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BEM-VINDO AO UNIVERSO R-LINK 2

Felicitamo-lo pela sua escolha.
Para garantir que tira o máximo partido do dispositivo de ecrã multimédia integrado, recomendamos que leia este documento para saber mais sobre as principais 
funções, as definições do sistema multimédia e as vantagens da conectividade.

Encontre o manual de utilizador completo do seu sistema multimédia  R-Link diretamente no seu sistema, pressionando o botão do menu de sobreposição a 
partir do ecrã do menu principal e, em seguida, “Manual de instruções”.

Traduzido do francês. Reprodução ou tradução, mesmo parciais, interditas sem autorização escrita do fabricante do veículo.

Este documento não substitui o «Manual do Utilizador».
Leia o manual do utilizador para obter informações mais pormenorizadas sobre as funcionalidades que constam do guia “Marcas” do seu sistema multimédia.
O guia “Marcas” reúne todas as funções (de série ou opcionais) disponíveis; a sua presença no R-Link sistema de navegação depende da versão, das opções 
selecionadas e do país de comercialização. Consoante a marca e o modelo do seu telemóvel, algumas funções poderão ser parcial ou totalmente incompatíveis 
com o sistema multimédia do veículo.

Para mais informações, consulte um representante da marca.
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Funcionamento
O sistema multimédia é iniciado:
– quando o veículo é ligado;
– quando o botão para ligar/desligar o painel mul-

timédia é premido;
– ao tocar no ecrã.

LIGAR O SISTEMA
Ativar os serviços ligados, pressionando o botão 
“Ligar” no menu principal do sistema multimédia 
para obter as aplicações na R-Link Store.
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A Comandos
O sistema multimédia está equipado com coman-
dos no ecrã A, B ou C, um comando central D e um 
comando sob o volante E, o qual pode ser utilizado 
igualmente para interagir com o sistema.

COMANDOS DE ECRÃ A
 1 Pressão breve: ON/OFF.
  Pressão prolongada: reinicia o sistema.
 2 Aumento do volume.
 3 Diminuição do volume.
 4 Acesso às páginas de início.
 5  Acesso ao menu de regulação dos dispositivos 

de auxílio à condução.
 6 Acesso ao menu de regulação dos visores.

COMANDOS DE ECRÃ B
 7  Acesso direto ao ecrã da função «Assistência 

ao estacionamento fácil».
 8  Acesso direto ao ecrã de definições 

«Assistência à condução» ou acesso às defini-
ções de utilizador.

 9 Acesso às páginas de início.
10 Pressão breve: ON/OFF.
  Pressão prolongada: reinicia o sistema.
   Rodar: regular o volume da fonte em escuta.

Paragem
O sistema multimédia é desligado:
– quando o botão para ligar/desligar o painel mul-

timédia é premido;
– quando os abríveis do veículo são trancados.

Painel frontal multimédia 
O sistema está equipado com um ecrã multimé-
dia A, B ou C. Toque numa função ou numa tecla 
do ecrã para selecionar.
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15 Movimentação:
  – navegação na zona selecionada;
  –  para cima/para baixo: deslocar-se pelas di-

versas zonas (barra superior, zona central, 
barra inferior) de um menu;

  –  para a esquerda/direita: deslocar-se para di-
ferentes separadores de um menu.

  Rodar:
  –  deslocar-se nos vários elementos de uma 

zona;
  – deslocar-se numa lista;
  –  mudar a escala do mapa de navegação 

(modo ZOOM).
  Prima: para validar.
16  Aceda ao menu do sistema Multi-Sense ou 

altere o modo predefinido nos favoritos.
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COMANDOS DE ECRÃ C
 5  Acesso ao menu de regulação dos dispositivos 

de auxílio à condução.
 6 Acesso ao menu de regulação dos visores.
 9 Acesso às páginas de início.
10 Pressão breve: ON/OFF.
  Pressão prolongada: reinicia o sistema.
  Rotação: regulação do volume.
11 Apresentação de um ecrã negro.

COMANDO CENTRAL D
12 Regressar ao ecrã anterior.
13 Acesso às páginas de início.
14 Acesso ao menu contextual.

