. W menu 
„Nawigacja” wybrać „Jedź do...”, następnie pozy-
cję „Punkt na mapie”.

Zmienić położenie na mapie w celu ustawienia 
kursora na miejscu docelowym, następnie za-
twierdzić: system oblicza trasę.

„WSPÓŁRZĘDNE WSPÓŁRZĘDNE 
GEOGRAFICZNEGEOGRAFICZNE”

To menu umożliwia określenie miejsca docelo-
wego na podstawie współrzędnych szerokości i 
długości geograficznej.

4

Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi sys-
temu multimediów.

3
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Podsumowanie trasy

Po wprowadzeniu informacji dotyczących miejsca doce-
lowego, system oblicza czas podróży.

Na ekranie znajdują się dwie karty:

– karta trasy 5 umożliwia wyświetlenie podsumowania 
trasy;

– zakładka "LIVE" 6 umożliwia wyświetlenie informacji o 
ruchu drogowym i ostrzeżeń o niebezpiecznych miej-
scach w czasie rzeczywistym.

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 )

Zatwierdzenie miejsca 
docelowego

Po zakończeniu obliczeń, system wyświetla trasę i pro-
ponuje dwie opcje:

– «++»: umożliwia wyświetlenie szczegółów trasy, 
zmianę i zapisanie trasy;

– „Gotowe”: uruchomienie funkcji naprowadzania.

Uwaga:Uwaga: bez zatwierdzenia strona zamknie się po dzie-
sięciu sekundach i automatycznie zostanie uruchomione 
naprowadzanie.
Uwaga:Uwaga: system multimediów automatycznie wybiera 
źródło informacji o ruchu drogowym („LIVE” w przy-
padku wykupienia subskrypcji). Usługa „LIVE” wykorzy-
stuje „TomTom Traffic” oferuje częstsze aktualizacje (co 
ok. trzy minuty) i pokrywa główne i drugorzędne trasy 
komunikacyjne.

CECHY SZCZEGÓLNE SAMOCHODÓW CECHY SZCZEGÓLNE SAMOCHODÓW 
ELEKTRYCZNYCHELEKTRYCZNYCH
W zależności od poziomu naładowania akumulatora:
– jeśli miejsce docelowe jest osiągalne, włącza się na-

prowadzanie;

W niektórych krajach instalacja i aktywacja funkcji 
ostrzegania o radarach jest nielegalna i może stano-
wić naruszenie prawa.

Jedź do...

Avenue Du Golf - Aven...
Guyancourt

4:40 min
2,0 km

Najszybsza 
trasa16 kwietnia, 
19:46

Gotowe

5 6

– jeżeli miejsce docelowe nie jest osiągalne ze względu 
na brak energii, system proponuje wyszukanie stacji 
ładowania na trasie.

Flaga 5 prezentuje miejsce docelowe. Jej kolor wska-
zuje, czy do miejsca docelowego można dojechać (zie-
lony), czy też nie (czerwony), zależnie od poziomu na-
ładowania pojazdu.

USTAWIENIA NAWIGACJIUSTAWIENIA NAWIGACJI
W celu zmiany głośności dźwięku komunikatów napro-
wadzających, należy używać elementów sterujących 
systemu podczas emisji komunikatu głosowego lub uży-
wając komendy 7 z ekranu B.

7

B
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TRYB „TRYB „LISTALISTA”
Aby uzyskać dostęp do pełnej listy odbieranych stacji, 
naciśnij przycisk „Lista”, a następnie wybierz żądaną 
stację.

TRYB „TRYB „CZĘSTOTL.CZĘSTOTL.”
W celu ręcznego wyszukania stacji, należy wybrać 
„Częstotl.”. Aby ustawić częstotliwość, istnieją dwie 
możliwości wyszukiwania:

– Wyszukiwanie ręczne przez naciśnięcie przycisków 3 
i 4;

– Wyszukiwanie półautomatyczne przez naciśnięcie 
przycisków 2 i 5.

ListaUstaw Częstotl.

