MEDIA-NAV Evolution
Hitri vodnik
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DOBRODOŠLI MED UPORABNIKI SISTEMA MEDIA NAV Evolution.
Čestitamo vam za izbiro.
Če želite kar najbolj izkoristiti napravo z vgrajenim zaslonom multimedijskega sistema, vam priporočamo, da se v tem dokumentu seznanite z glavnimi funkcijami in
nastavitvami, ki so na voljo za multimedijski sistem.

Ta dokument ne nadomešča navodila za uporabo.
Za podrobnejše informacije o funkcijah, opisanih v tem kratkem vodiču po multimedijskem sistemu, preberite navodila za uporabo vozila.
Ta kratki vodič vsebuje celoten nabor funkcij (serijskih ali plačljivih), ki so na voljo; njihova prisotnost v Média Nav Evolution navigacijskem sistemu je odvisna
od izvedenke, izbranih možnosti in posameznega tržišča. Prikazani zasloni v navodilih so informativne narave. Pri nekaterih znamkah in modelih telefonov so
lahko nekatere funkcije delno ali v celoti nezdružljive z multimedijskim sistemom vozila.
Za več informacij se obrnite na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Prevedeno iz francoščine. Ponatis ali prevod tega dokumenta v celoti, kot tudi samo delno, je brez pisnega dovoljenja s strani proizvajalca vozila prepovedan.
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Delovanje
Multimedijski sistem začne samodejno delovati
ob vklopu kontakta. V drugih primerih v sistemu
pritisnite gumb 1 ali 5. Pri izključenem kontaktu
sistem deluje še 20 minut. Če želite zagnati sistem
za 20 minut, ponovno pritisnite 1 ali 5.
Mirovanje
Sistem se izklopi nekaj minut po izklopu kontakta
motorja.
MULTIMEDIJSKA PLOŠČICA
Dotaknite se zaslona na dotik multimedijskega sistema A s prstom in izberite meni ali gumb.

Dodatna funkcija
Na upravljalni plošči je na voljo vhod za povezavo
USB 3 in dodaten analogni vhod 4, ki omogoča
povezavo z zunanjo zvočno napravo (v notranjosti
vozila, odvisno od nivoja opremljenosti vozila).

Glasnost
Če želite spremeniti glasnost virov in glasovnih
sporočil navigacijskega sistema (med glasovnim
sporočilom), zasukajte 5 ali pritisnite enega od
gumbov 2.

Ohranjevalnik zaslona
Pri vključenem kontaktu pritisnite gumb 1 ali 5 sistema, da ga preklopite v stanje mirovanja. Na zaslonu se prikažeta ura in zunanja temperatura.

Glasovno prepoznavanje
Z gumbom 6 na volanu (gumb 6 je morda nameščen na sprednjem delu multimedijskega sistema
– odvisno od opreme) omogočite glasovno prepoznavanje telefona (če je ta povezan s sistemom).
Če želite več informacij, glejte navodila za uporabo
multimedijskega sistema.

Opomba: v načinu pripravljenosti radio in sistem
vodenja ne delujeta.
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Temno

Radio
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Driving eco²

Mediji

Navig.

Telefon

Nastavitve
Predvajalnik

Nastavi čas

11
Zaslon menijev
7 Način v stanju pripravljenosti in prikaz ure.
8 Območje informacij telefoniranja.
9 Zunanja temperatura.
10 Območje ure.
11 Območje izbire nastavitve zagona motorja.
12 Območje menijev.

16

Seznam

Prednastavitev

Možnosti

15

Cilj

22 21 20
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13 Območje izbire načina:
– prikaže izbrani način;
– ko se dotaknete območja za izbiro načina,
se prikaže spustni meni.

Zaslon navigacijskega
sistema

14 Območje kazala vsebine:
– prikaže vsebino rubrike v meniju in pripadajoče informacije.

18 Ime naslednje ulice, na katero morate zapeljati
po načrtu poti.

15 Območje menija:
– prikaže podrejeni meni načina;
– poudarjeno prikaže trenutni meni.
16 Območje začetne strani ali vrnitev na navigacijski sistem.

17 Način zemljevida (2D /3D in 2D sever).

19 Odprite trenutni medij (USB, AUX, AM, FM,
DAB, iPod® in Bluetooth®)
20 Možnosti nastavitev poti in zemljevida.
21 Glasovno vodenje vključeno/izključeno.
22 Prometne informacije
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Stikala pod volanom
23 Izbira vira zvoka (FM /AM/DAB/USB/iPod®/
Bluetooth®/AUX).
24 Tapnite: dostop do menija »Telefon«.
Pritisnite in držite: vklopite/izklopite funkcijo
glasovnega prepoznavanja telefona.
Ob sprejemu klica:
– kratek pritisk: sprejem klica;
– dolg pritisk: zavrnitev klica.
Kratek pritisk med klicem: prekinitev klica.
25, 26 Nastavitev glasnosti.
25+26 Izklop/vklop zvoka.

