R-Link

Guia rápido de seu veículo
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BEM VINDO AO UNIVERSO DO R-LINK
Parabéns pela sua escolha. Graças a sua tela sensível ao toque integrada, comandos no volante e reconhecimento de voz (dependendo do país), com o R-Link você
pode continuar a conduzir sem tirar os olhos da estrada.
Estas páginas fornecerão uma introdução aos principais recursos e configurações do sistema multimídia R-Link, incluindo a navegação.

Este documento não substitui o manual do proprietário.
Leia o manual do usuário para obter informações mais detalhadas sobre os recursos mencionados no guia “Utilização rápida” de seu sistema multimídia.
O guia “Utilização rápida” cobre todas as funções (padrão e opcional) disponíveis; mas sua disponibilidade no sistema R-Link depende da versão, das opções
escolhidas e do país de comercialização. Dependendo da marca e do modelo do seu telefone, algumas funções podem ser parcial ou totalmente incompatíveis
com o sistema multimídia do seu veículo.
Para obter mais detalhes, consulte uma oficina autorizada.

Traduzido do francês. Reprodução ou tradução, mesmo parciais, são proibidas sem autorização por escrito do fabricante do veículo.
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Funcionamento
O sistema multimídia entra automaticamente em
funcionamento logo que sob contato. Em qualquer
outro caso, pressione o botão  Liga/desliga no
sistema.
Parado
Pressione o botão Liga/desliga 
multimídia para desligar o sistema.

no sistema

CONECTAR SEU SISTEMA
Ative seus serviços conectados pressionando o
botão “Activate my services” no menu principal
do sistema multimídia para obter os aplicativos da
R-Link Store.
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DESCRIÇÃO
Um cartão SD é fornecido com o sistema multimídia. Entre outros, ele comporta a cartografia do
seu país. Antes de usar o cartão SD, verifique se
ele não está bloqueado.

Puxe o cartão para o extrair totalmente. Você
também pode pressionar “Sistema” e, depois,
“Remover cartão SD” para remover o cartão SD
com segurança.

ATUALIZAÇÕES
Atualizações, incluindo mapas, são editadas regulamente. Elas estão disponíveis para download em
R-Link Store inserindo o seu cartão SD de seu sistema multimídia no computador, que deverá estar
conectado à internet.
Após a entrega de seu veículo novo, você pode atualizar o sistema gratuitamente para um período determinado. Após este período, as atualizações são
pagas.
Nota: recomendamos que você crie uma conta
R-Link Store em seu computador e atualize o sistema regulamente.

Reconhecimento de voz

INSERINDO OU REMOVENDO O CARTÃO SD
Com o sistema de navegação desligado, insira
ou remova o cartão SD na abertura 1. Para retirar o cartão SD da ranhura 1, pressione o cartão
e depois solte-o. O cartão sai alguns milímetros.



O sistema multimídia tem um sistema de reconhecimento de voz que permite que algumas funções
e aplicativos do sistema multimídia e do telefone
sejam comandados por voz. Desse modo, você
pode utilizar o sistema multimídia ou o telefone
mantendo as mãos no volante.
O botão 2 ou 3 lhe permite usar o reconhecimento
de voz no sistema multimídia e/ou no telefone,
caso esteja conectado ao sistema.

O cartão SD é frágil; não o dobre. Insira-o no
sentido correto.
Utilize o seu cartão SD exclusivamente no âmbito
do funcionamento e da atualização de seu sistema de multimídia. Não o insira em nenhum
outro aparelho (câmera fotográfica, GPS portátil
etc.) ou em qualquer outro veículo.
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Preset 3

BNR - Dancefloor
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Fluxo

Menu

Tela tátil D
Selecione uma função ou botão na tela tocando-o.
Comandos
O sistema multimídia pode ser controlado por controles na tela D, por um controle central E, por um
dos comandos sob o volante F por um dos painéis
multimídia G.
COMANDOS DE TELA D
4 Acesso à “Assistência de estacionamento fácil”.
5 Acesso à assistência à condução.
6 Página inicial.
7 Liga/desliga .
COMANDO CENTRAL E
8 Voltar ao menu anterior.

