MEDIA-NAV Evolution
Repere
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BUN VENIT ÎN UNIVERSUL MEDIA NAV Evolution.
Felicitări pentru alegerea făcută.
Pentru a profita pe deplin de dispozitivul cu ecran multimedia integrat, că recomandăm să citiţi acest document pentru a afla mai multe informaţii despre setările şi funcţiile principale
disponibile pe sistemul multimedia.

Acest document nu înlocuieşte manualul de utilizare.
Citiţi manualul de utilizare al şoferului pentru informaţii mai detaliate despre funcţiile menţionate în ghidul «Repere» al sistemului dumneavoastră multimedia.
Ghidul „Repere” tratează toate funcţiile (standard şi opţionale) disponibile; prezenţa lor în sistemul de navigare Média Nav Evolution depinde de versiune, de opţiunile
alese şi de ţara de comercializare. În funcţie de marca şi modelul telefonului dumneavoastră, este posibil ca anumite funcţii să fie parţial sau complet incompatibile cu sistemul
multimedia al vehiculului dumneavoastră.
Pentru detalii suplimentare, consultaţi un Reprezentant al mărcii.
Tradus din franceză. Reproducerea sau traducerea, chiar şi parţială, este interzisă fără acordul scris al constructorului vehiculului.
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Funcţionare
Sistemul multimedia intră în funcţiune automat la punerea contactului. Pentru alte situaţii, apăsaţi pe butonul 1
sau 5 al sistemului dvs.
Cu contactul întrerupt, sistemul funcţionează 20 de
minute. Apăsaţi din nou pe 1 sau 5 pentru a activa sistemul timp de 20 de minute.

Funcţie Auxiliară
Dispuneţi de o conexiune USB 3 şi de o intrare analogică auxiliară 4 pe panoul de control, care permite conectarea unui dispozitiv audio extern.

Volum
Pentru a modifica volumul surselor şi anunţurilor vocale
de navigare (în timpul unui anunţ), rotiţi 5 sau apăsaţi pe
unul dintre butoanele 2.

Ecran de veghe
Cu contactul aprins, apăsaţi pe tasta 1 sau 5 a sistemului pentru a pune sistemul în stare de veghe. Ceasul şi
temperatura exterioară se afişează pe ecran.

Recunoaştere vocală
Butonul 6 de pe volan vă permite să utilizaţi recunoaşterea vocală pe sistemul multimedia şi/sau pe telefon,
dacă este conectat la sistem.

Notă: în acest mod, radioul sau sistemul de ghidare nu
funcţionează.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de utilizare al sistemului multimedia.

Oprire
Sistemul se opreşte automat la întreruperea contactului vehiculului.
PANOU FRONTAL MULTIMEDIA
Sistemul multimedia este echipat cu un afişaj tactil A.
Pentru a selecta un meniu sau o tastă de pe afişaj, atingeţi-l cu degetul.
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Noapte

Radio

Media

Telefon

Driving eco²

Navig.

Setare

12

Player

Setare oră
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Ecran meniuri
7 Mod de veghe şi afişarea ceasului.
8 Zonă informaţii telefonie.
9 Temperatură exterioară.
10 Zonă oră.
11 Zonă de selectare a pornirii programate a motorului.
12 Zonă meniuri.
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Listă

Presetare

Opţiuni

15

13 Zonă de selectare mod:
– afişează modul selectat;
– când atingeţi zona de selectare a modului,
apare meniul derulant.
14 Zonă cuprins:
– afişează conţinutul unei rubrici din meniu şi informaţiile aferente.
15 Zonă meniu:
– afişează meniul inferior al modului;
– afişează meniul actual evidenţiat.
16 Zonă de pornire sau revenire la navigare.

Destinaţie

22 21 20

19

Ecran de navigare
17 Mod hartă (2D /3D şi 2D Nord).
18 Numele următoarei străzi pe care trebuie să mergeţi
pe itinerarul dumneavoastră.
19 Accesaţi mediile actuale (USB, AUX, AM, FM, DAB,
iPod® şi Bluetooth®)
20 Opţiuni de reglare itinerar şi hartă.
21 Ghidare vocală On/Off.
22 Informaţii despre trafic (TMC).
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Comenzi sub volan
23 Alegeţi sursa audio (FM / AM / DAB / USB / iPod® /
Bluetooth® / AUX).
24 Atingere: accesaţi meniul „Telefon”.
Apăsare continuă: activarea/dezactivarea funcţiei
de recunoaştere vocală a sistemului multimedia.
La primirea unui apel:
– apăsare scurtă: răspundeţi la un apel;
– apăsare lungă: respingeţi un apel.
Apăsare scurtă în timpul unui apel: încheiere apel.
25, 26 Reglare volum.
25
25+26
25
26 Dezactivare/activare sunet;
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27 Schimbaţi modul de redare a posturilor radio sau a
sursei media (USB/iPod®) ascultate.
28 Buton rotativ spate:
– radio: schimbarea modului radio (presetare/listă/
frecvenţă);
– media: piesa anterioară/următoare.
29 Schimbaţi sursa media (CD / USB / AUX).
30 Atingere: schimbarea modului radio (FM /AM /DAB).
Apăsare continuă: activarea/dezactivarea funcţiei
de recunoaştere vocală a sistemului multimedia.

