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BUN VENIT ÎN UNIVERSUL R-LINK 2
Felicitări pentru alegerea făcută.
Pentru a vă asigura că beneficiaţi la maximum de dispozitivul cu ecran multimedia integrat, vă recomandăm să citiţi acest document pentru a afla informaţii despre funcţiile principale,
despre setările sistemului dumneavoastră multimedia şi despre avantajele conectivităţii.
Găsiţi manualul de utilizare complet pentru sistemul dumneavoastră multimedia R-Link direct pe sistem, apăsând pe butonul meniului contextul de pe ecranul
meniului principal, apoi pe „„Manualul
Manualul utilizatorului
utilizatorului”.
”.

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 R-Link 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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Comenzi
Sistemul multimedia este echipat cu comenzi pe
ecran A, B sau C, o comandă centrală D şi o comandă
sub volan E care pot fi utilizate, de asemenea, pentru a
interacţiona cu sistemul.
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Funcţionare
Sistemul multimedia porneşte:
– la pornirea vehiculului;
– când se apasă butonul de pornire/oprire a panoului
multimedia;
– când se atinge ecranul.

Oprire
Sistemul multimedia se opreşte:
– când se apasă butonul de pornire/oprire a panoului
multimedia;
– atunci când deschiderile mobile ale vehiculului dumneavoastră sunt blocate.

CONECTAŢI SISTEMUL
Activaţi serviciile conectate apăsând pe butonul «Conectare» din meniul principal al sistemului
dumneavoastră multimedia, pentru a obţine aplicaţii de
la R-Link Store.

Panou frontal multimedia
Sistemul este echipat cu un ecran multimedia A, B
sau C. Selectaţi o funcţie sau o tastă de pe ecran atingând-o.

COMENZI ECRAN A
1 Apăsaţi scurt: pornit/oprit.
Apăsare lungă: sistemul reporneşte.
2 Creşterea volumului.
3 Reducerea volumului.
4 Acces la paginile de pornire.
5 Acces la meniul de reglare a dispozitivelor de asistenţă la conducere.
6 Acces la meniul de reglare a afişajelor.
COMENZI ECRAN B
7 Acces direct la ecranul funcţiei „Asistenţă la parcare”.
8 Acces direct la ecranul setărilor „Asistenţă la conducere” sau acces la setările de utilizator.
9 Acces la paginile de pornire.
10 Apăsaţi scurt: pornit/oprit.
Apăsare lungă: sistemul reporneşte.
Rotire: ajustare volum sursă în uz.
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COMENZI ECRAN C
5 Acces la meniul de reglare a dispozitivelor de asistenţă la conducere.
6 Acces la meniul de reglare a afişajelor.
9 Acces la paginile de pornire.
10 Apăsaţi scurt: pornit/oprit.
Apăsare lungă: sistemul reporneşte.
Rotire: reglarea volumului.
11 Se afişează un ecran gol.
COMANDĂ CENTRALĂ D
12 Revenire la ecranul anterior.
13 Acces la paginile de pornire.
14 Acces la meniul contextual.
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15 Basculare:
– navigare în zona selectată;
– sus/jos: deplasare în diversele zone (bara superioară, zona centrală, bara inferioară) ale unui
meniu;
– stânga/dreapta: trecere la diferite file pe un meniu.
Rotaţie:
– deplasarea în diferitele elemente ale unei zone;
– deplasare într-o listă;
– modificaţi scara hărţii de navigare (modul ZOOM).
Apăsaţi: pentru a confirma.
16 Accesaţi meniul sistemului Multi-Sense sau schimbaţi modul presetat în favorite.
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COMANDĂ SUB VOLAN E
17 Alegerea sursei audio.
18 Acces la funcţiile telefonului.
19 Creşterea volumului sursei ascultate.
20 – Întrerupeţi/restabiliţi sunetul radioului sau dezactivaţi recunoaşterea vocală.
– Trecerea în modul pauză/redare a pistei audio.
21 Reducerea volumului sursei ascultate.
22
Apăsare scurtă:
– Schimbaţi modul de derulare pentru radio (presetat/listă/frecvenţă).
– Validare.
Apăsare lungă: ieşire din liste (foldere/piese audio).
23 Navigaţi în lista de posturi radio/piese audio/repertoare.
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Ecran meniuri
Există o bară de meniu compusă din două sau trei taste
în partea de jos a fiecărui ecran:
24 „Înapoi” (afişat permanent):
– apăsarea scurtă a acestui buton vă permite să reveniţi la ecranul anterior;
– o apăsare lungă pe acest buton vă redirecţionează
către pagina de pornire.
25 „Funcţie multiplă”: acest buton este alocat acţiunii
principale a ecranului (dispare sau apare pe fundal
gri dacă nu este activ).
26 „Opţiuni” (această tastă este estompată dacă nu
este activă): este utilizată pentru a accesa meniul
contextual.
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Ecrane de pornire
27 Oră.
28 Temperatură exterioară.
29 Informaţii telefonie (reţea şi baterie).
30 Notificări (telefonice şi de aplicaţii).
31 Indicator pagină.
32 Afişarea orei şi a datei.
33 Accesaţi opţiunile din ecranul de întâmpinare (meniu
contextual).
34 Informaţii despre climatizare.
35 Acces la meniul principal.
36 Informaţiile profilului de utilizator selectat.
37 Comandă rapidă „Sursă audio”.
38 Comanda rapidă „Harita Ayarları”.
39 Conţinut pagină.