7
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9 Ir à tela de bem-vindo.
10 Abrir o menu contextualizado.
11 Acessa o menu de telefones.
12 Movimento:
– ocorre o deslocamento no mapa;
– para cima/para baixo: desloca-se nas
várias zonas A, B ou C de um menu na tela;
– esquerda/direita: desloca-se nas várias
guias de um menu.
Rotação:
– desloca-se nos vários elementos das
zonas A, B ou C;
– desloca-se em uma lista;
– modificar a dimensão da escala (modo
ZOOM).
Pressione: para confirmar.
13 Abrir a tela da fonte enquanto é ouvida.
14 Ativar o protetor de tela.

23 22
15 Acessar os favoritos.
16 Ir ao menu principal.
17 Acessar o menu ‘Navegação’.
COMANDO SOB O VOLANTE F
18 Escolher a fonte de áudio.
19 Atender/desligar uma chamada (modo de telefone).
20 Aumenta o volume da fonte durante a audição.
21 Diminui o volume da fonte durante a audição.
20+21 Silencia/ativa o som da fonte de rádio
sendo reproduzida no momento.
22 Alterar o modo do rádio ou confirmar uma
ação.
23 Rotação: para pesquisar estações de rádio/alterar de faixa ou pasta de áudio.
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COMANDO SOB O VOLANTE F
24 Escolher a fonte de áudio.
25 Mudar o rádio de modo (AM/FM1/FM2/DR1/
DR2).
26 Aumenta o volume da fonte durante a audição.
27 Pressão breve:
– atender/desligar uma chamada (modo de
telefone);
– ligar/desligar o som.
28 Diminui o volume da fonte durante a audição.
29 Rotação: para pesquisar estações de rádio/alterar de faixa ou pasta de áudio.
30 Ativar/desativar o reconhecimento de voz.

Tela de multimídia G

36 Ejetar um CD.

31 Ouvir o rádio.

37 Escolher uma fonte externa.

32 Liga/desliga

38 Pressão breve:

33 Rotação: ajusta o volume da fonte durante a
audição.
34 Pressão breve: chamar uma estação de rádio
memorizada.
Pressionamento contínuo: memorizar uma estação de rádio.
35 Rotação: pesquisar estações de rádio, alterar
uma faixa de CD.

– deslocamento horizontal nas exibições;
– desloca-se nas várias zonas da tela;
– mudar de faixa em um CD ou lista de leitura.
Pressionamento contínuo:
– avançar/retornar um CD ou um arquivo de
áudio.
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38
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46

44 36

47

FM1

48

58
42

41

40

39

39 Ir ao menu principal.
40 Abrir o menu contextualizado.
41 Oscilação:
– ocorre o deslocamento no mapa;
– para cima/para baixo: desloca-se nas diversas áreas (barra superior, área central,
barra inferior) de um menu;
– esquerda/direita: desloca-se nas várias
guias de um menu.
Rotação:
– desloca-se nos vários elementos de uma
zona;
– modificar a dimensão da escala (modo
ZOOM).

39

42

41

40

45

Pressione:
– confirme.
42 Retorna ao menu anterior.
43 Ir à tela de bem-vindo.
44 Acessa o menu de telefones.
45 Abrir a tela da fonte enquanto é ouvida (rádio,
áudio CD, etc.).

Você pode alterar o formato da tela inicial.
Consulte o manual de uso do seu sistema para
mais informações.
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Preset 3

Driving Eco²

43

49

51

Menu

57

56

55

54 53

52

Tela de bem vindo
46 Informações de áudio.
47 Notificações do sistema.
48 Acesso ao menu do telefone/Status do telefone
conectado/Acesso à tela de reconhecimento de
voz do telefone conectado.
49 Temperatura externa.
50 Hora.
51 Instruções de navegação.
52 Menu contextualizado.
53 Posição atual do veículo.
54 Favoritos.
55 Acesso ao menu Android Auto™ do telefone
conectado.
56 Driving Eco²/Energia (veículos elétricos).
57 Menu principal.
58 Orientações de navegação.

INSERIR

UM

DESTINO

Menu
«Navegação»

(1/4)

«LOCALIDADES SALVAS»

7

Rua

A

Rue Lafayette
Avenue de la grande armée

No menu principal, pressione «Navegação» e,
depois, «Dirigir para» a fim de inserir seu destino.

Este menu contém destinos preferidos armazenados.

DIGITAR UM “ENDEREÇO”
MENU «DIRIGIR PARA»
Este menu apresenta vários métodos para indicar um destino.

«CASA»
Este menu permite que você comece a orientação para seu destino de casa pré-definido.
Para registrar o endereço de sua residência,
utilize o menu “Definições”, a seguir “Alterar
local da residência”.