2 43 5

Dostęp do 
radia

PANEL MULTIMEDIALNYPANEL MULTIMEDIALNY
W menu głównym nacisnąć „Multimedia”, następnie 
„Radio”.

PANEL RADIOWY / PANEL MULTIMEDIALNYPANEL RADIOWY / PANEL MULTIMEDIALNY
Nacisnąć przycisk „Radio” na przednim panelu.

Wybór zakresu fal
Wybrać wymagany zakres fal (AM, FM lub DR), na-
ciskając 1.

Radio AM i FM

TRYB „TRYB „USTAWUSTAW”
Aby uzyskać dostęp do listy zapamiętanych stacji, 
nacisnąć zakładkę „Ustaw”, następnie wybrać 
żądaną stację. W celu dodania aktualnie słuchanej 
stacji, należy długo naciskać wybrany numer.

1

UstawLista

Radio DR1

AF | i-Traffic

6

7

DR radio (cyfrowe radio 
naziemne)

TRYB „TRYB „LISTALISTA”
Ten tryb wyświetla listę dostępnych stacji radiowych.
Aby przewijać wszystkie stacje, nacisnąć 6 lub 7. 
Informacje na temat aktualizacji tej listy można znaleźć 
w instrukcji użycia systemu. 

TRYB „TRYB „USTAWUSTAW”
Ten tryb działania umożliwia wywoływanie na żąda-
nie stacji, które zostały wcześniej zapisane w pamięci. 
Nacisnąć przyciski numeryczne od 1 do 6, aby wybrać 
zapisane stacje.
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„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.

„ZDJĘCIAZDJĘCIA”

Nacisnąć przycisk „Zdjęcia”, następnie wybrać 
podłączone źródło danych (karta SD, USB itp.), 
aby wyświetlić zdjęcia. System proponuje dwa ro-
dzaje odtwarzania:
– „Odczytywanie wszystkich zdjęć”;
– „Odtwarzanie jednego zdjęcia”.

„WIDEOWIDEO”

Nacisnąć przycisk „Wideo”, następnie wybrać 
podłączone źródło danych (karta SD, USB, ...). 
System proponuje dwa rodzaje odtwarzania:
– „Odtwarzanie wszystkich plików wideo”;
– „Odtwarzanie jednego pliku wideo”.

„USTAWIENIAUSTAWIENIA”

To menu umożliwia ustawienie poszczególnych 
funkcji menu „Multimedia”.
Zapoznać się z instrukcją obsługi systemu w celu 
uzyskania dodatkowych informacji.

M U L T I M E D I A

Pokaz slajdów oraz odtwarzanie plików wideo są 
możliwe wyłącznie na postoju.

Menu 
„Multimedia”

Państwa pojazd jest wyposażony w system mul-
timedialny. W menu głównym należy nacisnąć 
„Multimedia” i wybrać z poniższej listy:

– „Radio”;
– „Media”;
– „Zdjęcia”;
– „Wideo”;
– „Ustawienia”.

Dostępnych jest wiele źródeł danych:
– CD audio;
– USB ;
– karta SD;
– dodatkowe gniazdo;
– połączenie Bluetooth®.

„RADIO”„RADIO”

Patrz rozdział „Radio” w niniejszym dokumencie.

Niektóre formaty zdjęć i wideo mogą nie być od-
czytywane przez system. Dokładnych informa-
cji dotyczących zgodnych formatów mogą udzielić 
Przedstawiciele marki.
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Telefon może zażądać zezwolenia na udostępnianie 
kontaktów i spisu połączeń. Należy zaakceptować wy-
mianę, aby te informacje były dostępne w systemie. W 
celu zastosowania innej metody powiązania, należy za-
poznać się z instrukcją obsługi systemu.

PODŁĄCZENIE TELEFONUPODŁĄCZENIE TELEFONU
W chwili uruchomienia systemu, zestaw głośnomówiący 
wyszukuje powiązane telefony znajdujące się w pobliżu. 
Automatycznie pobiera on dane z ostatniego podłączo-
nego telefonu (książka adresowa, muzyka...). W celu 
wyłączenia tej funkcji, patrz rozdział „Nawiązywanie/od-
bieranie połączenia”

Uwaga:Uwaga: jeśli telefon zostanie podłączony w trakcie roz-
mowy telefonicznej, zostanie ona automatycznie prze-
kazana do głośników w samochodzie.