34

35

33

34

Sistemul dumneavoastră multimedia conţine patru
pagini de pornire, dintre care trei personalizabile, inclusiv o serie de miniaplicaţii widget care conduc spre diverse funcţii. Treceţi de la o pagină la alta glisând degetul orizontal.
Depinzând de funcţie, există una sau două dimensiuni
de widget. Pe o pagină de pornire, în funcţie de dimensiunea ecranului, puteţi introduce până la:
– patru widget-uri mici;
– două widget-uri mari;
– două widget-uri mici şi un widget mare.
puteţi să modificaţi configuraţia paginii de pornire şi formatul ceasului. Consultaţi manualul de utilizare al sistemului.
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Home pages configuration

Take Care

Take Care

Driving eco2 Favorite

Multi-Sense Multimedia

Driving eco2

Multi-Sense

Multimedia

ADĂUGAREA DE WIDGET-URI
Apăsaţi pe butonul meniului contextual de pe ecranul
principal, apoi selectaţi „Editare pagini de pornire”.
Din ecranul F, puteţi adăuga un widget. Apăsaţi şi ţineţi
degetul apăsat pe widget-ul pe care doriţi să îl adăugaţi, apoi glisaţi-l şi fixaţi-l în spaţiul dorit în partea de
sus a ecranului.
ŞTERGEREA WIDGET-URILOR
Pentru a şterge un widget, apăsaţi pe „X” în partea
dreaptă sus a acestuia. Un mesaj de confirmare
este afişat pe ecran. Apăsaţi pe „Da ” pentru a valida
ştergerea.
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Actualizări
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.
– Pregătiţi o cheie USB sau o cartelă SD card in FAT32
cu un spaţiu de cel puţin 8Go, actualizarea sistemului
şi a aplicaţiilor;
– introduceţi cheia USB sau cartela SD în portul din vehiculul dumneavoastră. Sistemul multimedia creează
o amprentă a sistemului dumneavoastră de navigare;
– conectaţi-o la computerul dumneavoastră şi descărcaţi aplicaţia sau actualizările acesteia din R-Link
Store sau de pe site-ul web www.myrenault.com;
– porniţi vehiculul şi nu opriţi motorul în timpul
actualizării sistemului;
– introduceţi cheia USB în portul USB al vehiculului
dumneavoastră sau cartela SD în portul SD şi urmaţi
indicaţiile afişate pe ecran.
Odată instalarea terminată, sistemul reporneşte. Pe
ecran se afişează un mesaj care vă indică faptul că instalarea s-a desfăşurat cu succes.
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Apăsaţi pe „Da” pentru a şterge fişierul de actualizare
de pe cheia USB sau de pe cartela SD sau pe „Não”
pentru a-l păstra.
Notă: vă recomandăm să creaţi un cont My Renault pe
computerul dumneavoastră şi să actualizaţi frecvent sistemul.
Recunoaştere vocală 
Butonul  de pe volan vă permite să utilizaţi recunoaşterea vocală pe sistemul multimedia şi/sau pe telefon, dacă este conectat la sistem. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi manualul de utilizare al sistemului
multimedia.

Pentru informaţii suplimentare, în funcţie de ţara
dumneavoastră, consultaţi site-ul www.renault-multimedia.com.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de
utilizare disponibil în sistemul dumneavoastră apăsând pe tasta meniului contextual de pe ecranul meniului principal, apoi pe „Manual de utilizare”.

MULTIMEDIA
Meniul
„Multimedia”
Vehiculul dumneavoastră este echipat cu un
sistem multimedia. Din meniul principal, apăsaţi pe
„Multimedia” şi alegeţi din lista următoare:
– „Radio”;
– „Suport”;
– „Fotografie”;
– „Video”;
– „Setări”.
Sunt disponibile mai multe surse de intrare:
– «USB-1" (port USB);
– «USB-2" (port USB);
– „SD” (cartelă SD);
– «CD" (CD audio sau MP3);
– «AUX-1" (mufă);
– „AUX-2” (mufă);
– conectare Bluetooth®.

„RADIO
RADIO”
Consultaţi capitolul „Radio” din acest document.
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„SUPORT
SUPORT”
Apăsaţi pe tasta „Media”, apoi selectaţi o sursă de
intrare conectată la sistem pentru a accesa fişierele audio dorite.
Notă: numai sursele disponibile pot fi selectate.
Sursele indisponibile sunt estompate.
Notă: anumite formate pot să nu fie redate de
sistem.

„VIDEO
VIDEO”
Apăsaţi pe tasta „Video”, apoi selectaţi o sursă
conectată (cartelă SD sau port USB) pentru a
accesa clipurile video. Pentru a lansa redarea
unei înregistrări video, selectaţi înregistrarea pe
care doriţi să o vizionaţi.
Notă: anumite formate pot să nu fie redate de
sistem.

„SETĂRI
SETĂRI”
„FOTOGRAFIE
FOTOGRAFIE”
Apăsaţi pe tasta „Fotografie”, apoi selectaţi sursa
conectată (cartelă SD sau port USB) pentru a
accesa fotografiile. Sistemul vă propune două
tipuri de redare:
– Redarea unei fotografii;
– Redarea unei diaporame.
Notă: anumite formate pot să nu fie redate de
sistem.

Acest meniu vă permite să reglaţi diversele funcţii
ale meniului „Multimedia”.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul
de utilizare al sistemului.

Diaporama fotografiilor şi redarea înregistrărilor video
sunt posibile numai cu vehiculul oprit.

ASCULTARE

RADIO

8
DR
Frequencies Staţii

„Radio”

Canale

Presets

1

2

7

3

Din meniul principal, apăsaţi pe „Multimedia”, apoi
pe „Radio”.
ALEGEREA UNEI GAME DE UNDE
Selectaţi gama de unde dorită apăsând tasta 4
„Bandă ”.
„AM” şi „FM”
MOD „„FREQUENCIES
FREQUENCIES”
Căutaţi manual o staţie apăsând pe fila „Frequencies”.
Sunt disponibile două moduri de căutare:
– căutare manuală prin apăsare pe 1 sau 2;
– căutare semiautomată prin apăsare pe tastele 3
sau 7.
MOD „„STAŢII
STAŢII”” (FM EXCLUSIV)
Pentru a accesa lista staţiilor, apăsaţi pe fila „Staţii”,
apoi selectaţi staţia dorită.