34
31 33 Reglare volum.
31,
32
Ascultarea unei surse audio: întrerupere/restabilire
sunet.
La primirea unui apel:
– apăsare scurtă: răspundeţi la un apel;
– apăsare lungă: respingeţi un apel.
Apăsare scurtă în timpul unui apel: încheiere apel.
34 Buton rotativ spate:
– radio: schimbarea modului radio (presetare/listă/
frecvenţă);
– media: piesa anterioară/următoare.
Apăsare scurtă: confirmarea unei acţiuni.

INTRODUCEREA

UNEI

DESTINAŢII

– selectaţi o destinaţie pe hartă de la „Căutare pe hartă”;
– selectaţi o latitudine şi o longitudine de la
„Coordonate”.

Navigare
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INTRODUCEREA UNEI NOI „ADRESĂ
„ADRESĂ”
Adresă

Favorite

Destinaţie

Puncte de interes

Căutare pe hartă

Istoric

Coordonate

Itinerariu

Opţiuni

Meniu „Destinaţie”
Apăsaţi pe butonul de pornire pentru a accesa meniul
„Navig.”, apoi pe fila „Destinaţie” din partea de jos a
ecranului.
Pentru a indica o destinaţie:
– introduceţi o adresă de la „Adresă”;
– selectaţi o adresă de la „Puncte de interes”;
– selectaţi o adresă recentă dintre locurile din „Istoric”;
– selectaţi o adresă pe care aţi înregistrat-o în prealabil
de la „Favorite”;

Această rubrică vă permite să introduceţi toată adresa
sau doar o parte a acesteia: ţara, oraşul, strada şi numărul.
Notă: sunt permise numai adresele cunoscute prin intermediul hărţii digitale.
La prima utilizare, trebuie să selectaţi ţara dumneavoastră. Apoi introduceţi numele oraşului dorit cu ajutorul tastaturii tactile;
Sistemul sugerează un nume de oraş în zona 1.
Dacă sugestia este incorectă, accesaţi lista completă
corespunzătoare căutării dumneavoastră apăsând pe
butonul 2.
Sistemul afişează o listă.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de utilizare al sistemului multimedia.

Opţiuni

– selectaţi oraşul dorit;
– procedaţi în acelaşi mod pentru ecranele următoare
„Stradă”, „Stradă intersectată” şi „Număr stradă”, dacă
este cazul.
În cursul introducerii, sistemul şterge anumite litere
pentru a facilita introducerea.
Notă: „Stradă intersectată” şi „Număr stradă” pot fi activate după ce aţi selectat „Stradă”.
Notă: sistemul păstrează în memorie ultimele adrese
introduse. Odată ce aţi introdus o adresă de destinaţie,
la următoarea utilizare va fi indicată adresa anterioară.

INTRODUCEREA

Navigare

Adresă

Favorite

Puncte de interes

Căutare pe hartă

Destinaţie

UNEI

DESTINAŢII

Coordonate

Opţiuni

„PUNCTE
PUNCTE DE INTERES”
INTERES
Un loc de interes este un service, o instituţie sau chiar o
atracţie turistică. Locurile sunt clasificate în diferite categorii, cum ar fi restaurante, muzee, parcări…
Puteţi să căutaţi un loc de interes după:
– categorie;
– denumirea locului de interes;
– indicarea unui loc de interes pe hartă.
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„ISTORIC
ISTORIC”

„FAVORITE
FAVORITE”

Această rubrică vă permite să selectaţi o destinaţie din
lista de adrese recent utilizate. Aceste memorări sunt
efectuate automat la pornirea ghidării.

Elementele favorite sunt destinaţii preferate, cum ar fi
locul dumneavoastră de muncă, domiciliul, şcoala…
Puteţi să adăugaţi o nouă destinaţie la lista dumneavoastră de favorite în momentul în care programaţi
pentru prima dată un itinerar spre această destinaţie
(consultaţi rubrica „Validarea destinaţiei”).
– selectaţi butonul de pornire, „Navig.”, apoi fila
„Destinaţie”;
– alegeţi „Favorite”;
– selectaţi adresa de destinaţie dorită din lista de adrese
memorate.

Istoric

Itinerariu

(2/3)

Din meniul principal selectaţi „Navig.”, fila „Destinaţie”,
apoi meniul „Istoric”.
Selectaţi o adresă din lista de destinaţii memorate, apoi
validaţi adresa respectivă ca fiind destinaţia dumneavoastră.

INTRODUCEREA

UNEI

DESTINAŢII

(3/3)
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Coordonate
Adăugare la Favorite
Trafic curent
Ştiri
Înapoi la maşină
Închide
Opţiuni

OK

„CĂUTARE
CĂUTARE PE HARTĂ”
HARTĂ
Această funcţie vă permite să definiţi o destinaţie direct
de pe hartă. Din ecranul de navigare, deplasaţi-vă pe
hartă pentru a poziţiona cursorul pe destinaţia dumneavoastră, apoi apăsaţi pe „OK” pentru a confirma: sistemul va calcula ruta.
„COORDONATE
COORDONATE”
Această funcţie vă permite să definiţi o destinaţie folosind valorile latitudinii şi longitudinii.