Este menu permite que você insira todo
ou parte do endereço: país, cidade, rua e
número da residência. Na primeira utilização,
escolha o seu país e confirme.
– Insira o nome ou o código postal do município ou cidade usando o teclado tátil.
O sistema propõe a você vários nomes de cidades na área A. Pressione o nome da cidade
que é exibida para confirmar.
Se estas opções não forem as mais convenientes, acesse a lista completa correspondente à sua busca pressionando o botão 1,
"Listar".

Listar

1

2

– Selecione o município ou cidade;
– Proceda do mesmo modo para as seguintes telas
«rua» e «casa». Se você não quiser inserir o
número da casa ou se o sistema não reconhecer
o número, você pode inserir um entroncamento
de ruas. Pressione «Cruzamento» na tela «rua» e
selecione a rua.
Nota: o sistema mantém na memória as cidades inseridas anteriormente. Você pode selecionar qualquer uma desses municípios/cidades
diretamente exibindo a lista ou a partir do menu
«Destinos recentes».
Nota: para alterar o tipo de teclado (Azerty, Qwerty,
Grego etc.), pressione o botão 2.

INSERIR

UM

DESTINO

"DESTINOS RECENTES"
Este menu permite que você selecione um
destino na lista de endereços que foram
usados recentemente. Estas gravações são
efetuadas automaticamente.
– No menu «Navegação», selecione «Dirigir
para» e, depois, «Destinos recentes»;
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– No menu «Navegação», selecione «Dirigir
para» e, depois, «TomTom Places»;
– Insira a palavra-chave usando o teclado e
pressione OK;
– Na lista dos itens encontrados, selecione
um endereço para iniciar o guia.
Nota: este ícone somente será exibido se
você tiver uma assinatura nos países com
disponibilidade dos Serviços LIVE

– Na lista de destinos salvos, selecione um
endereço para iniciar o guia.

Este menu permite encontrar um posto de recarga para seu veículo elétrico e planejar uma
rota para esse local.

Este serviço permite que você encontre um
ponto de interesse usando uma palavrachave para criar um novo destino.

Nota: os postos de recarga pessoais são
armazenados no sistema de navegação, ao
passo que a lista genérica de postos de recarga é armazenada no cartão SD.
Apenas a lista no mapa SD pode ser atualizada e seus postos de recarga pessoais
podem ser gerenciados no sistema de navegação.

«PONTO DE INTERESSE» (PI)
“POSTO DE RECARGA”

«TOMTOM PLACES»
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Nota: você pode gerenciar os seus postos
pessoais por meio do menu «Configurações
EV». Consulte o manual de uso do seu sistema para mais informações.

Um ponto de interesse (PI) pode ser um serviço, um estabelecimento ou ainda um local
turístico, situado nas proximidades de uma
localidade (o ponto de partida, a localidade
de destino, uma outra no caminho etc.).
Os PIestão classificados em várias categorias, tais como restaurante, museu, estacionamento etc.
Há várias formas de encontrar um PI:
– a categoria;
– o nome do PIdesejado.

INSERIR

UM

DESTINO
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«PONTO NO MAPA»
3
Este menu permite que você defina um destino a partir do mapa. No menu «Navegação»,
selecione «Dirigir para» e, depois, «Ponto no
mapa».
Desloque-se no mapa a fim de posicionar o
cursor no seu destino e depois confirme: o
sistema calculará a rota.

4
Reconhecimento de voz



«LATITUDE LONGITUDE»
Este menu permite que você defina um destino usando os valores de latitude e longitude.

Você pode usar os comandos do sistema multimídia ou o do telefone para inserir um destino sem
ter que usar os controles da tela.
Toque o botão 3 ou 4 e aguarde o som de um bipe
para falar. Siga as instruções de áudio e visuais
fornecidas pelo sistema e na tela.

Consulte o manual de uso do seu sistema multimídia para obter mais informações.

INSERIR

UM

DESTINO

5

6

Dirigir para
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Confirmar o destino
No fim do cálculo, o sistema exibe a rota e propõe
duas possibilidades:

Avenue Du Golf - Aven. . .
Guyancourt
4:40 min
2 km
Percurso mais
rápido
16
de abril,
19:46

A tela comporta duas inserções:
– a inserção de trajeto 5 permite que um resumo
de seu percurso seja exibido;
– a guia "LIVE" 6 exibe informações de trânsito e as
áreas de risco em tempo real.