33

33
28

27

27 Sprememba načina branja posnetkov za radijske postaje ali medije (USB / iPod®), ki jih trenutno uporabljate.
28 Kolesce na zadnji strani:
– radio: sprememba načina radia (prednastavljeno/seznam/frekvenca);
– mediji: prejšnji/naslednji posnetek.
29 Sprememba medija (CD /USB /AUX).
30 Tapnite: sprememba načina radia (FM /AM /
DAB).
Pritisnite in držite: vklopite/izklopite funkcijo
glasovnega prepoznavanja telefona.

34
31, 33 Nastavitev glasnosti.
32 Poslušanje vira zvoka: izklop/vklop zvoka.
Ob sprejemu klica:
– kratek pritisk: sprejem klica;
– dolg pritisk: zavrnitev klica.
Kratek pritisk med klicem: prekinitev klica.
34 Kolesce na zadnji strani:
– radio: sprememba načina radia (prednastavljeno/seznam/frekvenca);
– mediji: prejšnji/naslednji posnetek.
Kratek pritisk: potrditev dejanja.
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– izberite cilj na zemljevidu z možnostjo »Najdi na
zemljevidu«;
– izberite zemljepisno širino in dolžino z možnostjo
»Koordinate«.

Navigacija

Naslov

Priljubljeni

Interesne točke

Najdi na zemljevidu

Cilj

Potovalni načrt

1

2

VNOS ZA NOVI »NASLOV«

Zgodovina

Ta rubrika omogoča iskanje celega ali delnega naslova: država, mesto, ulica in hišna številka.

Koordinate

Možnosti

Meni »Cilj«
Pritisnite gumb za dostop, da dostopite do menija
»Navig.«, nato pa pritisnite zavihek »Cilj« na spodnjem delu zaslona.
Za določitev cilja:
– izberite naslov z možnostjo »Naslov«;
– izberite naslov z možnostjo »Interesne točke«;
– izberite enega nedavnih ciljev med kraji v možnosti »Zgodovina«;
– izberite predhodno shranjen naslov z možnostjo
»Priljubljeni«;

Opomba: sprejeti so samo naslovi, poznani na digitalnem zemljevidu.

Možnosti

Pri prvi uporabi je treba izbrati državo. Nato uporabite tipkovnico na dotik za vnos imena ciljnega
kraja ali mesta. Sistem predlaga ime kraja v območju 1. Če predlog ni ustrezen, do celotnega seznama, ki ustreza vašemu iskanju, lahko dostopate
tako, da pritisnete gumb 2. Sistem prikaže seznam.

– izberite želeni kraj;
– Po potrebi uporabite enak postopek pri zaslonih
»Ulica«, »Prečna cesta« in »Hišna številka«.

Če želite več informacij, glejte navodila za uporabo
multimedijskega sistema.

Opomba: možnosti »Prečna cesta« in »Številka
ulice« lahko vključite potem, ko izberete možnost
»Ulica«.

Med vnašanjem sistem onemogoči označevanje
nekaterih črk, da lažje pravilno vnesete cilj.

Opomba: sistem v pomnilnik shrani vnesene naslove. Ko enkrat vnesete naslov cilja, bo pri naslednji uporabi prikazan prejšnji naslov.
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Navigacija

Naslov

Priljubljeni

Interesne točke

Najdi na zemljevidu

Cilj

Potovalni načrt

Zgodovina

Koordinate

Možnosti

»INTERESNE TOČKE«
Točka zanimanja je urad, ustanova ali turistična
znamenitost. Te točke so razvrščene v različne kategorije, npr. restavracije, muzeji, parkirišča ...
Točke zanimanja je mogoče iskati glede na:
– kategorijo;
– ime točke zanimanja;
– določitev točke zanimanja na zemljevidu.
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»ZGODOVINA«

»PRILJUBLJENI«

Ta rubrika omogoča izbiro cilja s seznama nazadnje uporabljenih naslovov. Shranjevanje se izvaja
samodejno, ko je vodenje zagnano.

Na seznamu v meniju priljubljenih so na voljo
priljubljeni cilji, kot so služba, dom, šola itd. Na
seznam priljubljenih lahko dodate nov cilj, ko
prvič nastavite pot do tega cilja (preberite razdelek
»Potrditev cilja«).
– izberite gumb za dostop, »Navig.«, nato pa zavihek »Cilj«;
– izberite »Priljubljeni«;
– izberite naslov želenega cilja s seznama shranjenih naslovov.

V glavnem meniju izberite »Navig.«, zavihek »Cilj«
in nato meni »Zgodovina«.
Na seznamu shranjenih ciljev izberite naslov, nato
potrdite ta naslov kot cilj.
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Koordinate
Dodaj med priljubljene
Trenutni promet
Novice
Nazaj k avtu
Zapri
Možnosti

V redu

»NAJDI NA ZEMLJEVIDU«
Ta funkcija omogoča, da opredelite cilj na zemljevidu. Z zaslona navigacijskega sistema se pomaknite po zemljevidu, da postavite drsnik na svoj cilj,
nato pa izbiro potrdite s pritiskom na »V redu«:
sistem izračuna načrt poti.
»KOORDINATE«
Ta funkcija omogoča, da z zemljepisno širino in
dolžino opredelite cilj na zemljevidu.