În cazul în care coordonatele sau locul de pe hartă introduse nu corespund cu un loc accesibil (stradă sau
drum), sistemul va emite un mesaj de eroare.

Opţiuni

OK

Validarea destinaţiei
La sfârşitul calculului, sistemul vă propune mai multe
posibilităţi:

Opţiuni

OK

– „Opţiuni” apoi „Înapoi la maşină” vă permit să cunoaşteţi amplasamentul actual al vehiculului;
– „OK”, ghidarea începe.

– „Opţiuni” apoi „Adăugare la Favorite” vă permit să
adăugaţi adresa de destinaţie la favorite;
– „Opţiuni” apoi „Trafic curent” vă permit să obţineţi informaţii despre incidentele de circulaţie semnalate
pe traseul dumneavoastră sau în apropierea poziţiei
dumneavoastră;
– „Opţiuni” apoi „Ştiri” vă permit să consultaţi adresa,
latitudinea, longitudinea şi numărul de telefon (activ
numai la selectarea unui POI cunoscut de sistem);

Dacă există un itinerar activ, puteţi să selectaţi destinaţia ca itinerar nou sau etapă nouă.

GHIDARE
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Navigare

Trasee alternative

Navigare

Rapid

Avertismente

Setare limbă

Destinaţie

Setări traseu

Coordonare format

Setări hartă

Editare traseu

GPS

Itinerariu

Anulare traseu
Opţiuni

Destinaţie

Evitări

Trasee alternative

Itinerariu

Economic

Privire generală

Scurt

Itinerariu

Opţiuni

Anularea itinerarului

Detalii privind itinerarul

Itinerare alternative

Din meniul principal puteţi să întrerupeţi un itinerariu în
desfăşurare. Selectaţi butonul „Acasă”, „Navig.”, apoi
„Destinaţie”, „Itinerariu” din filele din partea inferioară a
ecranului, apoi „Anulare traseu” şi validaţi.

Această funcţie vă permite să vizualizaţi itinerarul înainte de ghidare. Selectaţi butonul Acasă, „Navig.”, apoi
„Destinaţie”, „Itinerariu” după introducerea unei destinaţii.

Această rubrică, accesibilă din meniul „Opţiuni”, poate fi
utilizată pentru modificarea metodei de planificare cu trei
opţiuni posibile pentru rută.

Parametrizare itinerar
Această rubrică, accesibilă prin meniul „Opţiuni”, „Setări
traseu”, vă permite să alegeţi tipul de rută pe care doriţi
să o urmaţi în timpul navigării.

Există şase tipuri de configurare:
–
–
–
–
–
–

„Editare traseu”;
„Evitări”;
„Privire generală”;
„Anulare traseu”;
„Trasee alternative”;
„Itinerariu”.

– „Rapid”;
– „Economic”;
– «„Scurt”.
Notă: selectarea itinerarului în funcţie de tipul drumului ales poate avea un impact puternic asupra itinerarului propus.
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RADIO
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A

Principal

6

Listă

Presetare

Opţiuni

5

Pentru a accesa meniul radio, apăsaţi pe butonul de
pornire 6, apoi pe „Radio”. Selectaţi modul radio dorit
(„AM”, „FM” sau „DAB”) apăsând 7.
„AM” şi „FM”
FRECVENŢE
Pentru a căuta un post, selectaţi butonul „Principal”5.
Sunt disponibile două opţiuni de căutare:
– căutare manuală prin apăsare pe tastele 2 sau 3;
– căutare automată prin apăsare pe tastele 1 sau 4.

Principal

Listă

Presetare

Opţiuni

8
LISTĂ
Pentru a accesa lista completă a staţiilor recepţionate,
apăsaţi pe tasta „Listă” 8, apoi selectaţi „FM” sau „DAB”.
Pentru a actualiza lista staţiilor FM, AM sau DAB, apăsaţi pe „Opţiuni”, apoi în rubrica „Actualizare listă” apăsaţi pe „Pornire”. În funcţie de modul radio 7 selectat,
lista „FM”, „AM” sau „DAB” se actualizează.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de utilizare al sistemului multimedia.

Principal

6

Listă

Presetare

9

Opţiuni

10

STAŢII ÎNREGISTRATE
Pentru a accesa lista de staţii înregistrate, apăsaţi pe
tasta „Presetare” 9, apoi selectaţi staţia dorită.
MEMORAREA UNEI STAŢII
În timp ce ascultaţi radioul, apăsaţi pe „Presetare”, apoi
apăsaţi lung pe unul dintre butoanele din zona A până
la emiterea semnalului sonor. Este posibil să memoraţi
până la douăsprezece staţii pe gamă de unde. Pentru
a avea acces la posturile memorate, apăsaţi pe să10.
geata 10
Notă: pentru a reveni la ecranul de navigare, apăsaţi pe
butonul „Acasă” 6, apoi pe „Navig.”.