Staţii

8

9

6

Bandă

4
5

MOD „„PRESETS
PRESETS”
Accesaţi lista de staţii radio memorate apăsaţi pe fila
„Presets”, apoi selectaţi staţia dorită. Pentru a adăuga
staţia pe care o ascultaţi acum, efectuaţi o apăsare
lungă pe numărul dorit.
Notă: tasta 5 vă permite accesarea opţiunilor
(„Schimbare sursă”, „Setări”...). Tasta 6 vă permite să
reveniţi la pagina precedentă.
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Bandă

5

„DR” (radio digital)
Radioul digital permite o selecţie mai mare de posturi
radio, o calitate mai bună a sunetului şi informaţii suplimentare.
MOD „„CANALE
CANALE”
Acest mod vă permite să ascultaţi staţiile radio disponibile. Treceţi de la un canal la altul apăsând pe 8 sau 9.
MOD „„STAŢII
STAŢII”
Acest mod afişează lista staţiilor radio disponibile.
MOD „„PRESETS
PRESETS”
Consultaţi paragraful de mai sus.

Consultaţi manualul de utilizare al sistemului pentru
informaţii suplimentare.

Presets

INTRODUCEREA

UNEI

DESTINAŢII
Selectarea oraşului

Meniu
„Navigare”
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Apăsaţi pe butonul „Conexiune” de pe ecranul
„Adresa” şi să selectaţi o conexiune.

A
Din ecranul de pornire apăsaţi pe „Meniu”, apoi pe
„Navigare ” pentru a accesa următoarele meniuri:
– „Destinaţie”;
– „Itinerariu”;
– „Citire trafic”;
– „Harita Ayarları”;
– „Setări”.

„Istoric „
B

Acest meniu vă permite să selectaţi o destinaţie din lista de adrese recent utilizate. Aceste
înregistrări sunt salvate automat în memorie.

Pentru a introduce o adresă:
„DESTINAŢIE
DESTINAŢIE”
Acest meniu vă propune diverse modalităţi pentru
a introduce o destinaţie.

„Adresa”
Acest meniu vă permite să introduceţi o adresă
parţială sau completă (ţară, oraş, stradă,
număr stradă sau intersecţie).

– introduceţi numele sau codul poştal al oraşului dorit cu ajutorul tastaturii tactile B.
Sistemul vă poate propune mai multe nume
de oraşe din zona A;
– selectaţi oraşul dorit;
– procedaţi în acelaşi mod pentru ecranele
„Stradă” şi „Număr stradă”;

În timpul ghidării, atunci când lansaţi căutarea unei
destinaţii noi, aveţi posibilitatea de a o seta ca punct
de trecere, ca destinaţie nouă sau ca pas final.

Dacă nu doriţi să introduceţi numărul străzii sau dacă sistemul nu recunoaşte numărul
dumneavoastră, puteţi să indicaţi o intersecţie.
Consultaţi manualul sistemului dumneavoastră multimedia apăsând pe butonul meniu contextual din ecranul meniului «Navigare», apoi pe «Manualul utilizatorului».

INTRODUCEREA

„Puncte de interes”
Acest meniu vă permite să căutaţi puncte de
interes. Aveţi posibilitatea de a efectua o căutare după:
– nume;
– localizare („Într-un oraş”, „Lângă ultima
poz.cunoscută”, „pe itinerar”...);
– categorii (benzinărie, parcare, restaurant,
cazare...).
Sistemul vă propune o listă de puncte de interes de la cele mai apropiate până la cele mai
îndepărtate de poziţia dumneavoastră.

UNEI

DESTINAŢII

„Acasă”
Acest meniu vă permite să lansaţi ghidarea
către domiciliul definit în prealabil.

„Serv”
Acest meniu vă permite să lansaţi ghidarea
către locul dumneavoastră de muncă definit
în prealabil.

(2/4)
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„Căutare pe hartă”
Acest meniu vă permite să definiţi o destinaţie
direct de pe hartă. În meniul „Navigare”, selectaţi „Destinaţie”, apoi „Căutare pe hartă”.
Deplasaţi harta pentru a poziţiona cursorul pe
destinaţia dumneavoastră, apoi validaţi apăsând pe „Gata”: sistemul va calcula itinerarul.
Notă: puteţi adăuga adresa selectată în
agendă apăsând pe butonul din meniul contextual, apoi pe „Adăugare la agendă”.

„Agendă adrese”

„Favorite”
Acest meniu vă permite să selectaţi o destinaţie memorată anterior în sistemul multimedia
(„Acasă”, „Serv” şi „Agendă adrese”).

Acest meniu vă permite să memoraţi adrese
în carnetul de adrese şi să le utilizaţi ulterior
ca destinaţii.

„Coordonate”
Acest meniu vă permite să definiţi o destinaţie
folosind valorile latitudinii şi longitudinii.

Pentru a reiniţializa adresa de serviciu sau adresa de
domiciliu, apăsaţi pe butonul „Reiniţializare adresă de
serviciu” sau pe butonul „Reiniţializare adresă de domiciliu” din meniul contextual la meniului „Favorite”.
Pentru a reiniţializa totul, apăsaţi pe butonul
„Resetare” din meniul contextual al meniului „Setări”.

INTRODUCEREA

UNEI
2
3

1
Recunoaştere vocală 
Folosiţi comanda vocală a sistemului pentru a introduce
o destinaţie fără a acţiona asupra ecranului. Apăsaţi
pe 1 şi urmaţi instrucţiunile furnizate de sistem şi afişate pe ecran.
Validarea destinaţiei
După ce informaţiile referitoare la destinaţia dumneavoastră au fost introduse, sistemul afişează un rezumat
al itinerarului pentru validare.