Če ste vnesli koordinate ali kraj na zemljevidu, ki
ne velja(-jo) za dosegljiv kraj (ulico ali pot), se bo
v sistemu prikazalo sporočilo o napaki.

Možnosti

V redu

Potrditev cilja
Ko je izračun končan, sistem ponudi več možnosti:

Možnosti

V redu

– izberite »Možnosti« in nato »Nazaj k avtu«, da
izveste trenutni položaj vozila;
– »V redu«, vodenje se začne.

– izberite »Možnosti« in nato »Dodaj med priljubljene«, da naslov dodate med priljubljene;
– izberite »Možnosti « in nato »Trenutni promet«,
da pridobite informacije o sporočenih prometnih
težavah na poti ali blizu vašega položaja;
– izberite »Možnosti« in nato »Novice«, da pridobite naslov, zemljepisno širino in dolžino ter telefonsko številko (na voljo le pri izboru POI, shranjene v sistem);

Če obstaja aktivna pot, lahko cilj izberete kot nov
načrt poti ali etapo.

VODENJE

9

Navigacija

Druge možne poti

Navigacija

Hitro

Opozorila

Nastavitev jezika

Cilj

Nastavitev poti

Oblika koordinat

Nastavitve zemljevida

Uredi pot

GPS

Potovalni načrt

Prekliči pot
Možnosti

Preklic načrta poti
V glavnem meniju lahko prekinete vklopljeni načrt
poti. Izberite gumb »Začetna stran«, »Navig.« in
nato »Cilj«, »Potovalni načrt« na zavihkih na dnu
zaslona, nato pa »Prekliči pot« in potrdite.
Nastavitev načrta poti
S to možnostjo, ki je na voljo prek menija
»Možnosti«, »Nastavitev poti«, lahko izberete vrsto
ceste, po kateri boste vozili med uporabo navigacijskega sistema.

Izogibanje

Druge možne poti

Cilj

Potovalni načrt

Ekonomična

Pregled

Možnosti

Podrobnosti glede načrta
poti
Ta funkcija omogoča vizualizacijo vašega itinerarja pred vodenjem. Po vnosu cilja pritisnite
gumb »Začetna stran«, »Navig.« in nato »Cilj«,
»Potovalni načrt«.
Na voljo je šest nastavitev:
– »Uredi pot«;
– »Izogibanje«;
– »Pregled«;
– »Prekliči pot«;
– »Druge možne poti«;
– »Potovalni načrt«.

Kratka

Potovalni načrt

Alternativni načrti poti
V tem razdelku, v meniju »Možnosti«, lahko spremenite način načrtovanja s tremi možnimi potmi.
– »Hitro«;
– »Ekonomična«;
– »Kratka«.
Opomba: izbira nastavitve načrta poti glede na izbrano vrsto ceste lahko močno vpliva na predlagani
načrt poti.
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7

A

Glavno

6

Seznam

Prednastavitev

Možnosti

5

Za dostop do menija radia pritisnite gumb za
vstop 6 in nato »Radio«. Izberite želeni način radia
(»AM«, »FM« ali »DAB«) tako, da pritisnete 7.
»AM« in »FM«
FREKVENCE
Za iskanje radijske postaje izberite gumb
»Glavno«5. Na voljo sta dve možnosti iskanja:
– ročno iskanje s pritiskom tipke 2 ali 3;
– samodejno iskanje s pritiskom tipke 1 ali 4.

Glavno

Seznam

Prednastavitev

Možnosti

8
SEZNAM
Do seznama vseh postaj dostopate tako, da pritisnete tipko »Seznam« 8 in nato izberete »FM« ali
»DAB«.
Če želite posodobiti seznam postaj FM, AM ali DAB,
pritisnite »Možnosti«, nato v razdelku »Posod.
seznam« pritisnite »Začetek«. Odvisno od izbranega načina radia 7 se seznam postaj »FM«,
»AM«ali »DAB« samodejno posodobi.
Če želite več informacij, glejte navodila za uporabo
multimedijskega sistema.

Glavno

6

Seznam

Prednastavitev

9

Možnosti

10

SHRANJENE POSTAJE
Do seznama shranjenih postaj dostopate tako,
da pritisnete tipko »Prednastavitev« 9 in izberete
želeno postajo.
SHRANJEVANJE POSTAJE
Med poslušanjem radia pritisnite »Prednastavitev«
in nato pritisnite in držite enega od gumbov na
območju A, dokler ne zaslišite zvočnega signala.
Za vsako frekvenčno območje lahko shranite do
12 postaj. Za dostop do drugih shranjenih postaj
pritisnite puščico 10.
Opomba: za vrnitev na zaslon navigacijskega sistema pritisnite gumb »Začetna stran« 6 in nato
»Navig.«.

POSLUŠANJE
11

RADIA

(2/2)

11

12

B

Glavno

Seznam

Prednastavitev

Možnosti

Glavno

Seznam

Prednastavitev

Možnosti

13
»DAB" (digitalni zemeljski
radio)
Digitalni radio omogoča večjo izbiro radijskih
postaj, boljšo kakovost poslušanja in dodatne informacije.
FREKVENCE
Ta način vam omogoča, da poslušate radijske postaje, ki so na voljo. Z enega kanala na drugega
preklopite s pritiskom na 11 ali 12.