ASCULTARE
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RADIO
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B

Principal

Listă

Presetare

Opţiuni

Principal

Listă

Presetare

Opţiuni

13
„DAB” (radio digital
terestru)
Radioul digital oferă o selecţie mai mare de posturi
radio, o mai bună calitate a ascultării şi informaţii suplimentare.
FRECVENŢE
Acest mod vă permite să ascultaţi staţiile radio disponi12.
bile. Treceţi de la un canal la altul apăsând pe 11 sau 12

LISTĂ
Pentru a accesa lista completă a staţiilor recepţionate,
apăsaţi pe tasta „Listă” 13
13, apoi selectaţi staţia dorită.
Pentru a actualiza lista staţiilor locale, apăsaţi pe
„Opţiuni”, apoi în rubrica „Actualizare listă”, apăsaţi pe
„Pornire”.

Principal

Listă

1

Presetare

Opţiuni

15
STAŢII ÎNREGISTRATE
Pentru a accesa lista de staţii înregistrate, apăsaţi pe
tasta „Presetare” 15
15, apoi selectaţi staţia dorită.
MEMORAREA UNEI STAŢII
În timp ce ascultaţi radioul, apăsaţi pe „Presetare”, apoi
apăsaţi lung pe unul dintre butoanele din zona B până
la emiterea semnalului sonor. Este posibil să memoraţi
până la douăsprezece staţii pe gamă de unde. Pentru
a avea acces la posturile memorate, apăsaţi pe să14.
geata 14

MULTIMEDIA

(1/2)

1

Intrare auxiliară: USB,
Bluetooth®

12
2
AUX

CONECTARE: USB
Conectaţi priza dispozitivului audio portabil la priza de
intrare USB a cutiei. După conectarea prizei USB a dispozitivului audio portabil digital, meniul „USB” se afişează.
Principal

Listă

Opţiuni

Vehiculul dumneavoastră este echipat cu un sistem multimedia. Selectaţi „Media” în meniul principal.
Sunt disponibile mai multe surse de intrare apăsând
pe 1:
– „USB”: chei USB, player MP3, telefon etc. ;
– „iPod®”: dispozitive cu iPod® integrat;
– „BT”: dispozitive Bluetooth®;
– „AUX”: intrare audio analogică (mufă de 3,5 mm).
Cheia USB utilizată trebuie să fie formatată în format
FAT32 şi trebuie să aibă o capacitate de maximum
32 GB.

Principal

ÎNCĂRCARE CU PORTUL USB
Puteţi să încărcaţi bateria sau menţineţi bateria încărcată în timpul utilizării sale.
Notă: anumite dispozitive nu încarcă sau menţin nivelul
de încărcare a bateriei, atunci când sunt conectate la
portul USB de pe sistemul dumneavoastră multimedia.
Notă: se recomandă să utilizaţi o conexiune USB pentru
căutări mai uşoare de muzică.
CONECTARE: IPOD®
Branşaţi fişa iPod®-ului dumneavoastră la intrarea USB
a aparatului. După conectarea prizei USB a iPod®-ului
dumneavoastră, meniul „iPod” se afişează.

Listă

Opţiuni

3
UTILIZARE
iPod®-ul şi aparatele cu iPod® integrat permit redarea
de muzică.
„REPETARE
REPETARE”
Această funcţie permite repetarea unei melodii sau a tuturor melodiilor.
Apăsaţi pe „Opţiuni” 3, apoi alegeţi „Melodie”, „Folder”
sau „Toate”.
Pentru a urca cu un nivel în structura dosarelor, apăsaţi pe 2.
Pentru a dezactiva această funcţie, apăsaţi pe tasta
„Opţiuni” 3, apoi alegeţi „Oprit”.

MULTIMEDIA

(2/2)

1

UTILIZARE

AUX
Repetare

Oprit

Melodie

Citire aleatorie

Oprit

Pornit

Folder

Toate

Pentru a se afişa lista surselor de intrare disponibile,
apăsaţi pe 1.
Pentru a selecta o piesă dintr-un dosar, apăsaţi pe
„Listă” 4.
Implicit, albumele sunt clasificate în ordine alfabetică.
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Intrare auxiliară
analogică (AUX)
CONECTARE
Introduceţi priza Jack a cititorului dumneavoastră la intrarea auxiliară a sistemului.
UTILIZARE

Principal

5

Listă

4

Opţiuni

3

„CITIRE ALEATORIE”
Această funcţie permite citirea tuturor melodiilor în
ordine aleatorie.
Apăsaţi pe „Opţiuni” 3, apoi selectaţi „Pornit” pentru activare sau „OK” pentru dezactivare.

Selectaţi „AUX” din lista derulantă 1, apoi alegeţi pista
dorită pe dispozitivul dumneavoastră audio portabil.
Nu manevraţi dispozitivul audio extern în timp ce conduceţi vehiculul.
Nicio informaţie cu privire la sunet (denumirea melodiei,
artistul etc.) nu va fi afişată pe ecranul multimedia.
Notă: pentru a reveni la ecranul de pornire, apăsaţi pe
butonul 5.

CONECTARE: BLUETOOTH®
Consultaţi rubrica „Conectare aparate Bluetooth®” din
acest manual.

Calitatea sunetului intrărilor analoge (AUX) sau digitale (USB, Bluetooth®) poate varia în funcţie de tipul
fişierului.