ZMIANA PODŁĄCZONEGO TELEFONUZMIANA PODŁĄCZONEGO TELEFONU

W pamięci zestawu można zapisać do pięciu 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” a następnie 

„Zarządzaj urządzeniami”;
– wybrać telefon do podłączenia lub odłączenia.

Telefon z Nicolas

Dodaj urządzenie

Menu 
„Telefon”

POWIĄZANIE TELEFONUPOWIĄZANIE TELEFONU
Aby umożliwić korzystanie z telefonicznego zestawu 
głośnomówiącego, przy jego pierwszym użyciu 
należy powiązać telefon komórkowy Bluetooth® z 
pojazdem. Sprawdzić, czy Bluetooth® telefonu ko-
mórkowego jest włączony i dobrze widoczny.
W menu głównym systemu:
– nacisnąć „Telefon”, a następnie „Ustawienia”.
Na ekranie pojawia się komunikat z propozycją po-
wiązania telefonu.
– Nacisnąć „Tak”. System multimediów wyszukuje te-

lefony z włączonym Bluetooth® w pobliżu;
– wybrać telefon z listy telefonów. Teraz telefon jest 

powiązany z systemem.
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. 

Zarządzaj urządzeniami

Aby uzyskać więcej informacji, w zależności od kraju 
wyświetlić stronę 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.

„KSIĄŻKA TELEFONICZNAKSIĄŻKA TELEFONICZNA”

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.

„REJESTR POŁĄCZEŃREJESTR 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 „Zadzwoń”, aby rozpocząć połączenie.

„POCZTA GŁOSOWAPOCZTA GŁOSOWA”

To menu umożliwia sprawdzenie skrzynki głoso-
wej. Nacisnąć tę ikonę, aby system zadzwonił na 
skonfigurowaną skrzynkę głosową.

KONFIGURACJA SKRZYNKI GŁOSOWEJKONFIGURACJA SKRZYNKI GŁOSOWEJ

Jeśli skrzynka głosowa nie jest skonfigurowana, 
pojawia się ekran konfiguracji. Należy wprowadzić 
numer poczty głosowej u swojego operatora sieci 
telefonicznej.
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System rozpoznawania 
głosu 

Funkcja rozpoznawania mowy systemu multimediów lub 
telefonu umożliwia wybieranie numeru lub wywoływanie 
kontaktu z książki telefonicznej bez dotykania ekranu.
Nacisnąć przycisk 3 lub 4, następnie poczekać na 
sygnał dźwiękowy i wypowiedzieć komunikat głosowy. 
Postępować zgodnie z instrukcjami dźwiękowymi i wizu-
alnymi emitowanymi przez system oraz wyświetlanymi 
na ekranie.

„WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE BLUETOOTH®”„WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE BLUETOOTH®”
Nacisnąć 1, by włączyć lub wyłączyć połączenie 
Bluetooth®.
Nacisnąć „Gotowe”.

„AUTOMATYCZNIE POBIERZ DANE TELEFONUAUTOMATYCZNIE POBIERZ DANE TELEFONU”
Nacisnąć 2, by włączyć lub wyłączyć automatyczne po-
bieranie danych z telefonu (książka adresowa, muzyka 
itd.), a następnie nacisnąć „Gotowe”.
Ze względu na ograniczoną pojemność pamięci systemu 
może się zdarzyć, że nie wszystkie kontakty zostaną za-
importowane.
Uwaga:Uwaga: kontakty zapisane na karcie SIM w telefonie 
nie są widoczne. Widoczne są tylko kontakty zapisane 
w telefonie.