COMANDO SOB O VOLANTE E
17 Escolher a fonte de áudio.
18 Aceder às funções de telemóvel.
19  Aumentar o volume da fonte em escuta.
20 –  Corte/reponha o som do rádio ou desligue o 

reconhecimento vocal.
  –  Colocar em pausa/em leitura da faixa de 

áudio.
21  Diminuição do volume da fonte em escuta.
22  Pressão breve:
  –  Alterar o modo de deslocamento do rádio 

(estação pré-sintonizada/lista/frequência).
  – Validação.
   Pressão longa: sair das listas (pastas/faixas de 

áudio).
23  Navegar pelas estações de rádio/faixas áudio/

diretórios.
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O seu sistema multimédia tem quatro páginas 
iniciais, três das quais personalizáveis, incluindo 
vários widgets para diversas funções. Desloque-se 
de uma página para outra, deslizando o dedo na 
horizontal.
Dependendo da função, existe um ou dois tama-
nhos de widget. Numa página inicial, dependendo 
do tamanho do ecrã, pode inserir até:
– quatro widgets pequenos;
– dois widgets grandes;
– dois widgets pequenos e um widget grande.
pode modificar a configuração da página de início 
assim como o formato do relógio. Consulte o 
manual do utilizador do sistema.

Ecrãs de início
27 Relógio.
28 Temperatura exterior.
29 Informações do telefone (rede e bateria).
30  Notificações (telefónicas e das aplicações).
31 Indicador de página.
32 Apresentação da hora e da data.
33  Acesso às opções do ecrã de boas-vindas 

(menu contextual).
34 Informações de climatização.
35 Acesso ao menu principal.
36 Informações de perfil do utilizador selecionado.
37 Atalho “Fonte áudio”.
38 Atalho «Opções de Mapa».
39 Conteúdo da página.

36

37 30

38 37 28

36

Navegação

Menu

Ligar

Multimédia

Telefone

Veículo Sistema

Aplicações

24 25 26

Ecrã de menus

Existe uma barra de menus constituída por dois ou 
três botões na parte inferior de cada ecrã: 

24  «Dianteira» (sempre visível):
  –  premir brevemente este botão permite re-

gressar ao ecrã anterior;
  –  uma pressão longa neste botão permite re-

gressar à página inicial.
25  «Multifunções»: este botão está atribuído à 

ação principal do ecrã (desaparece ou fica a 
cinzento se não estiver ativo).

26   «Opções» (o botão fica a cinzento se não es-
tiver ativo): utilizado para aceder ao menu de 
sobreposição. 
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Actualizações
São editadas regularmente actualizações, nomea-
damente de cartografias. Em algumas situações, é 
possível que as estradas evoluam e que a cartogra-
fia não esteja ainda actualizada.

– Prepare uma chave USB vazia ou um cartão SD 
no formato FAT32 com, pelo menos, 8Go de 
espaço para a atualização do sistema e das apli-
cações;

– introduza a chave USB ou o cartão SD na porta 
do seu veículo. O sistema multimédia cria uma 
gravação do seu sistema de navegação;

– ligue-a ao seu computador e transfira-a ou trans-
fira as atualizações correspondentes da R-Link 
Store ou do sítio web www.myrenault.com;

– ponha o veículo a trabalhar e não desligue o 
motor durante a actualização do sistema;

– introduza a chave USB na porta USB do seu veí-
culo, ou o cartão SD na porta SD, e siga as indi-
cações apresentadas no ecrã.

Depois de concluir a instalação, o sistema é reini-
ciado. É apresentada uma mensagem no ecrã para 
indicar que a instalação foi realizada com sucesso.

Pressionar «Sim» para eliminar o ficheiro de atu-
alização da chave USB ou do cartão SD, ou «Nie»
para o manter.
Nota: Recomendamos a criação de uma conta My 
Renault no seu computador e a atualização fre-
quente do seu sistema.

Reconhecimento vocal 
O botão  no volante permite utilizar o reconhe-
cimento vocal do sistema multimédia e/ou do seu 
telefone, caso este esteja ligado ao sistema. Para 
mais informações, consulte o manual do utilizador 
do sistema multimédia.

Para obter mais informações, consulte o manual 
do utilizador disponível no seu sistema, pre-
mindo a tecla do menu contextual no ecrã do 
menu principal e premindo depois «Manual do 
utilizador».

P R I M E I R A  U T I L I Z A Ç Ã O  ( 4 / 4 )

Configuração das páginas iniciais

Take Care Take Care Driving eco2

Driving eco2 Favorito Multi-Sense

Multi-Sense Multimédia Multimédia

F

ADICIONAR WIDGETS
Prima o botão do menu contextual do ecrã prin-
cipal e, em seguida, selecione «Editar páginas ini-
ciais». 
A partir do ecrã F, pode adicionar um widget. 
Prima e mantenha o seu dedo no widget a adicio-
nar e, em seguida, arraste-o e largue-o no local 
pretendido na parte superior do ecrã.