DETALHES DE VEÍCULO ELÉTRICO
Dependendo do nível de carga do veículo:
– se o destino puder ser alcançado, a orientação é
iniciada;

Resumo do percurso
Uma vez inseridas as informações sobre seu destino, o sistema calcula o itinerário.

Em certos países, é ilícito transmitir e ativar a
opção de área de risco, podendo constituir uma
infração à lei.

B

– «+": permite que você veja os detalhes da rota,
modifique a rota e armazene a rota;
– «Concluído»: ativa a orientação.
Observação: se você não efetuar a confirmação,
esta página é fechada após dez segundos e a
orientação é iniciada automaticamente.
Nota: a fonte das informações de trânsito recebidas é selecionada automaticamente pelo sistema
multimídia ("LIVE", se você tiver feito uma assinatura). O serviço "LIVE" usa "TomTom Traffic", que
oferece atualizações mais frequentes (aproximadamente a cada três minutos), cobrindo estradas
principais e secundárias.

Concluído
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7
– se o nível de carga não for suficiente para chegar
no destino, o sistema apresentará uma seleção
de postos de recarga ao longo da rota.
A bandeira 5 representa o seu destino. A cor indica
se o destino pode ser alcançado (verde) ou se não
pode (vermelho), dependendo do nível de carga do
veículo.
REGULAGENS DE NAVEGAÇÃO
Para modificar o volume das indicações de navegação, utilize o comando de volume durante uma
instrução de voz ou pressione 7 na tela B.

OUVIR

RÁDIO

11
1

Acessar o
rádio

Rádio DR1
AF | i-Traffic

6

TELA SENSÍVEL AO TOQUE
No menu principal, pressione «Multimídia» e,
depois, «Rádio».
PAINEL FRONTAL DO RÁDIO/DE MULTIMÍDIA
Pressione o botão «Rádio « no painel frontal.

2

3

4
Disponível

Listar

Frequência

Escolha uma faixa de
ondas
Selecione a faixa de ondas requerida(AM, FM ou
DR) pressionando 1.

MODO «LISTAR»
Para acessar a lista completa de estações, pressione o botão «Listar» e, depois, selecione a estação desejada.

AM e FM rádio

MODO «FREQUÊNCIA»
Para buscar uma estação manualmente, selecione
«Frequência». Para ajustar a frequência, duas
opções de pesquisa estão disponíveis:

MODO «DISPONÍVEL «
Para acessar a lista de estações de rádio memorizadas, pressione a guia «Disponível» e, depois,
selecione a estação desejada. Para adicionar a
estação atual, pressione continuamente o botão
no número requerido.

7

5

– busca manual – pressione os botões 3 e 4;
– busca semiautomática – pressione os botões 2
e 5.

Listar

Disponível

Rádio DR (rádio digital
terrestre)
MODO «LISTAR»
Este modo exibe a lista das estações de rádio disponíveis.
Pressione 6 ou 7 para percorrer todas as estações.
Para atualizar essa lista, consulte o manual do motorista.
MODO «DISPONÍVEL «
Esse modo de operação permite que você sintonize as estações de rádio que foram previamente
memorizadas sob solicitação. Pressione as teclas
numeradas de 1 a 6 para selecionar as estações
memorizadas.

MULTIMÍDIA
Menu
«Multimídia»
Seu veículo está equipado com um sistema
multimídia. No menu principal, pressione
«Multimídia» e escolha a partir da lista a seguir:
– «Rádio «
– «Mídia»
– « imagem » ;
– «Vídeo»
– «Definições»
Diversas fontes de entrada estão disponíveis:
– CD de áudio;
– USB ;
– Cartão SD;
– tomada auxiliar;
– conexão Bluetooth®.

12

«MÍDIA»
Pressione «Mídia» e, depois, selecione uma
fonte de entrada conectada ao sistema para
acessar os arquivos de áudio desejados.
Nota: apenas fontes disponíveis podem ser
selecionadas. As fontes indisponíveis estão
em cinza.

Pressione «Vídeo» e, depois, selecione uma
fonte conectada (cartão SD, USB etc.). O sistema possui dois tipos de leitura:
– «Reproduzir todos os vídeos»;
– «Reproduzir um vídeo».