Ustawienia

Zarządzaj urządzeniami

Poziomy dźwięków

Poczta głosowa

Włącz Bluetooth

Automatycznie pobierz dane telefonu

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 )

1
2

Gotowe 4

„USTAWIENIAUSTAWIENIA”

To menu umożliwia:

– zarządzanie powiązanymi urządzeniami;
– ustawienie poziomów dźwięku zestawu głośno-

mówiącego i głośności;
– skonfigurowanie skrzynki głosowej;
– włączanie / wyłączanie Bluetooth®;
– włączanie / wyłączanie automatycznego pobie-

rania danych z telefonu.

„ZARZĄDZAJ URZĄDZENIAMIZARZĄDZAJ URZĄDZENIAMI”
To menu pozwala podłączyć/odłączyć telefon.

„POZIOMY DŹWIĘKÓWPOZIOMY DŹWIĘKÓW”
To menu umożliwia zmianę głośności rozmów 
przychodzących.

„POCZTA GŁOSOWAPOCZTA GŁOSOWA”
W tym menu możesz zmienić numer telefonu 
swojej skrzynki głosowej.

Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi sys-
temu multimediów.

3
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Menu „Pojazd”

To menu umożliwia ocenę zużycia paliwa lub ener-
gii elektrycznej. Nacisnąć „Pojazd” w menu głównym, 
aby wyświetlić poniższe menu.

« « DRIVING ECO2DRIVING ECO2 » »

To menu pozwala wyświetlić następujące infor-
macje:
– „Raport z podróży”;
– „Moje Ulubione podróże”;
– „Ekologiczne porady”.

„RAPORT Z PODRÓŻYRAPORT Z PODRÓŻY”

To menu pozwala wyświetlić dane zarejestrowane 
podczas ostatniej jazdy:
– „Średnie zużycie”;
– „Średnia prędkośći”;
– „Łączne zużycie”;

„WYZWANIE W TRYBIE WYZWANIE W TRYBIE 
ECOECO”

To menu ocenia ekologiczny styl jazdy, przyzna-
jąc Ci jedną ze 100 ocen, i informuje Cię o ocenie 
uzyskanej przez innych użytkowników marki.

„EKOLOGICZNE PORADYEKOLOGICZNE PORADY”

To menu ocenia styl jazdy i daje najstosowniej-
sze rady w celu optymalizacji zużycia paliwa lub 
energii.

„KOMPUTER POKŁADOWYKOMPUTER POKŁADOWY”

To menu umożliwia wyświetlanie informacji na 
temat zużycia, całkowitego przebiegu, średniej 
prędkości oraz daty rozpoczęcia obliczania licząc 
od ostatniego przywrócenia ustawień fabrycz-
nych.

– Odzyskana energia lub ilość przejechanych ki-
lometrów;

– średnia wydajność przy ekonomicznej jeździe;
– hamowanie z wyprzedzeniem;
– możliwość zarządzania prędkością pojazdu.
Aby zapisać dane, należy nacisnąć „Zarejestruj”, 
następnie na rodzaj przebytej trasy. Aby wyzero-
wać dane, należy nacisnąć na „Zresetuj”, a na-
stępnie „Tak”, aby zatwierdzić.

„MOJE ULUBIONE MOJE ULUBIONE 
PODRÓŻEPODRÓŻE”

Menu pokazuje i porównuje zmiany w Twoim stylu 
jazdy na liście następujących kategorii:
– „Ostatnia zapisana podróż”;
– „Dom-praca”;
– „Wakacyjnych”;
– „Weekendowych”.

Zapoznać się z instrukcją obsługi systemu w celu uzy-
skania dodatkowych informacji.
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„PLANOWANIE PLANOWANIE 
ŁADOWANIAŁADOWANIA”

To menu umożliwia ustawienie godziny rozpoczę-
cia ładowania w zależności od czasu lub kalenda-
rza tygodniowego.

„PLANOWANIE KOMFORTU PLANOWANIE KOMFORTU 
TEMP.TEMP.”

W tym menu można zaprogramować godzinę uru-
chomienia klimatyzacji, zależnie od kalendarza ty-
godniowego.

« « TAKE CARETAKE CARE » »

To menu umożliwia rozpylanie zapachów, joniza-
cję powietrza oraz kontrolę jakości powietrza na 
zewnątrz.