DESTINAŢII

(3/4)

Privire generală

Hartă ghidare

Scurt

Mergi la

Ecranul este divizat în două zone:
– zona 2 vă permite să vizualizaţi metoda de calcul
utilizată;
– zona călătoriei 3 afişează rezumatul itinerarului
(distanţa, durata călătoriei, trafic şi restricţii ce vă
afectează călătoria).
La sfârşitul calculului, sistemul afişează un rezumat al
itinerarului şi vă propune trei opţiuni:
– „Precedent”: revenire la ecranul anterior;
– „Mergi la”: ghidarea începe;
– „Opţiuni”: vă permite să alegeţi un itinerar, să stabiliţi
un itinerar sau să adăugaţi un itinerar în carnetul de
adrese.
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4
5
6

Nav

Notă: dacă nu confirmaţi, această pagină se închide
după aproximativ zece secunde şi ghidarea începe automat în modul de itinerar definit în mod implicit (rapid,
economic sau scurt).
REGLARE NAVIGARE
Aveţi posibilitatea să configuraţi diferitele setări selectând următoarele comenzi rapide:
– 4: vă permite să măriţi pe hartă;
– 5: vă permite să activaţi sau să dezactivaţi instrucţiunile de ghidare;
– 6: vă permite să schimbaţi modul de afişare (2D/3D şi
2D Nord).

INTRODUCEREA

DESTINAŢII

– „Privire generală”: vă permite să vizualizaţi în
întregime traseul dumneavoastră pe hartă.
– „Opţiuni traseu”: vă permite să modificaţi tipul
de traseu pe care doriţi să îl parcurgeţi. Din
acest meniu, puteţi solicita sistemului să evite
drumurile cu plată (în timp ce calculează traseul
cel mai rapid).

Hartă ghidare
Foch Bulevard

C
D

UNEI

(4/4)
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Dacă există incidente pe traseu, sistemul de navigare vă poate propune un drum ocolitor în funcţie de o economie de timp pe care o puteţi seta.
În funcţie de selecţia dumneavoastră, sistemul vă
poate sugera schimbarea itinerarului sau o poate
urma în mod automat.

E

Nav

„HARITA
HARITA AYARLARI”
AYARLARI

„CITIRE
CITIRE TRAFIC
TRAFIC”
„ITINERARIU
ITINERARIU”

Acest meniu permite accesul la următoarele funcţii:
– „Editare traseu”: vă permite să adăugaţi/eliminaţi puncte de trecere din ghidare.
– „Anulare traseu”: puteţi anula ghidarea pe
traseu.
– „Trafic pe traseu”: puteţi accesa informaţiile
despre trafic pe traseu.
– „Evitări”: vă permite să evitaţi porţiunile de drum
pe care nu doriţi să rulaţi.

Sistemul de navigare indică perturbările circulaţiei:
– cu o culoare C ce alternează între verde şi roşu
pe hartă;
– după timpul acumulat D de întârzieri cauzate de
trafic;
– după rezumatul de trafic pe traseu în bara de
trafic E.
„OCOLIRE
OCOLIRE”
Activaţi această opţiune pentru a permite sistemului de navigare să utilizeze informaţiile despre
trafic pentru a calcula traseul dumneavoastră,
ţinând cont de trafic.

Acest meniu vă permite să urmaţi ghidarea şi să
aflaţi informaţii referitoare la aceasta. Apăsaţi pe
tasta meniului contextual pentru a accesa următoarele meniuri:
– „Hartă trafic”;
– „Opţiuni traseu” sau „Itinerariu”:
– „Reglaje hartă”;
– „Unde mă aflu?” sau „Informaţii GPS”;
– „Anulare traseu”.
Notă: apăsând pe cartelă, puteţi să accesaţi alte
funcţii prin intermediul meniului contextual, cum
ar fi căutarea punctelor de interes din apropiere.

CONEXIUNE

TELEFONIE

Meniu
„Telefon”
ÎMPERECHEREA PRIMULUI TELEFON
Pentru a utiliza sistemul mâini libere, împerecheaţi
telefonul dumneavoastră mobil Bluetooth® cu vehiculul. Asiguraţi-vă că Bluetooth®-ul telefonului dumneavoastră mobil este activat şi reglaţi-l pe „vizibil”.
Din meniul principal al sistemului dumneavoastră:
– apăsaţi pe „Telefon”.
Pe ecran este afişat un mesaj prin care vi se propune
împerecherea telefonului.
– Apăsaţi pe „Da”. Sistemul multimedia caută telefoanele de activat din apropiere;
– selectaţi telefonul dumneavoastră;
– selectaţi funcţiile pe care doriţi să le împerecheaţi,
„mâini libere” şi/sau „Suport”.
Acum telefonul dumneavoastră este împerecheat cu
sistemul multimedia.
În funcţie de model şi dacă sistemul vă solicită, introduceţi codul Bluetooth® pe telefonul dumneavoastră
pentru a-l împerechea cu sistemul sau validaţi solicitarea de împerechere.

BLUETOOTH®

Telefonul dumneavoastră vă poate solicita autorizarea
pentru partajarea contactelor dumneavoastră, a jurnalului de apeluri şi a dispozitivelor media. Acceptaţi partajarea pentru a găsi aceste informaţii în sistemul multimedia. Pentru a utiliza o altă metodă de împerechere,
consultaţi manualul sistemului.
CONECTAREA UNUI TELEFON
La pornirea sistemului, sistemul de telefonie mâini libere
caută telefoanele împerecheate cu Bluetooth® activat,
prezente în apropiere. Sistemul încarcă automat datele
ultimului telefon conectat (agendă telefonică, muzică...).
Pentru a dezactiva această opţiune, consultaţi capitolul
„Efectuarea/recepţionarea unui apel”.
Notă: dacă în timpul conectării telefonului sunteţi angajat într-o convorbire telefonică, aceasta este transferată
automat la difuzoarele vehiculului.