«DEFINIÇÕES»
«IMAGEM»
Pressione «imagem» e, depois, selecione a
fonte conectada (cartão SD, USB etc.) para
acessar as fotos. O sistema possui dois tipos
de leitura:
– «Ler todas as fotos»;
– «Ler uma foto».

«RÁDIO»
Consulte a seção Rádio deste documento.

«VÍDEO»

Apresentação de slides de foto e reprodução de
vídeo apenas estão disponíveis com o veículo
parado.

Este menu permite que você ajuste as funções diferentes do menu «Multimídia».
Consulte o manual de uso do seu sistema
para mais informações.

Alguns formatos de foto e vídeo talvez não
possam ser lidos pelo sistema. Para obter
mais informações sobre formatos compatíveis,
consulte uma oficina autorizada.

CONEXÃO

DE

TELEFONE

Menu
«Telefone»
REGISTRAR UM TELEFONE
Para usar o sistema mãos livres, emparelhe o
telefone celular Bluetooth® com o veículo ao
utilizá-lo pela primeira vez. Assegure-se de que
o Bluetooth® esteja ativo e visível.
No menu principal do sistema:
– pressione «Telefone» e, depois, «Definições».
Uma mensagem é exibida na tela solicitando
que você emparelhe o telefone.
– Pressione «Sim «. O sistema multimídia pesquisa os telefones que estão nas proximidades com o Bluetooth® ativado;
– selecione o seu telefone na lista proposta. O
seu telefone está agora emparelhado com o
sistema.
Conforme o modelo, e se o sistema solicitar,
insira o código Bluetooth® no seu telefone para
emparelhá-lo com o sistema, ou confirme o emparelhamento.

BLUETOOTH®

O seu telefone poderá pedir autorização para compartilhar seus contatos e registros de chamadas.
Aceite o compartilhamento para encontrar essas
informações no sistema. Você também pode usar
o outro método de emparelhamento; consulte o
manual do usuário.
CONECTANDO UM TELEFONE
Quando é iniciado, o sistema mãos livres busca
por qualquer telefone emparelhado que estiver
ao alcance. Ele faz o download automaticamente
de dados do último telefone conectado (lista telefônica, música etc.). Para desativar essa opção,
consulte a seção «Fazendo/recebendo uma chamada».
Nota: se uma chamada estiver em curso enquanto
o telefone estiver sendo conectado, ela será automaticamente transferida para os alto-falantes do
veículo.
Nota: para mais informações sobre a lista de
telefones compatíveis, consulte uma Oficina
Autorizada ou consulte o site do fabricante na
Internet, se houver.
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Gerir equipamentos
Telefone da Sandra

Adicionar aparelho

MUDAR O TELEFONE CONECTADO
O sistema pode armazenar até cinco telefones celulares, mas somente um pode ser conectado por
vez.
Você pode conectar/desconectar a qualquer momento um dos telefones. Para fazer isso, no menu
principal:
– pressione «Telefone», «Definições» e, depois,
«Gerir equipamentos «;
– selecione o telefone a ser conectado ou desconectado.

FA Z E R

E

RECEBER

Menu
«Telefone»
No menu principal, selecione «Telefone». Você
pode fazer uma chamada selecionando:
– um contato na lista de telefones;
– um número no histórico de chamadas;
– o teclado para digitar o número.

UMA

CHAMADA

«REGISTOS DE CHAMADAS»
Este menu permite que você acesse:
– todas as chamadas (recebidas/feitas/perdidas);
– as chamadas recebidas;
– as chamadas perdidas;
– as chamadas feitas.
Selecione a guia desejada e pressione o
contato que deseja chamar.

«AGENDA»
Este menu permite que você faça uma chamada usando os contatos que já estão armazenados no telefone.
Selecione o contato (se o contato tiver vários
números, selecione o número requerido); o
sinal é iniciado automaticamente após pressionar o número de contato.

Nota: Em cada uma das listas, os contatos
são exibidos do mais recente ao mais antigo.

«DISCAR UM NÚMERO»
Este menu permite que você digite o número
no teclado. Após inserir o número, pressione
«Ligar» para fazer a chamada.

(1/2)
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«CORREIO DE VOZ»
Este menu permite que você escute o correio de voz. Pressione este ícone para que o
sistema chame o correio de voz configurado.
CONFIGURAR O CORREIO DE VOZ
Se o correio de voz não estiver configurado,
a tela de configuração é exibida. Digite o
número do correio de voz de sua operadora
telefônica.