P O J A Z D  ( 2 / 2 )

„POJAZD ELEKTRYCZNYPOJAZD ELEKTRYCZNY”

To menu pozwala wyświetlić wymienione poniżej 
informacje o pojazdach elektrycznych.

„PRZEPŁYW ENERGIIPRZEPŁYW ENERGII” ” 

To menu pozwala wyświetlić schemat pojazdu i 
wskazuje momenty, w których samochód zużywa 
energię lub generuje ją w celu doładowania aku-
mulatora trakcyjnego.

„SZCZEGÓŁY ZUŻYCIASZCZEGÓŁY ZUŻYCIA”

Menu umożliwia wyświetlanie informacji „Przepływ 
energii” i „Szczegóły zużycia”.

„USTAWIENIAUSTAWIENIA”

To menu umożliwia dostęp do ustawień:
– systemu pomocy przy parkowaniu;
– „Alarm toru jazdy”;
– „Asystent łatwego parkowania”;
– „Ostrzeżenie o martwej strefie”;
– automatycznego składania lusterek wstecznych 

przy blokowaniu zamków pojazdu;
– automatycznego blokowania zamków podczas 

jazdy;
– wycieraczki tylnej podczas przejścia na bieg 

wsteczny;
– zapalania świateł dziennych;
– odblokowania wyłącznie drzwi kierowcy pod-

czas otwierania drzwi;
– łatwość dostępu dla kierowcy;
– ustawienia parametrów wskaźnika stylu jazdy 

na tablicy wskaźników;
– wyłączanie tablicy wskaźników podczas łado-

wania;
– plan trasy „Driving-Eco²”;
– funkcja automatycznego włączania świateł·dro-

gowych.

Menu „Ustawienia” jest dostępne wyłącznie na po-
stoju.
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«R-Link Store»

Usługa umożliwia wyświetlenie listy dostępnych apli-
kacji. Istnieje możliwość zakupu aplikacji lub abona-
mentów na usługi w bezpiecznym systemie online.

„Usługi 
nawigacyjne”

Serwis ten umożliwia sprawdzenie daty ważności 
usług abonamentowych.
Uwaga:Uwaga: serwis „Usługi nawigacyjne” może być nie-
dostępny.

„TOMTOM TRAFFICTOMTOM TRAFFIC” LUB ” LUB 
„RUCH DROGOWYRUCH DROGOWY”

Usługa umożliwia odbieranie informacji o ruchu 
drogowym w czasie rzeczywistym.

Menu „Usługi”

W menu głównym naciśnij nacisnąć „Usługi”.

Menu „Usługi” umożliwia dostęp do różnych funkcji i 
usług opisanych poniżej. Niektóre usługi są dostępne 
nieodpłatnie w okresie próbnym. Subskrypcję można 
przedłużyć przez Internet za pośrednictwem strony 
www.MyRenault.com lub krajowej witryny R-Link 
Store.

S E R W I S Y  ( 1 / 2 )

„FOTORADARYFOTORADARY”

Usługa wskazuje niebezpieczne obszary.
Uwaga:Uwaga: w zależności od kraju i lokalnych przepi-
sów, radary mogą nie być wyświetlane.

« « MYTOMTOM LIVEMYTOMTOM LIVE » »

Serwis ten umożliwia sprawdzenie daty ważności 
usług abonamentowych.
Uwaga:Uwaga: dostępność usług LIVE może się zmie-
niać.

„INFORMACJE O POGODZIE INFORMACJE O POGODZIE 
DLA OBSZARUDLA OBSZARU”

Ten serwis podaje prognozę pogody dla wybra-
nego miejsca.

W niektórych krajach instalacja i aktywacja funkcji ostrzegania o radarach jest nielegalna i może stanowić naruszenie 
przepisów prawa.

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

Aby uzyskać więcej informacji, w zależności od kraju 
wyświetlić stronę www.renault-multimedia.com.
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„MENEDŻER APLIKACJIMENEDŻER APLIKACJI”

Ten serwis umożliwia zarządzanie zainstalowa-
nymi aplikacjami.