SEZNAM
Do seznama vseh postaj dostopate tako, da pritisnete gumb »Seznam« 13 in nato izberete želeno
postajo.
Če želite posodobiti seznam lokalnih radijskih
postaj, pritisnite »Možnosti«, nato pa v rubriki
»Posod. seznam« pritisnite »Začetek«.

Glavno

Seznam

1

Prednastavitev

Možnosti

15
SHRANJENE POSTAJE
Do seznama shranjenih postaj dostopate tako, da
pritisnete tipko »Prednastavitev« 15 in izberete
želeno postajo.
SHRANJEVANJE POSTAJE
Med poslušanjem radia pritisnite »Prednastavitev«
in nato pritisnite in držite enega od gumbov na
območju B, dokler ne zaslišite zvočnega signala.
Za vsako frekvenčno območje lahko shranite do
12 postaj. Za dostop do drugih shranjenih postaj
pritisnite puščico 14.

MULTIMEDIJSKI
1

SISTEM
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Dodaten vhod: USB,
Bluetooth®

12
2
AUX

POVEZAVA: USB
Priključite kabel prenosnega predvajalnika zvoka na
vhod USB vašega vozila. Ko je vhod USB digitalnega prenosnega predvajalnika zvoka povezan, se
prikaže meni »USB«.

Video
Glavno

Seznam

Možnosti

Vaše vozilo je opremljeno z multimedijskim sistemom. V glavnem meniju izberite »Mediji«.
Izberete lahko različne vhodne vire, tako da pritisnete 1:
– »USB": ključi USB, predvajalnik MP3, telefon
itd.;
– »iPod®": naprave z vgrajenim predvajalnikom
iPod® ;
– »BT«: naprave Bluetooth®;
– »AUX«: analogni vhod za zvok (3,5-milimetrski
priključek);
– »Video«: ključki USB.
Uporabljeni ključ USB mora biti formatiran v formatu FAT32 in mora imeti največ 32 GB prostora.

Glavno

POLNJENJE PREK VHODA USB
Akumulator lahko polnite ali ohranjate njegovo napolnjenost med uporabo.
Opomba: pri nekaterih napravah se baterija ne
polni oz. se prazni, ko so povezane z vhodom USB
na multimedijskem sistemu.
Opomba: za preprostejše iskanje glasbe je priporočena povezava USB.
POVEZAVA: IPOD®
Vklopite kabel vašega iPod® v vhod USB naprave.
Ko je vhod USB vašega iPod® povezan, se prikaže
meni »iPod«.

Seznam

Možnosti

3
UPORABA
Za predvajanje glasbe lahko uporabite naprave z
vgrajenim predvajalnikom iPod® in iPod®.
Opomba: sistem prepozna le obliki zapisa MP3 in
WMA.
»PONOVI«
S to funkcijo lahko ponovno predvajate eno pesem
ali vse pesmi. Pritisnite »Možnosti« 3, nato pa izberite »Skladba«, »Mapa« ali »Vse«.
Če se želite vrniti v nadrejeno mapo, pritisnite 2.
Če želite to funkcijo izklopiti, pritisnite tipko
»Možnosti« 3, nato pa izberite »Izklop «.

MULTIMEDIJSKI
1

SISTEM
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UPORABA

AUX
Ponovi

Izklop

Skladba

Branje po naključnem
vrstnem redu

Izklop

Vklop

Glavno

5

Seznam

4

Mapa

Vse

Možnosti

3

»BRANJE PO NAKLJUČNEM VRSTNEM REDU«
Ta funkcija omogoča naključno predvajanje skladb
v vaši zbirki glasbe.
Pritisnite »Možnosti«, 3 nato izberite »Vklop« za
vklop ali »Izklop« za izklop.
POVEZAVA: BLUETOOTH®
Glejte rubriko »Povezovanje naprav Bluetooth®« v
teh navodilih za uporabo.

Za prikaz seznama virov vnosa, ki so na voljo, pritisnite 1.
Če želite izbrati posnetek v mapi, pritisnite
»Seznam« 4.
Privzeto so albumi razvrščeni po abecednem vrstnem redu.
Videoposnetek
Izberite »Video« za prikaz videoposnetkov, ki so na
voljo v ključku USB. Izbrani videoposnetek se samodejno predvaja.
Med predvajanjem videoposnetka lahko:
– nastavite celozaslonski prikaz videoposnetka;
– nastavite svetlost zaslona;
– hiter premik naprej;
– ponovno predvajanje videoposnetka od začetka;
– začasna zaustavitev.

13
Dodaten analogni vhod
(AUX)
POVEZAVA
Povežite priključek jack predvajalnika z dodatnim
vhodom sistema.
UPORABA
Izberite »AUX« na spustnem seznamu 1 in nato izberite želeni posnetek na predvajalniku.
Zunanje zvočne naprave ne uporabljajte med
vožnjo.
Zaslon multimedijskega sistema ne prikazuje informacij o zvoku (naslov pesmi, ime izvajalca itd.).
Opomba: za vrnitev na začetni zaslon pritisnite
gumb 5.

Opomba: sistem ne more prepoznati nekaterih
oblik zapisa videoposnetkov.