FA Z E R

E

RECEBER

«DEFINIÇÕES»

UMA

CHAMADA

(2/2)
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Ajustes

dispositivos Gerenciar;

Este menu permite que você:
– gerencie aparelhos emparelhados;
– ajuste os níveis de som do sistema mãos
livres e do toque.
– configure o correio de voz;
– desativar/ativar o Bluetooth®;
– desativar/ativar o download automático dos
dados do telefone.
«GERIR EQUIPAMENTOS «
Este menu permite que você se conecte/desconecte a/de um telefone.
«NÍVEIS DO SOM «
Este menu permite que você altere as configurações de som de suas chamadas.
«CORREIO DE VOZ «
Este menu permite que você altere o número
de telefone de sua caixa de correio de voz.

3

Níveis do som
Correio de voz

1

Ativar Bluetooth

2

Download automático dos dados de telefone

4

Concluído

«ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO DO BLUETOOTH®».
Pressione 1 para ativar ou desativar a conexão
Bluetooth®.
Pressione em «Concluído».
«DOWNLOAD AUTOMÁTICO DOS DADOS DE
TELEFONE»
Pressione 2 para ativar ou desativar o download
de dados do telefone automático (lista telefônica,
música etc.) e, depois, pressione «Concluído».
A memória do sistema é restrita e é possível que
nem todos os contatos sejam importados.
Nota: os contatos guardados no cartão SIM do seu
telefone não ficam visíveis. Somente os contatos
salvos no telefone ficam visíveis.

Reconhecimento de voz



Você pode usar o controle de voz do sistema multimídia ou o telefone para discar um número ou
ligar para um contato da agenda sem tocar na tela.
Toque o botão 3 ou 4 e aguarde o som de um bipe
para falar. Siga as instruções de áudio e visuais
fornecidas pelo sistema e na tela.

Consulte o manual de uso do seu sistema multimídia para obter mais informações.

VEÍCULO

(1/2)

Menu
“Veículo”
Este menu permite que você monitore o consumo de combustível ou energia. Pressione
“Veículo” no menu principal para exibir os
menus abaixo.
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– “Velocidade média”;
– “Consumo total”;
– energia recuperada ou quilometragem realizada;
– desempenho médio de direção Eco;
– antecipação da frenagem;
– capacidade de gerenciar a velocidade do
veículo.
Para salvar seus dados, pressione “Salvar”,
depois selecione o tipo de trajeto escolhido. Para reinicializar os dados, pressione
“Redefinir” e, depois, “Sim “ para confirmar.

« DRIVING ECO2 »
Este menu exibe as seguintes informações:
– “Relatório de viagem”;
– “Minhas viagens preferidas “;
– “Treinamento Eco “.

“RELATÓRIO DE VIAGEM”
Este menu permite visualizar os dados registrados em seu último percurso:
– “Discar um número”;

“MINHAS VIAGENS
PREFERIDAS”
Este menu permite que você veja e compare
o desenvolvimento de seu estilo de condução usando as guias na parte inferior da tela
(“Resumo”, “Último”, “Média” e “Melhor”).

Consulte o manual de uso do seu sistema para
mais informações.

“DESAFIO ECOLÓGICO”
Este menu monitora o seu estilo de condução ecológica. Ele fornece uma pontuação
até 100 e informa as pontuações de outros
usuários da marca.

“TREINAMENTO ECO”
Este menu avalia seu estilo de direção e lhe
dá conselhos mais apropriados para otimizar
seu consumo de combustível ou de energia.

“COMPUTADOR”
Este menu mostra informações sobre o
consumo, a distância total percorrida, a velocidade média e a data de cálculo desde a
última reinicialização.

VEÍCULO

(2/2)

“VEÍCULO ELÉTRICO”
Este menu exibe as seguintes informações
sobre veículos elétricos.

“FLUXO”
Este menu permite visualizar um esquema do
veículo e indica os momentos onde o veículo
consome ou recupera a energia ao recarregar
a bateria de tração.
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“PROGRAMADOR DE LA
CARGA”
Este menu permite que você defina a hora de
início de carregamento de acordo com uma
hora ou programação semanal.

“TEMPORIZADOR DE
CONFORTO”
Este menu permite que você programe a hora
de início do ar-condicionado, com base em
um calendário semanal.

“TAKE CARE"
“DETALHES DE CONSUMO”
Este menu mostra o “Fluxo” e as “Detalhes
de consumo “.