Pentru informaţii suplimentare despre lista de telefoane compatibile, consultaţi site-ul web www.renaultmultimedia.com.
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Lista dispozitivelor
sincronizate
Téléphone de Nicolas

Téléphone de Elodie

Téléphone de Pierre

Téléphone de Sandrine

Adăugare dispozitiv

SCHIMBAREA TELEFONULUI CONECTAT
Sistemul poate să înregistreze până la şase telefoane
mobile dar nu pot fi conectate mai multe telefoane simultan în telefonie. Puteţi în orice moment să conectaţi/
deconectaţi unul dintre telefoane. Pentru aceasta, din
meniul principal:
– apăsaţi pe „Telefon”, „Setări” şi pe „Lista dispozitivelor sincronizate”;
– selectaţi telefonul pe care doriţi să îl conectaţi sau deconectaţi.
Dacă telefonul dumneavoastră nu apare în listă, consultaţi manualul de utilizare al sistemului pentru a-l adăuga.

Puteţi împerechea două telefoane simultan: unul
pentru multimedia şi altul pentru telefonie.

EFECTUAREA

ŞI

Meniu
„Telefon”
Din meniul principal, selectaţi „Telefon”. Puteţi să
efectuaţi un apel selectând:
– un contact din agendă;
– un număr din registrul de apeluri;
– tastatura pentru a forma un număr.

RECEPŢIONAREA

UNUI

„JURNALE
JURNALE DE APELURI”
APELURI
Acest meniu vă permite să accesaţi:
– toate apelurile (recepţionate, efectuate, nepreluate);
– apelurile recepţionate;
– apelurile nepreluate;
– apelurile efectuate.
Selectaţi fila dorită şi apăsaţi pe contact pentru a
lansa apelul.
Notă: pentru fiecare dintre liste, contactele sunt
afişate de la cel mai recent la cel mai vechi.

„AGENDĂ
AGENDĂ TELEFONICĂ
TELEFONICĂ”
Acest meniu vă permite să efectuaţi un apel cu
ajutorul contactelor deja înregistrate în telefonul
dumneavoastră. Selectaţi contactul (dacă contactul are mai multe numere de telefon, selectaţi numărul dorit), apelul se lansează automat după ce
aţi apăsat pe numărul contactului.
Notă: contactele memorate pe cartela SIM nu
sunt vizibile. Numai contactele memorate în telefon sunt vizibile.

APEL

(1/2)
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„SMS
SMS”
Acest sistem vă permite să vizualizaţi mesajele
de pe telefonul mobil sau să vi se citească mesajele de către sintetizatorul vocal doar atunci când
vehiculul este staţionat. Sunt accesibile doar mesajele text (SMS-urilor) primite atunci când telefonul dumneavoastră este conectat la sistemul
multimedia.
Notă: autorizaţi partajarea datelor pe telefon
pentru a accesa mesajele text (SMS) pe sistem.
Notă: se pot citi doar SMS-uri prin intermediul sistemului multimedia. Alte tipuri de mesaje nu pot
fi citite.

„FORMARE
FORMARE NUMĂR
NUMĂR”
Acest meniu vă permite să formaţi numărul cu ajutorul tastaturii numerice. După ce aţi introdus numărul, apăsaţi pe „Apel” pentru a lansa apelul.

Pentru informaţii detaliate, consultaţi manualul sistemului multimedia.

„POŞTĂ
POŞTĂ VOCALĂ
VOCALĂ”
Acest meniu vă permite consultarea mesajelor
vocale primite pe telefonul dumneavoastră. La
prima utilizare, introduceţi numărul mesageriei
vocale prin intermediul meniului „Setări”, apoi al
meniului „Setări poştă vocală”.

EFECTUAREA

ŞI

„SETĂRI
SETĂRI”
Acest meniu vă permite:
– activarea/dezactivarea Bluetooth®-ului;
– accesarea listei aparatelor împerecheate;
– schimbarea codului de acces;
– reglarea nivelului sonor al diferitelor sunete ale
telefonului împerecheat;
– configurarea mesageriei vocale;
– activarea/dezactivarea punerii automate în aşteptare;
– activarea/dezactivarea soneriei telefonului;
– pentru a primi asistenţă pentru dispozitivul
smartphone;
– activarea/dezactivarea modului SMS.
« BLUETOOTH® »
Apăsaţi pe „ON” sau „OFF” pentru a activa/dezactiva Bluetooth®-ul.
„LISTA
LISTA DISPOZITIVELOR SINCRONIZATE
SINCRONIZATE”
Accesaţi o listă de dispozitive împerecheate cu
sistemul multimedia şi adăugaţi/ştergeţi dispozitive.

RECEPŢIONAREA

UNUI

APEL

(2/2)

„SCHIMBARE
SCHIMBARE PAROLĂ”
PAROLĂ
Această opţiune vă permite să modificaţi parola
Bluetooth®. Se afişează parola actuală.
„NIVELURI
NIVELURI SUNET
SUNET”
Această opţiune vă permite să reglaţi volumul soneriei
telefonului şi al sistemului mâini libere şi sensibilitatea
telefonului.
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1

2

„SETĂRI
SETĂRI POŞTĂ VOCALĂ
VOCALĂ”
Introduceţi numărul mesageriei vocale cu ajutorul tastaturii numerice, apoi apăsaţi pe „Salvare”.
„APELURI
APELURI IN AŞTEPTARE”
AŞTEPTARE
Pentru activarea/dezactivarea punerii automate în aşteptare a apelurilor recepţionate, apăsaţi pe „ON” sau
„OFF”.
„ASISTENŢĂ
ASISTENŢĂ SMARTPHONE
SMARTPHONE”
Vă permite să accesaţi asistentul de instruire referitor la
utilizarea telefonului cu sistemul multimedia.
„SMS
SMS”
Apăsaţi pe „ON” sau „OFF” pentru a activa/dezactiva
funcţia.