Predvajanje videoposnetkov je možno le pri zaustavljenem vozilu.

Kakovost zvoka analognih (AUX) ali digitalnih
(USB, Bluetooth®) vhodnih naprav se lahko razlikuje glede na vrsto datoteke.

PRIKLJUČITEV

NAPRAV

BLUETOOTH®(1/2)

V multimedijskem sistemu pritisnite:
Nastavitve Bluetooth

Prikaz seznama naprav Bluetooth
Iskanje naprave Bluetooth
Preverjanje pristnosti zunanje naprave
Spreminjanje gesla

Zvok

Zaslon

Povezljivost

Sistem

Seznanjanje telefona
Bluetooth®
SEZNANJANJE TELEFONA BLUETOOTH® PREK
MULTIMEDIJSKEGA SISTEMA
Če želite uporabljati sistem za prostoročno telefoniranje, morate pri prvi uporabi svoj telefon Bluetooth® seznaniti s sistemom v vozilu.
Multimedijski sistem in telefon morata biti vključena. Prepričajte se, da je Bluetooth® v vašem
telefonu vključen in da je telefon viden ter da ga
lahko druge naprave prepoznajo (za dodatne informacije glejte navodila za uporabo telefona).

– vključite povezavo Bluetooth® na telefonu;
– Pritisnite »Nastavitve«, »Povezljivost« in nato
»Iskanje naprave Bluetooth« (prepričajte se,
da je telefon vklopljen in viden prek povezave
Bluetooth®).
– Na seznamu naprav, ki jih zazna multimedijski
sistem, izberite svoj telefon. Na zaslonu telefona
se bo prikazalo sporočilo.
– Odvisno od telefona pritisnite »Poveži se« ali
»Seznani se«, da dovolite seznanjanje.
– Odvisno od telefona s tipkovnico vnesite kodo, ki
se je prikazala na zaslonu multimedijskega sistema.
– Na zaslonu telefona se prikaže še eno sporočilo
s predlogom za samodejno seznanjanje z multimedijskim sistemom pri naslednjih uporabah.
Sprejmite to dovoljenje, če ne želite ponoviti tega
postopka.
Vaš pametni telefon je zdaj seznanjen z multimedijskim sistemom.
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Opomba: Čas seznanjanja se razlikuje glede na
znamko in model telefona.
Če multimedijski sistem med iskanjem naprav
Bluetooth® telefona ne zazna, glejte navodila za
uporabo telefona.
Če seznanjanje ne uspe, ponovite postopek.
Opomba: Pri nekaterih telefonih vas lahko sistem
pozove, da pri seznanjanju potrdite samodejni
prenos imenika telefona v multimedijski sistem.

Za več informacij obiščite spletno mesto https://
easyconnect.renault.com (odvisno od države).

Pri nekaterih znamkah in modelih telefonov so
lahko funkcije za prostoročno telefoniranje delno
ali v celoti nezdružljive z multimedijskim sistemom vozila.

PRIKLJUČITEV

NAPRAV

SEZNANJANJE TELEFONA BLUETOOTH® Z
MULTIMEDIJSKIM SISTEMOM PREK TELEFONA
– Vklopite povezavo Bluetooth® pri telefonu in
multimedijskem sistemu.
– V glavnem meniju multimedijskega sistema pritisnite »Nastavitve« > »Povezljivost«
> »Preverjanje pristnosti zunanje naprave«.
Multimedijski sistem je zdaj viden drugim napravam Bluetooth®.
– Na zaslonu se prikaže sporočilo z geslom in preostalim časom, ko bo multimedijski sistem še
vedno viden.
– Na telefonu prikažite seznam naprav Bluetooth®,
ki so na voljo.
– S seznama naprav, ki so na voljo, izberite multimedijski sistem Media Nav Evolution in prek
tipkovnice vnesite geslo, ki se je prikazalo na
zaslonu multimedijskega sistema (odvisno od telefona).
Na zaslonu telefona se prikaže sporočilo, da je telefon zdaj seznanjen z multimedijskim sistemom.

BLUETOOTH®(2/2)

Opomba: Čas seznanjanja se razlikuje glede na
znamko in model telefona. Če seznanjanje ne uspe,
ponovite postopek.
Odstranjevanje
seznanitve telefona
Bluetooth®
V glavnem meniju pritisnite »Nastavitve«,
»Povezljivost« in nato »Prikaz seznama naprav
Bluetooth«.
Pritisnite ikono koša za smeti ob telefonu, ki ga
želite izbrisati, in potrdite izbiro tako, da pritisnete
»V redu«.
SPREMINJANJE POVEZANEGA TELEFONA
Sistem lahko shrani do 5 telefonov Bluetooth®.
Kadar koli se lahko z enim od telefonov povežete ali
z njim prekinete povezavo. V glavnem meniju pritisnite »Nastavitve«, »Povezljivost« in nato »Prikaz
seznama naprav Bluetooth«.
Izberite telefon, s katerim želite vzpostaviti ali prekiniti povezavo, in izbiro potrdite s pritiskom ukaza
»V redu«.