Este menu permite a difusão da fragrância, a
ionização do ar e a verificação da qualidade
do ar externo.

O menu “Definições” só fica disponível com o
veículo parado.

“DEFINIÇÕES”
Este menu acessa os seguintes ajustes:
– auxílios de estacionamento;
– aviso de partida na via;
– “Assistência de estacionamento fácil”;
– Aviso de ponto cego;
– rebate automático dos retrovisores quando
o veículo for travado;
– travamento central automático durante a
condução;
– Limpador traseiro em marcha ré;
– ligar os faróis diurnos;
– destravar a porta do motorista somente
quando uma porta é aberta;
– acesso fácil do motorista;
– configuração do indicador do estilo de condução no painel de instrumentos;
– desligamento do painel de instrumentos
durante o carregamento;
– o plano de rota “Driving-Eco²";
– iluminação automática da luz alta.

SERVIÇOS

(1/2)

Menu
“Serviços”
No menu principal, pressione “Serviços”.
O menu “Serviços” lhe permite acessar funções
diferentes e serviços diferentes, como descrito
abaixo. Alguns serviços são gratuitos durante o
período experimental. Você pode estender a assinatura on-line em www.MyRenault.com ou na
R-Link Store de seu país.
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“R-Link Store"
Este serviço permite que você veja os aplicativos disponíveis. Você pode comprar aplicativos
ou assinaturas de serviços através de um sistema on-line protegido.

“Serviços de
navegação”
Este serviço permite que você veja a data de expiração dos serviços assinados.
Nota: a disponibilidade do “Serviços de navegação” pode variar.

“MY Renault" é um aplicativo disponível no
smartphone que lhe permite receber informações relacionadas ao seu veículo através do
smartphone.

Este serviço indica as áreas de risco.
Nota: dependendo das restrições locais, câmaras de velocidade podem não ser exibidas.

“TOMTOM PLACES”
Este serviço permite que você encontre um
ponto de interesse usando uma palavrachave, e que crie um destino.
« MYTOMTOM LIVE »

“TOMTOM TRAFFIC" OU
"TRÁFEGO”
Este serviço visa o recebimento de informações de trânsito em tempo real.

“Android Auto™": conecte seu smartphone à
porta USB do veículo para acessar aplicativos do
smartphone no sistema multimídia.

“RADARES”

Este serviço permite que você veja a data de
expiração dos serviços assinados.
Nota: a disponibilidade dos serviços LIVE
pode variar.

Em alguns países, é ilícito transmitir e ativar a opção de alertas de radares, constituindo, por isto, uma
infração à lei se isto for feito.

SERVIÇOS

(2/2)

“TEMPO”
Este serviço fornece previsões meteorológicas para o local de sua escolha.

« Z.E. SERVICES»
(veículo elétrico)
Este serviço presta informações sobre o
status da carga do seu veículo no painel de
instrumentos e por meio de certos telefones
celulares ou computador.

“Definições”
Este serviço inclui as ferramentas de gerenciamento de aplicativos e conexões.

Consulte as instruções do sistema para obter
mais informações sobre esses serviços.
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“GERENCIADOR DE APP”
Este serviço permite que você gerencie os
aplicativos instalados.
“SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO”
Este serviço permite que você veja a data de
expiração dos serviços assinados.

“COMPARTILHAMENTO DE
DADOS AUTORIZADO”
Este serviço permite que você ative ou desative o compartilhamento de dados.

“ATUALIZAR OS
APLICATIVOS”
Este serviço permite atualizar seus aplicativos, mas requer uma assinatura válida.

“GUIA DO R-LINK”
Este serviço reúne todas as instruções.

“E-MAIL”
Este serviço permite visualizar seus e-mails,
apenas com o veículo parado.

“PERFIS DE USUÁRIO”
Este serviço permite personalizar seu perfil
de usuário.

“ASSISTÊNCIA RENAULT"
Este serviço dá acesso à assistência
RENAULT.

FAVO R I TO S
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ADICIONAR UM TELEFONE FAVORITO

Favoritos - Navegação

Favoritos - Navegação

Selecione uma inserção vazia ou a tecla “Adicionar
favorito “.
Escolha um contato do diretório para adicionar aos
favoritos.
Adicionar favorito
Excluir um favorito
Excluir todos os favoritos

1

2

3

4

Na tela principal, pressione “Favoritos”. O menu
Favoritos permite que você crie atalhos e gerencie
os favoritos em quatro subseções:

ADICIONAR UM FAVORITO DE NAVEGAÇÃO

1 Navegação

Selecione uma inserção vazia ou a tecla “Adicionar
favorito “.
Insira um endereço para adicioná-lo aos favoritos.