CONECTAREA

A PA R AT E L O R

BLUETOOTH®(1/2)

În sistemul multimedia:
Setare Bluetooth

Vizualizare listă dispozitive Bluetooth

Căutare dispozitiv Bluetooth
Autorizare dispozitiv extern
Modificare parolă

Audio

Afişaj

Bluetooth

Sistem

Împerecherea unui
telefon Bluetooth®
ÎMPERECHEREA UNUI TELEFON BLUETOOTH®
DIN SISTEMUL MULTIMEDIA
Pentru a putea utiliza sistemul dumneavoastră mâini
libere, trebuie să împerecheaţi telefonul dumneavoastră
Bluetooth® cu vehiculul în momentul primei utilizări.
Sistemul multimedia şi telefonul dumneavoastră trebuie
să fie pornite şi trebuie să vă asiguraţi că Bluetooth®-ul
telefonului dumneavoastră este activat, vizibil şi identificabil de alte dispozitive (consultaţi manualul telefonului
dumneavoastră pentru informaţii suplimentare).

– Activaţi conexiunea Bluetooth® pe telefonul dumneavoastră;
– Apăsaţi pe „Setare” > „Bluetooth” > „Căutare dispozitiv
Bluetooth” (asiguraţi-vă că telefonul dumneavoastră
este activ şi vizibil prin conexiunea Bluetooth®);
– Selectaţi telefonul dvs. din lista de dispozitive găsite
de sistemul multimedia;
– Un mesaj apare pe ecranul telefonului dvs.
În funcţie de telefon, apăsaţi pe „Cuplare”, „Împerechere”
sau „Conectare” pentru a autoriza împerecherea.
– În funcţie de telefon, introduceţi pe tastatura telefonului codul afişat pe ecranul sistemului multimedia;
– Un al doilea mesaj apare pe ecranul telefonului dvs. şi
vă propune împerecherea automată cu sistemul multimedia la utilizările ulterioare. Acceptaţi această autorizare pentru a nu relua aceste etape.
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Notă: Timpul de împerechere variază în funcţie de
marca şi modelul telefonului dumneavoastră.
Dacă telefonul dumneavoastră nu este vizibil pentru
sistemul multimedia atunci când caută dispozitive
Bluetooth®, consultaţi manualul telefonului.
Dacă împerecherea eşuează, reluaţi operaţia.
Notă: la anumite telefoane, este posibil ca sistemul să
vă ceară să confirmaţi transferul automat al agendei telefonice către sistemul multimedia în momentul împerecherii.

Telefonul dumneavoastră este din acest moment împerecheat cu sistemul dumneavoastră multimedia.

În funcţie de marca şi modelul telefonului dumneavoastră, este posibil ca funcţiile mâini libere să fie
parţial sau total incompatibile cu sistemul multimedia
al vehiculului dumneavoastră.

CONECTAREA

A PA R AT E L O R

ÎMPERECHEREA UNUI TELEFON BLUETOOTH®
CU SISTEMUL MULTIMEDIA DIN TELEFON
– Activaţi conexiunea Bluetooth® a telefonului şi a sistemului dumneavoastră multimedia;
– în meniul principal al sistemului multimedia, apăsaţi pe
„Setare” > „Bluetooth” > „Autorizare dispozitiv extern”.
Sistemul multimedia este acum vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth®;
– un mesaj apare pe ecran, afişând o parolă şi timpul
rămas în cursul căruia sistemul multimedia rămâne
vizibil;
– de pe telefonul dumneavoastră, afişaţi aparatele
Bluetooth® disponibile;
– selectaţi sistemul multimedia „Media Nav Evolution”
din lista de dispozitivele disponibile şi, în funcţie de telefon, introduceţi pe tastatura telefonului parola afişată
pe ecranul sistemului multimedia.
Un mesaj apare pe ecranul telefonului dumneavoastră
pentru a vă indica faptul că, din acest moment, este împerecheat cu sistemul multimedia.

BLUETOOTH®(2/2)

Notă: timpul de împerechere variază în funcţie de
marca şi modelul telefonului dumneavoastră. Dacă împerecherea eşuează, reluaţi operaţia.
Dezactivarea
împerecherii Bluetooth®
a unui telefon
În meniul principal, apăsaţi pe „Setare”, „Bluetooth”, apoi
pe „Vizualizare listă dispozitive Bluetooth”.
Apăsaţi pe pictograma „Coş de gunoi” din dreptul telefonului pe care doriţi să îl ştergeţi şi confirmaţi selecţia
apăsând pe „OK”.

În momentul pornirii sistemului multimedia, ultimul telefon împerecheat va fi conectat automat la sistem.

În funcţie de marca şi modelul telefonului dumneavoastră, este posibil ca funcţiile mâini libere să fie
parţial sau total incompatibile cu sistemul multimedia
al vehiculului dumneavoastră.

15

SCHIMBAREA UNUI TELEFON CONECTAT
Sistemul poate să memoreze până la cinci telefoane
Bluetooth®.
Puteţi în orice moment să conectaţi/deconectaţi unul
dintre telefoane. Din meniul principal, apăsaţi pe
„Setare”, „Bluetooth” apoi pe „Vizualizare listă dispozitive Bluetooth”.
Selectaţi telefonul pe care doriţi să îl conectaţi sau deconectaţi, apoi confirmaţi apăsând pe „OK”.
EŞEC DE CONECTARE
În cazul unui eşec de conectare, verificaţi dacă:
– telefonul este pornit;
– telefonul dvs. este configurat pentru a accepta solicitarea de conectare automată a sistemului multimedia;
– bateria telefonului dumneavoastră nu este descărcată;
– telefonul dumneavoastră a fost împerecheat în prealabil cu sistemul mâini libere;
– funcţia Bluetooth® este activată pe telefonul dvs. şi pe
sistemul multimedia sunt.
Notă: utilizarea prelungită a sistemului mâini libere descarcă mai rapid bateria telefonului dumneavoastră.