„USŁUGI NAWIGACYJNEUSŁUGI NAWIGACYJNE”

Serwis ten umożliwia sprawdzenie daty ważności 
usług abonamentowych.

„UDOSTĘPNIANIE UDOSTĘPNIANIE 
INFORMACJIINFORMACJI”

Ten serwis umożliwia włączenie lub wyłączenie 
wymiany danych.

„ZAKTUALIZUJ APLIKACJEZAKTUALIZUJ APLIKACJE”

Usługa umożliwia aktualizację zainstalowanych 
aplikacji (wymagana aktualna subskrypcja).

S E R W I S Y  ( 2 / 2 )

« « Z.E. SERVICESZ.E. SERVICES» » 
(pojazd elektryczny)

Usługa umożliwia wyświetlanie informacji na 
temat stanu naładowania pojazdu na tablicy 
wskaźników, wyświetlaczu telefonu komórkowego 
lub ekranie komputera.

„Ustawienia”

Ten serwis zawiera narzędzia do zarządzania 
aplikacjami oraz łącznością.

„ELEKTRONICZNY „ELEKTRONICZNY 
PRZEWODNIK PO PRZEWODNIK PO 
SYSTEMIE R-LINK”SYSTEMIE R-LINK”

Usługa zapewnia dostęp do wszystkich instrukcji.

„E-MAILE-MAIL”

Usługa umożliwia wyświetlanie wiadomości e-mail 
(wyłącznie, gdy pojazd stoi).

„PROFILE „PROFILE 
UŻYTKOWNIKÓW”UŻYTKOWNIKÓW”

Usługa umożliwia dostosowanie profilu użytkow-
nika.

„RENAULTRENAULT ASSISTANCE” ASSISTANCE”

Usługa zapewnia dostęp do funkcji RENAULT (as-
sistance).

Zapoznać się z instrukcją obsługi systemu w celu uzy-
skania dodatkowych informacji.
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Nacisnąć przycisk „Ulubione” na ekranie powitalnym. 
Menu Ulubione umożliwia tworzenie skrótów i zarządza-
nie ulubionymi za pomocą czterech zakładek:

1 „Nawigacja”;

2 „Radio”;

3 „Telefon”;

4 „Aplikacja”.

DODANIE ULUBIONEJ POZYCJI NAWIGACJIDODANIE ULUBIONEJ POZYCJI NAWIGACJI

Wybierz puste miejsce lub przycisk kontekstowy „Dodaj 
ulubione”.
Wpisać adres do dodania do ulubionych ustawień.

DODAWANIE ULUBIONEGO RADIADODAWANIE ULUBIONEGO RADIA

Wybierz puste miejsce lub przycisk kontekstowy „Dodaj 
ulubione”.
Dodawanie stacji radiowej do ulubionych.

DODAWANIE TELEFONU DO ULUBIONYCHDODAWANIE TELEFONU DO ULUBIONYCH

Wybierz puste miejsce lub przycisk kontekstowy „Dodaj 
ulubione”.
Wybierz kontakt z katalogu do dodania do ulubionych.

DODANIE SERWISÓW DO ULUBIONYCHDODANIE SERWISÓW DO ULUBIONYCH

Wybierz puste miejsce lub przycisk kontekstowy „Dodaj 
ulubione”.
Wybierz aplikację do dodania do ulubionych.

Usuwanie ulubionych

W celu usunięcia pozycji z ulubionych, należy ją naci-
snąć, a następnie „++” i „Usuń element Ulubionych”. Na 
ekranie pokazuje się komunikat potwierdzenia. Należy 
nacisnąć „Usuń”, aby go zatwierdzić.

Można również usunąć wszystkie ulubione, wystarczy 
nacisnąć „++”, a następnie „Usuń wszystkie Ulubione”. 
Na ekranie pokazuje się komunikat potwierdzenia. 
Należy nacisnąć „Usuń”, aby go zatwierdzić.

Dodaj ulubione

Usuń element Ulubionych

Usuń wszystkie Ulubione

Ulubione - NawigacjaUlubione - Nawigacja

1 2 3 4
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Menu 
„System”

W menu głównym naciśnij „System”, a następnie 
przycisk „System”, aby określić elementy poniżej.