2 Rádio;

ADICIONAR UM FAVORITO DE RÁDIO

3 Telefone

Selecione uma inserção vazia ou a tecla “Adicionar
favorito “.
Selecione a estação de rádio para adicionar aos
favoritos.

4 Aplicativos.

ADICIONE UM SERVIÇO FAVORITO
Selecione uma inserção vazia ou a tecla “Adicionar
favorito “.
Escolha um aplicativo para adicioná-lo aos favoritos.
Eliminar os favoritos
Para excluir um favorito, selecione o favorito a ser
excluído e, depois, pressione “+" e "Excluir um favorito”. Uma mensagem de confirmação é exibida
na tela – pressione “Excluir” para confirmar.
É possível eliminar o conjunto de favoritos, para
isto, pressione “+”, a seguir “Excluir todos os favoritos”. Uma mensagem de confirmação é exibida
na tela – pressione “Excluir” para confirmar.

AJUSTES

DO

SISTEMA

Menu
“Sistema”
No menu principal, pressione “Sistema” e,
depois, “Sistema” para configurar os seguintes itens.

(1/2)

“Volume sensível
à velocidade “

“SOM”
Este menu permite ajustar as seguintes configurações:

“Níveis do som “
“IDIOMA”
Este menu permite que você selecione um
idioma para aplicá-lo ao sistema. Selecione o
idioma desejado; depois uma voz.

Este menu permite ajustar o nível do
áudio de diferentes funções (“Auxílio ao
estacionamento”, “Navegação”, sistema
mãos livres, etc.).

“Alertas “
“EXIBIÇÃO”
Este menu permite que você defina o brilho
da tela para o dia e para a noite, bem como
a ativação automática ou não do modo noturno.
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Este menu permite ajustar o nível de som
para alertas e ative/desative os alertas
quando a tela do sistema multimídia está
desligada.

Consulte o manual de uso do seu sistema para
mais informações.

Este menu permite o aumento automático do volume de acordo com a velocidade.
“Leitura”
Este menu permite que você ajuste o
tipo de instruções que deseja escutar.

“Voz”
Este menu permite ajustar o volume do
sintetizador de voz.

“RELÓGIO “
Este menu permite que você configure o relógio do sistema, bem como o formato de
exibição da hora. O sistema ajusta automaticamente a data e hora por padrão.

AJUSTES

DO

SISTEMA

“AVISOS DE SEGURANÇA “
Este menu permite que você ative/desative os
alertas sinalizados pelo sistema.
Nesse menu, selecione os alertas, pressione
“Seguinte” para selecionar o som vinculado a
esses alertas e, depois, pressione
“Concluído”.

“PÁGINA INICIAL”
Este menu permite que você ajuste o formato
da tela inicial.
“TECLADOS “
Este menu permite que você escolha o tipo
de teclado virtual usado pelo sistema:
– escolha um tipo de letra entre latim, grego
e cirílico, depois pressione “Next”;

(2/2)

– escolha um tipo de teclado entre as escolhas propostas, depois pressione
“Concluído” para confirmar sua escolha.

“DEFINIR UNIDADES “
Este menu permite que você escolha o tipo
de unidade a ser usada pelos sistema para:
– distâncias;
– exibição das coordenadas;
– temperaturas;
– leituras de barômetro.
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“REMOVER CARTÃO SD”
Este menu permite que você ejete o cartão
SD com segurança.

“REPOSIÇÃO DE FÁBRICA”
Este menu permite que você reinicialize e retorne às configurações padrão do sistema.
Nota: após uma reinicialização, o sistema reinicia em inglês.

“STATUS E INFORMAÇÕES”
Este menu exibe as seguintes informações:
– versão do sistema;
– informações de GPS;
– informações de rede;
– informações de licença de software;
– direitos autorais.

“CONFIGURAÇÕES
AUTOMÁTICAS DO
ANDROID™"
Este menu permite definir as preferências do
aplicativo “Android Auto™" e acessar o tutorial de instruções do aplicativo no sistema
multimídia do veículo.

( w ww.renault-multimedia.com )
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