EFECTUAREA

ŞI

RECEPŢIONAREA

1

UNUI

(1/2)
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Efectuarea unui apel din
jurnalul de apel

1

Agendă telefon

APEL

Liste apelare

Din meniul principal, apăsaţi pe „Telefon”, apoi „Liste
apelare” din meniul derulant 1.

Adam SMITH
Vincent CASSE

Alegeţi dintre patru liste de contacte:

Car Repair Hugo
Dr. BROWN

Căutare după nume

2
Efectuarea unui apel din
agendă
EFECTUARE APEL
Cu telefonul conectat la sistem, din meniul principal
apăsaţi pe „Telefon”, apoi pe „Agendă telefon” în meniul
derulant 1.
Selectaţi contactul (sau numărul corespunzător în cazul
în care contactul are mai multe numere). Apelul se
lansează automat după ce apăsaţi pe numărul contactului.
Notă: este posibil să efectuaţi un apel de la sistemul
multimedia folosind recunoaşterea vocală de pe smartphone. Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul
de utilizare al sistemului multimedia.

3

Toate

7

6

5

4

CĂUTAREA UNUI CONTACT
Aveţi posibilitatea să căutaţi un contact apăsând pe 2
din meniul „Agendă telefon”, apoi introduceţi numele sau
prenumele contactului cu ajutorul tastaturii numerice.
Apăsaţi pe meniul derulant 1 pentru a derula lista, apoi
selectaţi unul dintre următoarele elemente:
– „Apelare”;
– „Agendă telefon”;
– „Liste apelare”.

3
4
5
6
7

Numerele apelurilor nepreluate;
Lista apelurilor nepreluate;
Lista apelurilor recepţionate;
Lista apelurilor efectuate;
Toate apelurile efectuate, recepţionate şi nepreluate.

Pentru fiecare dintre liste, contactele sunt afişate de la
cel mai recent la cel mai vechi. Apăsaţi pe contactul pe
care doriţi să îl apelaţi pentru a lansa apelul.

EFECTUAREA
1

ŞI

RECEPŢIONAREA

UNUI

APEL

(2/2)
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10

8

Apelare

Apelare
Apel primit

Acceptare

Respingere

15

9

14

13

12

11

Formarea unui număr

Primire apel

În cursul unui apel

Din meniul principal, apăsaţi pe „Telefon”, apoi „Apelare”
din meniul derulant 1.
Apăsaţi pe tastele numerotate pentru a forma numărul,
apoi pe tasta 8 pentru a lansa apelul.
Pentru a corecta un număr, efectuaţi o apăsare scurtă
pe tasta 9. O apăsare lungă pe tasta 9 permite ştergerea
ansamblului numărului introdus.

În cazul primirii unui apel, un mesaj se afişează cu
următoarele informaţii:

În timpul convorbirii puteţi să:
– încheiaţi apelul apăsând pe 10
10;
– auziţi sunetul prin difuzorul telefonului apăsând pe 12
(mod privat);
– auziţi sunetul prin difuzorul vehiculului apăsând pe 11
(mod mâini libere);
13;
– opriţi microfonul apăsând pe 13
– porniţi microfonul apăsând pe 14
14;
– reveniţi la ecranul de pornire sau la ecranul precedent
(de navigare, de exemplu) apăsând pe 15
15.

– numele contactului (dacă numărul figurează în agenda
dumneavoastră telefonică);
– numărul de contact al apelantului;
– „Număr necunoscut” (dacă numărul nu poate fi vizualizat).
Notă: puteţi accepta sau respinge un apel recepţionat
cu ajutorul comenzii de pe volan.

CONDUCERE

ECO²/INFORMAŢII
1

Driving eco2

4X4

„RAPORT
RAPORT CĂLĂTORIE”
CĂLĂTORIE
Puteţi să vizualizaţi datele înregistrate în timpul ultimei
dumneavoastră călătorii:

Consum mediu

–
–
–
–

Consum total
Viteză medie
Distanţă fără consum

Raport călătorie

Punctaj Eco

Instruire Eco

Dacă sunt disponibile pe sistem, meniurile permit monitorizarea consumului de carburant.
Driving eco²
Din ecranul principal selectaţi „Driving eco²” pentru a
accesa următoarele informaţii:
– „Raport călătorie”;
– „Punctaj Eco”;
– „Instruire Eco”.
Notă: puteţi reiniţializa datele apăsând pe 1.
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info. 4x4

„ Consum mediu „ ;
„Consum total”;
„Viteză medie”;
„ Distanţă fără consum „.

„PUNCTAJ
PUNCTAJ ECO”
ECO
Acest meniu vă permite să obţineţi o notă globală de
până la 100. Cu cât nota este mai ridicată, cu atât performanţele dumneavoastră de eco-şofer sunt mai bune.
– Performanţă medie de accelerare;
– Performanţă medie de schimbare raport;
– Performanţă medie de anticipare a frânării.
„INSTRUIRE
INSTRUIRE ECO”
ECO
Acest meniu evaluează stilul dumneavoastră de conducere şi vă oferă recomandările cele mai bune pentru a
optimiza consumul de carburant.