„JĘZYKJĘZYK”

To menu pozwala wybrać język do zastosowa-
nia w systemie. Wybrać żądany język, a następ-
nie głos.

„WYŚWIETLACZWYŚWIETLACZ”

Menu umożliwia ustawienie jasności ekranu dla 
trybu dziennego/nocnego i funkcji automatycz-
nego włączania/wyłączania trybu nocnego.

„DŹWIĘKDŹWIĘK”

To menu umożliwia ustawienie następujących pa-
rametrów:

„Poziomy dźwięków”

Menu umożliwia ustawianie poziomu głośności 
dla różnych funkcji (system pomocy przy par-
kowaniu, system nawigacji, zestaw głośnomó-
wiący itp.).

„Głośność dostosowana 
do prędkości”

To menu umożliwia automatyczne zwięk-
szanie głośności w zależności od prędko-
ści pojazdu.

„Ustawienia głośności”

To menu umożliwia ustawienie typu ogło-
szeń, które chcesz słyszeć.

„Głos”

Menu umożliwia ustawianie poziomu gło-
śności syntezatora mowy.

„ZEGARZEGAR”

To menu umożliwia ustawienie parametrów 
zegara systemu, jak również formatu wyświetla-
nia godziny. Domyślnie system automatycznie 
ustawia datę i godzinę.

Zapoznać się z instrukcją obsługi systemu w celu uzy-
skania dodatkowych informacji.
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„WYJMIJ KARTĘ SDWYJMIJ KARTĘ SD”

To menu pozwala bezpiecznie wysunąć kartę SD.

„PRZYWRÓCENIE PRZYWRÓCENIE 
USTAWIEŃ FABRYCZNYCHUSTAWIEŃ FABRYCZNYCH”

To menu umożliwia zresetowanie parametrów i 
przywrócenie ustawień fabrycznych.

Uwaga:Uwaga: po wyłączeniu i włączeniu, system uru-
chamia się ponownie w języku angielskim. 

„USTAWIENIA ANDROID USTAWIENIA ANDROID 
AUTOAUTO™”

Menu umożliwia ustawienie preferencji dla aplika-
cji „Android Auto™” i dostęp do instrukcji obsługi 
aplikacji zainstalowanej w systemie multimediów 
pojazdu.

– Z dostępnych opcji wybrać typ klawiatury i naci-
snąć przycisk „Zatwierdź”, aby potwierdzić swój 
wybór.

„USTAW JEDNOSTKIUSTAW JEDNOSTKI”

To menu umożliwia wybranie rodzaju jednostki do 
wykorzystania przez system:
– jednostek odległości;
– wyświetlanie współrzędnych geograficznych;
– jednostek temperatury;
– jednostek barometrycznych.

„STAN I INFORMACJESTAN I INFORMACJE”

To menu pozwala usunąć z systemu następujące 
informacje:
– wersję systemu;
– Status systemu GPS;
– stan sieci;
– Licencja na oprogramowanie;
– informacje o prawie autorskim.

„OSTRZEŻENIA OSTRZEŻENIA 
BEZPIECZEŃSTWABEZPIECZEŃSTWA”

To menu umożliwia włączenie/wyłączenie ostrzeżeń 
sygnalizowanych przez system.
W tym menu należy wybrać typy ostrzeżeń, na-
cisnąć przycisk „Dalej”, aby wybrać dźwięk tych 
ostrzeżeń i nacisnąć przycisk „Zatwierdź”.

„EKRAN GŁÓWNYEKRAN GŁÓWNY”

To menu umożliwia ustawienie konfiguracji ekranu 
powitalnego.

„KLAWIATURYKLAWIATURY”

To menu umożliwia wybranie układu wirtualnej 
klawiatury używanej przez system:
– Wybrać typ alfabetu („Łaciński”, „Grecki” lub 

„Cyrylica”), następnie kliknąć „Dalej”;



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

Rp 1032-10– 25 91 068 17R – 02/2018– edition polonaise

à259106817Rùëêä J1

(  www.renault-multimedia.com  ) 