15

VZPOSTAVITEV POVEZAVE NI USPELA
Če vzpostavitev povezave ni uspešna, preverite naslednje:
– telefon je vklopljen;
– telefon je konfiguriran tako, da sprejme zahtevo
multimedijskega sistema za samodejno povezavo;
– baterija telefona ni prazna;
– telefon je bil predhodno seznanjen s sistemom za
prostoročno telefoniranje;
– funkcija Bluetooth® vaše naprave in multimedijskega sistema je vklopljena.
Opomba: daljša uporaba sistema za prostoročno
telefoniranje povzroči hitrejše praznjenje baterije
telefona.

Pri vklopu multimedijskega sistema se zadnji
seznanjeni telefon samodejno poveže s sistemom.

KLICANJE

IN

SPREJEMANJE

1

KLICEV
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Klicanje iz dnevnika
klicev

1

Imenik

(1/2)

Seznami za klic

V glavnem meniju pritisnite »Telefon«, nato pritisnite »Seznami za klic« v spustnem meniju 1.

Anton KOVAČ
Franc NOVAK

Izberite med štirimi seznami stikov:

Avtodelavnica Janez
DR. MLAKAR

Išči po imenu

3

Vse

7

6

5

4

2
Vzpostavljanje klica iz
imenika

ISKANJE STIKA

KLICANJE
Ko je telefon povezan s sistemom, v glavnem
meniju pritisnite »Telefon«, nato izberite »Imenik«
v spustnem meniju 1.
Izberite stik (ali ustrezno številko, če ima stik več
številk). Klic se vzpostavi samodejno, potem ko pritisnete številko stika.
Opomba: prek multimedijskega sistema lahko kličete prek funkcije glasovnega prepoznavanja v
vašem telefonu. Če želite več informacij, glejte navodila za uporabo multimedijskega sistema.

Pritisnite na spustni meni 1, da se prikaže seznam,
nato izberite eno od naslednjih možnosti:
– »Kliči«;
– »Imenik«;
– »Seznami za klic«.

Stik lahko poiščete tako, da pritisnete 2 v meniju
»Imenik«, nato pa s številsko tipkovnico vnesete
priimek ali ime stika.

3 število neodgovorjenih klicev;
4 seznam neodgovorjenih klicev;
5 seznam prejetih klicev;
6 seznam odhodnih klicev;
7 vsi odhodni, prejeti in neodgovorjeni klici.
Na vseh seznamih so stiki prikazani od najnovejšega do najstarejšega. Pritisnite stik, ki ga želite
poklicati, da začnete s klicanjem.

KLICANJE
1

IN

SPREJEMANJE

KLICEV

(2/2)
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10

8

Kliči

Kliči
Dohodni klic

Sprejmi

Zavrni

15

9

14

13

12

11

Vnos številke

Sprejem klica

Med klicem

V glavnem meniju pritisnite »Telefon«, nato pritisnite »Kliči« v spustnem meniju 1.
Pritisnite tipke s številkami, da vnesete številko,
nato pritisnite 8, da številko pokličete.
Če želite popraviti številko, na kratko pritisnite
gumb 9. Z daljšim pritiskom tipke 9 lahko izbrišete
celo vneseno številko.

V primeru dohodnega klica se prikaže sporočilo z
naslednjimi informacijami:

Med pogovorom lahko:
– prekinete klic s pritiskom na 10;
– poslušate zvok prek zvočnika telefona s pritiskom 12 (zasebni način);
– poslušate zvok prek zvočnika vozila s pritiskom 11 (prostoročni način);
– izklopite mikrofon tako, da pritisnete 13;
– vklopite mikrofon tako, da pritisnete 14;
– vračanje na začetni zaslon ali prejšnji zaslon (npr.
navigacija) tako, da pritisnete 15.

– ime stika (če je klicateljeva številka v vašem imeniku);
– številka klicatelja;
– »Neznana številka« (če številke ni mogoče prikazati).
Opomba: dohodni klic lahko sprejmete ali zavrnete
na upravljalni enoti na volanu.

NAČIN

VOŽNJE

ECO²/ANDROID

1
Driving eco2

Skupna poraba
Povprečna hitrost
Razdalja brez porabe

Rezul.ek.vož.

Ekološ.izobr.

Driving eco²
Odvisno od nivoja opremljenosti je mogoče menije
uporabljati za nadzor porabe goriva. Na glavnem
zaslonu izberite »Driving eco²« za dostop do naslednjih informacij:
»Poročilo o poti«, »Rezul.ek.vož.«, »Ekološ.izobr.«.
Opomba: podatke lahko ponastavite s pritiskom
gumba 1.
»POROČILO O POTI«
Vidite lahko podatke, ki so bili pridobljeni med
zadnjo vožnjo: »Povprečna poraba«, »Povprečna
hitrost«, »Razdalja brez porabe«.

–

C A R P L AY / 4 X 4
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»REZUL.EK.VOŽ.«
S tem menijem lahko dobite skupno oceno na lestvici do 100. Večja kot je ocena, učinkovitejša je
vaša ekološka vožnja:
– zmogljivost pospeška;
– zmogljivost prestavljanja;
– zmogljivost funkcije predvidevanja zaviranja.