INFORMAŢII 4X4
Dacă sistemul este echipat cu această caracteristică,
„info. 4x4” poată fi utilizată pentru a obţine următoarele
informaţii în timp real:
– Unghi de carosaj al roţilor (rulare) în grade;
– Direcţia, cu ajutorul unei busole;
– Unghi orizontal (pantă) în grade.

REGLAJE

DE

SISTEM

Setare audio

(1/2)
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Setare afişaj
Oprit

Vol/Viteză

Oprit

Nivel sonor

Redusă

Luminozitate
Pornit

Auto

Mod hartă

BAL/FAD

Fundal

Sunet

Asistenţă la parcare

Audio

Afişaj

Bluetooth

Sistem

Noapte

Audio

Afişaj

Medie
Zi

Oprit

Înaltă

Pornit

Noapte

Lumină

Bluetooth

Sistem

Accesarea parametrilor
Din meniul principal, apăsaţi pe „Setare” pentru a
accesa setările: „Audio”, „Afişaj”, „Bluetooth” şi „Sistem”.

– „Sunet” poate fi utilizat pentru reglarea independentă
a volumului audio pentru fiecare sunet (Audio, TA,
Navigare, Telefon şi Sonerie).

REGLAJE AUDIO
Acest meniu vă permite să accesaţi următoarele reglaje:
– „Vol/Viteză” permite reglarea automată a volumului în
funcţie de viteza vehiculului.
– „Nivel sonor” poate fi utilizat pentru activarea sau dezactivarea egalizatorului de sunet.
– „BAL/FAD” poate fi utilizat pentru reglarea repartizării
sunetului stânga/dreapta şi faţă/spate, precum şi reglarea tonurilor joase, medii şi înalte.

REGLARE ECRAN
Acest meniu vă permite să accesaţi următoarele reglaje:
– „Luminozitate ” permite reglarea luminozităţii ecranului pe „Redusă”, „Medie” sau „Înaltă”.
– „Mod hartă” poate fi utilizat pentru îmbunătăţirea vizibilităţii cartelei prin selectarea modului de afişare „Zi”,
„Noapte” sau „Auto” pentru schimbarea automată a
modului „Zi”/„Noapte”, în funcţie de starea farurilor.

Priviţi în toate direcţiile

– „AC Informaţii” poate fi utilizat pentru activarea sau
dezactivarea afişării detaliilor pentru climatizare în
momentul modificării setărilor.
– „Fundal” permite alegerea unui mod de afişare întunecos sau luminos.
– „Asistenţă la parcare” poate fi utilizat pentru activarea sau dezactivarea camerei cu vedere spate (sau
camera cu vizualizare multiplă, în funcţie de echipare)
şi pentru accesarea setărilor pentru detectarea obstacolelor.
CONFIGURARE BLUETOOTH®
Consultaţi capitolul „Conectare aparate Bluetooth®”.

REGLAJE

DE

SISTEM

Pentru a modifica ora manual, apăsaţi pe „Ceas/Unităţi”,
apoi selectaţi „Setare timp”.
– „Setare din fabrică” poate fi utilizat pentru reiniţializarea diferitelor setări („Toate”, „Telefon”, „Navigare” sau
„Audio-Media-Radio/Sistem”).
– „Navigare” permite activarea/dezactivarea navigării
sistemului.
– „Versiune sistem” permite verificarea versiunii sistemului.

Setare sistem
Limbă
Ceas/Unităţi
Setare din fabrică
Navigare

Oprit

Audio

Afişaj

Bluetooth

(2/2)

Pornit

Sistem

REGLAJE DE SISTEM
Acest meniu vă permite să accesaţi următoarele reglaje:
– „Limbă” poate fi utilizat pentru a schimba limba sistemului din „Navigare”, „Destinaţie”, „Opţiuni”.
– „Ceas/Unităţi” poate fi utilizat pentru reglarea orei în
modul manual sau automat, pentru alegerea formatului de afişare „12H” sau „24H” ori pentru modificarea
unităţilor de măsură (distanţă, Temperatură).
Notă: ora este reglată automat de către GPS. În acest
caz, pentru ora locală este necesar să aveţi hărţile ţării
în care vă aflaţi.
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Pornire motor de la distanţă
Avertisment: Nu parcaţi niciodată vehiculul într-o încăpere închisă
Pornire automată

Oprit

Schimbare

Veh. pregătit la
Activare la fiecare 2 ore

Pornit

Oprit

Pornit

Vehiculul va fi pregătit în 0 ore şi 0 minute
OK

Cod de securitate
Sistemul dumneavoastră multimedia este protejat de un
cod de securitate. Acesta permite blocarea electronică
a sistemului multimedia atunci când este întreruptă alimentarea (baterie deconectată, sistem debranşat, siguranţă topită etc.). Pentru a face să funcţioneze sistemul
multimedia, trebuie să introduceţi codul secret compus
din patru cifre, care vă este furnizat de către reprezentantul mărcii.