Recunoaştere vocală



Puteţi utiliza comanda vocală a sistemului multimedia
sau telefonul dumneavoastră pentru a forma un număr
sau pentru a apela un contact din agenda telefonică fără
să atingeţi ecranul.
Apăsaţi pe butonul 2, apoi aşteptaţi până când auziţi un
semnal sonor înainte de a vorbi. Urmaţi instrucţiunile
audio şi video furnizate de sistem şi ecran.

Puteţi să preluaţi/încheiaţi un apel apăsând direct pe
comanda 1 de pe volan.

VEHICUL

(1/3)

Meniul
„Vehicul”
Acest meniu vă permite să accesaţi următoarele meniuri.
„LUMINĂ
LUMINĂ AMBIANTĂ
AMBIANTĂ”
Acest meniu permite personalizarea iluminării ambientale din interiorul vehiculului.
Aveţi la dispoziţie următoarele opţiuni:
– „Lumină ambiantă” („On „/”OFF „) ;
– Culoare ambianţă;
– „Intensitate”;
– Zona tabloului de bord şi zona habitaclului faţă/
spate.
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„SCAUNE
SCAUNE”
Acest meniu vă permite să accesaţi opţiunile de
mai jos.
„Masaj”
Acest meniu vă permite să reglaţi funcţia masaj a
scaunului „Şofer” sau „Pasager”:
– în modul pornit/oprit;
– la programul dorit;
– „Intensitate” şi „Viteză”.
Notă: când scaunele cu masaj sunt oprite, reglajele sunt indisponibile.
Notă: reglajele pentru masaj nu pot fi salvate.

Notă: când iluminarea ambientală este stinsă, reglajele nu sunt disponibile.
Notă: pentru a salva iluminarea ambientală
dorită, efectuaţi aceste reglaje din meniul „MultiSense”.
„Pliere One-touch”
Acest meniu vă permite rabatarea unuia sau
tuturor scaunelor din partea din spate a vehiculului.

Numărul de scaune montate în vehicul variază.
Apăsaţi pe ecran pe scaunul sau scaunele de
pe ecran pe care doriţi să îl/le rabataţi, apoi pe
„Pliere”. Apăsaţi pe „Da” pentru a confirma.
Pentru a plia toate scaunele, apăsaţi pe „Toate”,
apoi pe „Pliere”. Când rabataţi scaunele, asiguraţi-vă că acestea sunt neocupate. Această opţiune este accesibilă numai cu vehiculul oprit şi cu
centurile deblocate.

„Setări ”
Acest meniu vă permite să reglaţi poziţia scaunului pasager, şofer şi vă facilitează accesul
atunci când intraţi în vehicul. Reglajele disponibile sunt:
– „Acces rapid pentru pasager”;
– „Scaun pasager fată”;
– „Poziţie”.
Pentru a reiniţializa selecţia dumneavoastră,
apăsaţi pe tasta meniului contextual, apoi pe
„Resetare ”.

VEHICUL

(2/3)

„MULTI-SENSE
MULTI-SENSE”
Acest meniu vă permite să personalizaţi comportamentul anumitor sisteme incluse. Din acest
meniu, selectaţi unul sau două moduri favorite
dintre următoarele cinci moduri:
– „Comfort”;
– „Sport”;
– „Eco”;
– „Neutral”;
– „Perso”.
Pentru a configura modul selectat, apăsaţi pe
tasta meniului contextual, apoi „Configurare mod
curent”. În funcţie de modul ales, se afişează valorile parametrilor personalizabili:
– „Direcţie”;
– „Mod 4X4”;
– „Amortizare”;
– „Grup motopropulsor”;
– „Confort termic”;
– „Afişaj”;
– „Design sunet motor”;
– „Lumină ambiantă”;
– „Masaj şofer”.
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Notă: pentru a personaliza diferite moduri, atingeţi centrul ecranului multimedia pentru a accesa
reglajele.

„ASISTENŢĂ
ASISTENŢĂ LA
CONDUCERE”
CONDUCERE
Acest meniu vă permite să accesaţi şi să reglaţi
următoarele elemente:
– „Avertizare părăsire banda”;
– „Asist menţinere bandă”;
– „Set. pt. av. la păr. ben. de circ.”;
– Reglaje „Asistenţă la păstrarea benzii”;
– „Avertizare de distanţă”;
– „Frânare activă”;
– „Alertă unghi mort”;
– „Setări alertă de viteză”;
– „Controlul tracţiunii „;
– „Fază lungă automată”.

Notă: pentru a reiniţializa selecţia, apăsaţi pe butonul meniului contextual, apoi pe „Resetare”.

„ASISTENŢĂ
ASISTENŢĂ LA PARCARE
PARCARE„
Acest meniu vă permite să accesaţi şi să reglaţi
următoarele elemente:
– „Detectare obstacol”;
– „Cameră retrovizoare”;
– „Asistenţă la parcare”.

„Detectare obstacol”
Selectaţi acest meniu pentru a regla diferitele
opţiuni legate de detectarea obstacolelor.

„Cameră retrovizoare”
Pentru a vedea o demonstraţie a modului „MultiSense”, apăsaţi pe butonul meniului contextual pe
ecranul de selectare a modului, apoi pe „Despre”.