Povprečna poraba

Poročilo o poti

AUTO

Infor. za 4x4

»EKOLOŠ.IZOBR.«
Ta meni oceni vaš način vožnje in vam v skladu s
tem posreduje nasvete za optimalno porabo goriva.
ANDROID AUTO /
CARPLAY
Android Auto in Carplay je mogoče uporabljati z
nekaterimi aplikaciji v vašem telefonu, do katerih
lahko dostopate prek zaslona multimedijskega sistema. Priporočamo, da uporabite ključek USB, ki ga
priporoča proizvajalec telefona.
Če želite več informacij, glejte navodila za uporabo
multimedijskega sistema.

Informacije o 4 x 4
Če je sistem opremljen s to funkcijo, lahko v razdelku »Infor. za 4x4« dostopate do naslednjih podatkov v dejanskem času:
– nagib kolesa (pogon) v stopinjah;
– smer, s kompasom;
– vodoravni kot (naklon) v stopinjah.

NASTAVITVE

SISTEMA

Nastavitve zvoka
Glasnost/hitrost

Izklop

Nizko

Svetlost
Vklop

Način zemljevida

BAL/FAD

Ozadje

Zvok

Pomoč pri parkiranju

Zvok
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Nastavitve zaslona

Izklop

Glasnost

(1/2)

Zaslon

Povezljivost

Sistem

Dostop do parametrov
V glavnem meniju pritisnite »Nastavitve« za dostop
do naslednjih nastavitev: »Zvok«, »Zaslon«,
»Povezljivost« in »Sistem«.
MOŽNOSTI REGULIRANJA ZVOKA
Ta meni omogoča dostop do naslednjih nastavitev:
– »Glasnost/hitrost« se uporablja za samodejno
prilagajanje glasnosti glede na hitrost vozila;
– »Glasnost« je mogoče uporabiti za vklop izenačevalnika zvoka;
– »BAL/FAD« je mogoče uporabiti za nastavitev
porazdelitve zvoka ter lestvic za nizke, srednje in
visoke tone;

Samod
Temno

Zvok

Zaslon

Srednje

Izklop Vklop

Visoko

Dan

Noč

Svetlo

Povezljivost

Sistem

– »Zvok«: omogoča nastavljanje glasnosti za vsak
zvok posebej (Zvok, TA, Navigacija, Telefon in
Zvonj.).
NASTAVITVE ZASLONA
Ta meni omogoča dostop do naslednjih nastavitev:
– »Svetlost« omogoča nastavitev osvetlitve zaslona
na »Nizko«, »Srednje« in »Visoko«;
– »Način zemljevida« je mogoče uporabiti za izboljšanje vidljivosti zemljevida z nastavitvijo načina
prikaza na »Dan«, »Noč« ali »Samod« za samodejno preklapljanje med načinoma »Dan«/»Noč«
v skladu s stanjem žarometov;

Poglejte v vse smeri

– »Klimatska Info« je mogoče uporabiti za vklop ali
izklop prikaza informacij o klimatski napravi med
spreminjanjem nastavitev;
– »Ozadje« omogoča izbiro med temnim ali svetlim
prikaznim načinom;
– »Pomoč pri parkiranju«: omogoča vklop in izklop
kamere za vzvratno vožnjo (ali kamere z več prikazi, odvisno od opreme) in dostop do nastavitev
za zaznavanje ovir.
NASTAVITEV BLUETOOTH®
Glejte poglavje »Povezovanje naprav Bluetooth®«.

NASTAVITVE

SISTEMA

Opomba: uro samodejno nastavi sistem GPS. Če
želite imeti lokalno uro, morate imeti zemljevide
države, v kateri ste.

Nastavitve sistema

Jezik
Ura/enote
Tovarniške nastavitve
Izklop

Navigacija

Zvok

(2/2)

Zaslon

Povezljivost

Vklop

Sistem

NASTAVITVE SISTEMA
Ta meni omogoča dostop do naslednjih nastavitev:
– »Jezik«: omogoča spreminjanje jezika sistema
v menijih »Navigacija«, »Cilj«, »Možnosti«.
Za spreminjanje glasu sistema glejte razdelek
»Vodenje« v navodilih za uporabo multimedijskega sistema;
– »Ura/enote«: omogoča nastavitev časa na ročni
ali samodejni način, izbiro oblike zapisa časa
»12 ur« ali »24 ur« ali spreminjanje merskih
enot sistema (razdalja, »Temperatura«). Če želite
ročno nastaviti uro, pritisnite »Ura/enote« in nato
izberite »Nastavitev časa«;

– »Tovarniške nastavitve« je mogoče uporabiti
za ponovno inicializacijo različnih nastavitev
(»Telefon«, »Navigacija«, »Sistem za zvok, predstavnost in radio/Sistem« itd.);
– »Navigacija« je mogoče uporabiti za vklop/izklop
sistema navigacije,
– »Različica sistema« omogoča preverjanje različice sistema.
Opomba: nastavitve multimedijskega sistema ne
vplivajo na prikazovalnik instrumentne plošče
vozila.
Varnostna koda
Vaš multimedijski sistem je zaščiten z varnostno
kodo. Omogoča elektronski zaklep multimedijskega
sistema ob prekinitvi povezave (nepriključen akumulator, odklopljen sistem, pregorela varovalka
itd.). Če želite, da bo multimedijski sistem deloval,
morate vnesti kodo, ki je sestavljena iz štirih števk
in vam jo posreduje pooblaščeni proizvajalec.
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Oddaljeni zagon motorja
Pozor : Ne parkirajte vozila v zaprtem prostoru, če je zagon
na daljavo (RES) aktiven.
Samodejni zagon
Avto pripravljen za
Prebudi se na 2 uri