Pornirea motorului de la
distanţă
Când este prevăzută, această funcţie vă permite să programaţi pornirea motorului de la distanţă, pentru a încălzi sau aerisi habitaclul cu până la 24 de ore înainte de
utilizarea vehiculului.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de utilizare al sistemului multimedia.

Pentru utilizarea pornirii motorului de la distanţă, consultaţi capitolul „Pornirea motorului de la distanţă” din
manual dumneavoastră de utilizare.

ACTUALIZAREA

SISTEMULUI

(1/2)

Cu ajutorul unei chei USB formatate, al unui computer şi
al unei conexiuni Internet, puteţi să:
– actualizaţi conţinutul hărţilor;
– actualizaţi sistemul;
– cumpăraţi hărţi noi;
– actualizaţi conţinutul locurilor de interes.
Pentru aceasta, trebuie mai întâi să instalaţi software-ul
pe computerul dumneavoastră.

Sunt publicate periodic actualizări, în special ale hărţilor.
În anumite cazuri este posibil ca drumurile să se modifice şi harta să nu fie încă actualizată.
Notă: vă recomandăm să instalaţi software-ul
Naviextras Toolbox pe computer şi să actualizaţi periodic sistemul.

Ecranele prezente în ghidul Repere nu au caracter
contractual.

Instalarea programului
Instalaţi aplicaţia Naviextras Toolbox pe computerul
dumneavoastră. Aplicaţia poate fi descărcată de pe siteul constructorului: Naviextras.com.
Lansaţi instalarea software-ului şi urmaţi instrucţiunile
afişate pe ecran.
Crearea unui cont
Din aplicaţia Naviextras Toolbox, apăsaţi pe pictograma 1 „Not logged in” din bara de instrumente situată în partea superioară a paginii sau apăsaţi pe butonul „Conectare” de pe ecranul principal al Casetei de
instrumente.
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Dacă nu sunteţi înregistrat pe pagina de Internet
Naviextras.com, puteţi să vă înregistraţi cu uşurinţă din
Toolbox făcând clic pe butonul „Înregistrare” din pagina
de conectare.
GARANŢIA ACTUALIZĂRII HĂRŢII
După livrarea vehiculului nou, aveţi la dispoziţie o
perioadă de maximum 90 de zile pentru a actualiza
hărţile în mod gratuit. După expirarea acestui termen,
actualizarea se va face contra cost.

ACTUALIZAREA

SISTEMULUI

(2/2)

22

Actualizarea sistemului

– lansaţi aplicaţia Naviextras Toolbox din computer.

DESCĂRCAREA ACTUALIZĂRILOR PE VEHICUL

ÎNREGISTRAREA SISTEMULUI PE O CHEIE USB
Pentru o actualizare a sistemului dumneavoastră de navigare, trebuie mai întâi să descărcaţi informaţiile sistemului actual pe o cheie USB (nelivrată).

Numele sistemului apare în zona superioară a ferestrei
aplicaţiei.
Sistemul dumneavoastră este înregistrat pe profilul
dumneavoastră de utilizator.

Notă: cheia USB utilizată trebuie să fie formatată în
format FAT32, trebuie să aibă o capacitate minimă de
4GB şi o capacitate maximă de 32GB.

DESCĂRCAREA ACTUALIZĂRILOR PE CHEIA
USB

Motor pornit:
– Introduceţi cheia USB în conectorul USB al sistemului.
La pornirea sistemului, acesta identifică automat actualizările disponibile pe cheia USB, apoi acesta vă
recomandă să actualizaţi sistemul sau cartelele şi afişează mesajul „Actualizare”.
– Apăsaţi pe „Actualizare” pentru a porni actualizarea.

– În aplicaţie, faceţi clic în meniul „Actualizare”. O listă
de actualizări apare pe ecran. Puteţi să bifaţi sau să
debifaţi actualizările pe care doriţi să le instalaţi în sistemul multimedia;
– faceţi clic pe „Instalare”.

Nu manipulaţi sistemul, nu scoateţi cheia USB în timpul
actualizării. Odată actualizarea terminată, sistemul reporneşte.
În anumite cazuri este posibil ca drumurile să se modifice şi harta să nu fie încă actualizată.

Actualizările vor fi descărcate pe cheia dumneavoastră
USB. Aşteptaţi până la apariţia mesajului care anunţă
sfârşitul descărcării.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de utilizare al sistemului multimedia.

– Introduceţi cheia USB în cititorul sistemului;
– selectaţi butonul de pornire, apoi „Navig.” > „Opţiuni”
> „Harta actualizări” pe a doua pagină > „Opţiuni” >
„Actualizare”.
O copie a sistemului dumneavoastră este descărcată pe
cheia USB.
ÎNREGISTRAREA SISTEMULUI PE COMPUTERUL
DUMNEAVOASTRĂ
– Conectaţi cheia USB la computerul dumneavoastră
conectat la Internet;

În unele ţări, descărcarea şi activarea opţiunii privind
zonele cu riscuri este ilegală şi poate constitui o încălcare a legilor în vigoare.

Notă: descărcarea şi instalarea unei actualizări a sistemului sunt posibile numai dacă este disponibilă o versiune mai recentă.

( w ww.renault-multimedia.com )
( w ww.renault-naviextras.com )
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