Selectaţi acest meniu pentru a regla diferitele
opţiuni pentru camera de mers înapoi.

VEHICUL

(3/3)

„Asistenţă la parcare”
Selectaţi acest meniu pentru a configura opţiunile legate de funcţia „Asistenţă la parcare”.

„DRIVING
DRIVING ECO2”
ECO2
Acest meniu vă permite să evaluaţi stilul dumneavoastră de conducere.

„CALC.CĂLĂTORIE
CALC.CĂLĂTORIE”
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„Calitatea aerului”
Acest meniu vă permite să vizualizaţi un grafic
al calităţii aerului exterior şi să activaţi/dezactivaţi ciclul de împrospătare a aerului.

„PRESIUNE
PRESIUNE PNEURI”
PNEURI
Acest meniu vă informează în caz de presiune
insuficientă sau de scurgere din pneuri. Pentru a
începe o reiniţializare, apăsaţi pe „Reiniţializare”.
Un mesaj de confirmare este afişat pe ecran.

Acest meniu vă permite să accesaţi informaţii
despre călătoria dumneavoastră.

„KULLANICI
KULLANICI AYARLARI”
AYARLARI
Acest meniu vă permite activarea/dezactivarea
următoarelor opţiuni:
– numai deblocarea uşii şoferului;
– blocare automată a uşilor în timpul mersului;
– funcţie mâini libere;
– volum sonor al semnalizatoarelor (apăsaţi pe „+”
sau „-”);
– sunet de pornire interior;
– întâmpinare la exterior;
– iluminare automată;
– ştergător geam spate în marşarier (dacă marşarierul este cuplat);
– reglarea indicatorului stilului de conducere pe
tabloul de bord;
– ...
Pentru a reiniţializa datele dumneavoastră, apăsaţi
pe tasta meniului contextual, apoi pe „Resetare”.

„TAKE
TAKE CARE
CARE”
Acest meniu permite să fiţi notificat cu privire la
calitatea aerului exterior.

Consultaţi manualul sistemului dumneavoastră multimedia apăsând pe butonul meniu contextual din
ecranul meniului „Vehicul”, apoi pe „Manualul utilizatorului”.

Ordinea de afişare a meniurilor poate varia.

SERVICII

«Aplicaţii»
Acest serviciu vă permite să accesaţi serviciile
descrise mai jos. Din meniul principal, apăsaţi pe
„Aplicaţii”.
Anumite servicii sunt accesibile gratuit pentru o
anumită perioadă de testare. Aveţi posibilitatea
să prelungiţi abonamentul online prin intermediul
site-ului web www.myrenault.com sau prin R-Link
Store de la bordul vehiculului dvs.

„APLICAŢIILE
APLICAŢIILE MELE
MELE”
Acest serviciu permite consultarea aplicaţiilor instalate. Apăsaţi pe „Aplicaţiile mele”, apoi pe pictograma aplicaţiei alese pentru a o lansa.
Notă: pentru a dezinstala o aplicaţie, apăsaţi pe
butonul din meniul contextual, apoi pe „Organizare
aplicaţii”. Apăsaţi pe „xx” în partea dreaptă sus a
aplicaţiei pe care doriţi să o ştergeţi.
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„R-LINK
R-LINK STORE”
STORE
Acest meniu vă permite să achiziţionaţi aplicaţii,
caracteristici şi servicii direct din vehiculul dumneavoastră, prin intermediul unui sistem online
securizat.
Notă: accesul la R-Link Store este disponibil
Notă
numai dacă serviciile au fost activate şi vehiculul
este staţionat.
Notă: pentru informaţii suplimentare, în funcţie de
Notă
ţara dumneavoastră, consultaţi site-ul web www.
renault-multimédia.com.

„MANAGER
MANAGER DE APLICAŢII”
APLICAŢII
Acest serviciu vă permite să vă gestionaţi aplicaţiile şi afişează informaţii despre aplicaţiile instalate
pe sistemul dvs. multimedia.
Notă: pentru a opri o aplicaţie care se execută,
selectaţi aplicaţia, apoi apăsaţi pe „Oprire” în
partea de jos a ecranului.

«CONFIDENŢIALITATE
CONFIDENŢIALITATE»
Acest meniu vă permite să activaţi/dezactivaţi partajarea datelor.
Notă: este posibil ca anumite aplicaţii să nu funcNotă
ţioneze corect, dacă acest meniu este dezactivat.

„MY Renault” este o aplicaţie disponibilă pe smartphone, care vă permite să recepţionaţi informaţii referitoare la vehiculul dumneavoastră prin intermediul dispozitivului smartphone.

„Android Auto™”/”Carplay™”: conectaţi-vă dispozitivul smartphone la portul USB al vehiculului pentru a
accesa aplicaţiile de pe smartphone pe sistemul multimedia.

Consultaţi manualul sistemului dumneavoastră multimedia apăsând pe butonul meniu contextual din
ecranul meniului «Aplicaţii», apoi pe «Manualul utilizatorului».

REGLAJE

DE

SISTEM

Meniu
„Sistem”
Din meniul principal, apăsaţi pe „Sistem” pentru a
accesa meniurile reglajelor de mai jos.
Notă: pentru a accesa manualul virtual al sistemului, apăsaţi pe butonul meniului contextual, apoi
„Manualul utilizatorului”.

„PAGINĂ DE PORNIRE”
Acest meniu vă permite să configuraţi ecranul de
pornire. Cele trei pagini de pornire disponibile se
afişează în partea superioară a ecranului pentru a
vă permite previzualizarea selecţiei dumneavoastră. Widget-urile disponibile se găsesc în partea
inferioară a ecranului şi se pot afişa pe mai multe
pagini.
Pentru a adăuga sau şterge widget-uri, consultaţi
capitolul „Prima utilizare” din acest manual.