Izklop

Vklop

Spremeni
Izklop

Vklop

Avtomobil bo pripravljen čez 0 ur in 0 minut
V redu

Zagon motorja na daljavo
Če je vozilo opremljeno s to funkcijo, se lahko uporabi za nastavitev oddaljenega zagona motorja za
segrevanje ali prezračevanje potniškega prostora
do 24 ur pred uporabo vozila.

Za uporabo zagona motorja na daljavo glejte poglavje »Zagon motorja na daljavo« v navodilih za
uporabo.

POSODOBITEV

SISTEMA

(1/2)

S formatiranim ključem USB, računalnikom in internetno povezavo lahko:
– posodobiti vsebino kart;
– posodobiti sistem;
– kupiti nove karte;
– posodobite vsebino točk zanimanja;
Za to je najprej potrebna namestitev programske
opreme v računalnik.

Posodobitve zemljevidov se redno urejajo. Lahko
se zgodi, da se gradijo nove ceste in karte še niso
posodobljene.
Opomba: priporočamo, da namestite programsko
opremo Naviextras Toolbox v svoj računalnik in
sistem redno posodabljate.

Prikazani zasloni v vodniku Popravila so informativne narave.

Namestitev programske
opreme
Namestite aplikacijo Naviextras Toolbox na računalnik. Aplikacijo lahko prenesete s spletne strani
proizvajalca: Naviextras.com.
Zaženite nameščanje programske opreme in sledite
navodilom na zaslonu.
Ustvarjanje računa
V aplikaciji Naviextras Toolbox v orodni vrstici na
vrhu strani pritisnite 1 ikono »Not logged in« ali pritisnite gumb »Povezava« na glavnem zaslonu aplikacije »Toolbox«.
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1

Če niste vpisani na spletnem mestu Naviextras.
com, lahko to preprosto storite tako, da v aplikaciji Toolbox kliknete gumb »Registracija« na strani
za povezavo.
ZAJAMČENA POSODOBITEV KARTICE
Po dostavi vašega novega vozila lahko 90 dni brezplačno posodabljate karte. Potem so posodobitve
plačljive.

POSODOBITEV

SISTEMA

Posodobitev sistema
SHRANJEVANJE SISTEMA NA KLJUČ USB
Če želite posodobiti navigacijski sistem, morate
najprej prenesti informacije trenutnega sistema na
ključ USB (ni priložen).
Opomba: uporabljeni ključ USB mora biti formatiran v formatu FAT32 ter mora imeti najmanj 4GB in
največ 32GB prostora.
– Vstavite ključ USB v bralnik sistema;
– izberite gumb za dostop, nato pa »Navig.« >
»Možnosti« > »Posodobi zemljevid« na drugi
strani > »Možnosti« > »Posodobi«.
Kopija vašega sistema je shranjena na ključu USB.
SHRANJEVANJE SISTEMA NA VAŠ RAČUNALNIK

(2/2)

– zaženite aplikacijo Naviextras Toolbox na vašem
računalniku.
Ime sistema se prikaže na zgornjem delu okna aplikacije.
Vaš sistem je shranjen v vašem uporabniškem profilu.
PRENOS POSODOBITEV NA KLJUČ USB
V aplikaciji kliknite meni »Posodobitev«. Na zaslonu se prikaže tabela posodobitev. Posodobitve,
ki jih želite namestiti v multimedijski sistem,
lahko obkljukate ali odkljukate, nato pa kliknite
»Namestitev«.
Posodobitve se prenašajo na vaš ključ USB.
Počakajte, dokler se ne prikaže sporočilo, da je
prenos zaključen.

– Priključite ključ USB v vaš računalnik, ki je povezan z internetom;
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PRENOS POSODOBITEV V VOZILO
Pri delujočem motorju
vstavite ključek USB v vhod USB vašega vozila. Ko
je sistem zagnan, samodejno prepozna posodobitve, ki so na voljo na ključu USB, in s prikazom
sporočila »Posodobi« predlaga posodobitev sistema ali kart.
Za začetek posodabljanja pritisnite »Posodobi«.
Ko je posodobitev končana, se sistem ponovno
zažene.
Opomba: med tem postopkom ne uporabljajte
nobene funkcije multimedijskega sistema.
Lahko se zgodi, da se gradijo nove ceste in karte še
niso posodobljene.
Če želite več informacij, glejte navodila za uporabo
multimedijskega sistema.
Opomba: prenos in namestitev posodobitve sistema sta možna le, če obstaja novejša različica.

V nekaterih državah sta prenos in vklop opozoril
za nevarne odseke protipravna in lahko pomenita
kršitev zakonodaje.

( h ttps://easyconnect.renault.com )
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