(1/3)

„PROFIL
PROFIL UTILIZATOR
UTILIZATOR”
Acest meniu permite alegerea unui profil de utilizator care va fi utilizat de sistem. Butonul meniului
contextual vă permite:
– redenumirea unui profil;
– schimbarea fotografiei unui profil;
– duplicarea unui profil;
– să reiniţializaţi un profil.
Parametrii înregistraţi într-un profit de utilizator
sunt:
– limba sistemului;
– unitatea de măsură a distanţei selectată;
– configurarea paginii de pornire;
– preselectările radio;
– istoricul de navigare;
– elementele favorite de navigare;
– parametri de confidenţialitate.
Şi reglajele pentru:
– afişaj;
– „Multi-Sense”;
– iluminare ambientală;
– unitatea de măsură a distanţei selectată;
– poziţia pentru scaunul şoferului;
– poziţia retrovizoarelor electrice.
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„AFIŞAJ
AFIŞAJ”
Acest meniu vă permite accesarea următoarelor
informaţii.

„Afişaj central”
Acest meniu vă permite să modificaţi aspectul ecranului multimedia. Selectaţi tema dorită,
apoi reglaţi luminozitatea acesteia apăsând pe
„+” sau „-”.
Notă: modul „Mod întunecare de zi” este dezactivat pe timpul nopţii şi modul „Mod întunecare de noapte” este dezactivat pe timpul zilei.

REGLAJE

DE

SISTEM

„Afişaj cockpit”

Notă: aceste reglaje sunt disponibile atunci când
funcţia „Afişaj transparent” este activată şi motorul este pornit.

Acest meniu permite modificarea aspectului
tabloului de bord. Selectaţi un stil dintre cele
patru propuse, apoi reglaţi „Mod întunecare de
noapte” apăsând pe „+” sau „-”.
Notă: funcţia „Mod întunecare de noapte”
se activează doar atunci când luminile sunt
aprinse.

(2/3)
– alertă de ieşire de pe bandă;
– comenzi vocale.
Notă: „00” = reglare funcţie mut.

„LUMINOZITATE:
LUMINOZITATE:”
„LIMBĂ
LIMBĂ”
Acest meniu vă permite să reglaţi luminozitatea tabloului de bord, ecranului multimedia şi
afişajului pe parbriz.

„VOLUM
VOLUM”
„Afişaj transparent”
Acest meniu vă permite să reglaţi următorii parametri:
– activarea sau dezactivarea funcţiei „Afişaj
transparent”;
– activarea sau dezactivarea reglării automate
a luminozităţii;
– intensitatea luminozităţii ecranului;
– înălţimea afişajului pe parbriz (HUD).
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Acest meniu vă permite reglarea volumului
următorilor parametri apăsând pe „++” sau „--”:
–
–
–
–
–
–
–
–

volum audio principal;
soneria telefonului;
convorbire telefonică;
navigare;
alerte sonore;
sunetul tastelor;
indicator de volum:
detectare obstacol;

Acest meniu vă permite să selectaţi o limbă care
va fi utilizată de vehicul. Selectaţi limba dorită.

„TASTAURĂ
TASTAURĂ”
Acest meniu vă permite să alegeţi tipul de
tastatură virtuală utilizată de sistem, dintre cele
propuse („Azerty”, „Qwerty”, „Qwertz”...).

Consultaţi manualul sistemului dumneavoastră multimedia apăsând pe butonul meniu contextual din
ecranul meniului „Sistem”, apoi pe „Manualul utilizatorului”.

REGLAJE

DE

SISTEM

„DATA
DATA ŞI ORA
ORA”
Acest meniu vă permite să reglaţi manual ceasul
sistemului, precum şi formatul de afişare al
acestuia. Este recomandat să păstraţi reglarea
automată.

„UNITĂŢI
UNITĂŢI”

Acest meniu vă permite să selectaţi tipul unităţii
de distanţă („km” sau „mile”).

„COMANDĂ
COMANDĂ VOCALĂ
VOCALĂ”

(3/3)

„INFORMAŢII
INFORMAŢII DESPRE
SISTEM”
SISTEM
Acest meniu vă permite să vizualizaţi anumite informaţii ale sistemului (versiunea software-ului, informaţii de navigare, limbă actuală, licenţă etc.).

„BARA
BARA SUGESTII”
SUGESTII
Acest meniu vă permite să afişaţi notificări în
timpul condusului. Puteţi activa sau dezactiva
aceste notificări care sunt clasificate pe categorii
(„Navigare”, „Multimedia”, „Telefon” etc.).
Notă: atunci când funcţia „Notificări” este dezactivată, toate subcategoriile sunt dezactivate automat.

Acest meniu vă permite să alegeţi o voce
masculină sau feminină şi să o atribuiţi sistemului.

Ordinea de afişare a meniurilor poate varia.
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„INTERFAŢĂ
SMARTPHONE”
Acest meniu poate fi utilizat pentru a accesa următoarele funcţii
– „Android Auto™” sau „CarPlay™”;
– „Asistentul de instruire” despre modul de
utilizare al aplicaţiilor „Android Auto™” şi
„CarPlay™”.
„RESETARE
RESETARE GENERALĂ”
GENERALĂ
Această funcţie vă permite să readuceţi sistemul la
setările din fabrică. Toate datele, aplicaţiile şi configuraţiile vor fi şterse. Validaţi reiniţializarea apăsând
pe „Da”. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
manualul de utilizare al sistemului dvs. multimedia.
Notă: pentru a recupera aplicaţiile dumneavoastră,
sincronizaţi sistemul cu R-Link Store. Aplicaţiile mari
pot fi recuperate numai prin intermediul computerului
dumneavoastră conectat la R-Link Store.

( w ww.renault-multimedia.com )
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