ELIMINAR WIDGETS
Para eliminar um widget, prima «X» na parte supe-
rior direita do mesmo. É apresentada no ecrã uma 
mensagem de confirmação. Prima «Sim» para va-
lidar a eliminação.

Para mais informações, consoante o seu país, 
consulte o site www.renault-multimedia.com.
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A apresentação das fotos e a leitura dos vídeos 
são possíveis apenas com o veículo parado.

Menu 
“Multimédia”

O seu veículo está equipado com um sis-
tema multimédia. No menu principal, prima 
«Multimédia» e escolha na lista seguinte:
– « Rádio » ;
– “Multimédia”;
– « Foto » ;
– “Vídeo”;
– « Definições ».

Estão disponíveis várias fontes de entrada:
– “USB-1" (porta USB);
– “USB-2" (porta USB);
– «SD» (cartão SD);
– “CD" (CD áudio ou MP3);
– “AUX-1" (tomada jack);
– “AUX-2" (tomada jack);
– ligação Bluetooth®.

« RÁDIO »

Consulte o capítulo «Rádio» deste docu-
mento.

“MULTIMÉDIA”

Prima a tecla «Média» e depois seleccione 
uma fonte de entrada ligada ao sistema para 
aceder aos ficheiros de áudio pretendidos.

Nota: só podem ser seleccionadas as fontes 
disponíveis. As fontes indisponíveis estão a 
cinzento.
Nota: alguns formatos não podem ser lidos 
pelo sistema.

« FOTO »

Prima o botão “Foto” e, em seguida, sele-
cione a fonte ligada (cartão SD ou porta 
USB) para aceder às fotografias. O sistema 
propõe-lhe dois tipos de leitura:
– Ler uma foto;
– Ler uma apresentação animada.
Nota: alguns formatos não podem ser lidos 
pelo sistema.

“VÍDEO”

Prima o botão “Vídeo” e, em seguida, sele-
cione a fonte ligada (cartão SD ou porta USB) 
para aceder aos vídeos. Para iniciar a leitura 
de um vídeo, selecione o vídeo a visualizar.

Nota: alguns formatos não podem ser lidos 
pelo sistema.

« DEFINIÇÕES »

Este menu permite-lhe regular as várias fun-
ções do menu «Multimédia».
Para obter mais informações, consulte o 
manual do sistema.
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«Rádio»

No menu principal, prima «Multimédia» e 
depois «Rádio».

ESCOLHER UMA GAMA DE ONDAS
Escolha a gama de ondas pretendida premindo 
a tecla 4 «Banda».

«AM » e «FM »

MODO «FREQUÊNCIAS»
Procure manualmente uma estação, premindo 
o separador «Frequências». Estão disponíveis 
dois modos de pesquisa:
– pesquisa manual premindo 1 ou 2;
– pesquisa semi-automática premindo 3 ou 7.

MODO «ESTAÇÕES» (APENAS FM)
Para aceder à lista das estações, prima o sepa-
rador «Estações» e seleccione depois a estação 
pretendida.

Canais Estações Predefinições

DR

Banda 56Banda

Frequências Estações Predefinições

9 8

1

7

6

2

3

5

MODO «PREDEFINIÇÕES»
Aceda à lista das estações de rádio memorizadas, 
premindo o separador «Predefinições», e selec-
cione depois a estação pretendida. Para adicionar 
a estação que está a ouvir de momento, prima lon-
gamente o número pretendido.

Nota: a tecla 5 permite-lhe aceder às opções 
(«Mudar de fonte», «Definições», etc.). A tecla 6 
permite-lhe voltar à página anterior.

«DR» (rádio digital)
O rádio digital permite uma maior escolha de es-
tações de rádio, melhor qualidade de som e infor-
mações adicionais.

MODO «CANAIS»
Este modo permite-lhe ouvir as estações de rádio 
disponíveis. Passe de um canal para outro pre-
mindo 8 ou 9.

MODO «ESTAÇÕES»
Este modo exibe a lista das estações rádio dispo-
níveis. 

MODO «PREDEFINIÇÕES»
Consulte o parágrafo acima.

Consulte o manual do utilizador do sistema para 
obter informações complementares.

4
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Prima o botão «Entroncamento» no ecrã 
«Endereço» e selecione um entronca-
mento.

«Histórico»

Este menu permite-lhe seleccionar um 
destino a partir da lista dos últimos en-
dereços utilizados. Estas memorizações 
efectuam-se automaticamente.

I N T R O D U Z I R  U M  D E S T I N O  ( 1 / 4 )

Consulte o manual do utilizador do sistema mul-
timédia premindo o botão do menu contextual 
no ecrã do menu “Navegação” e, em seguida, 
“Manual de instruções”.

B

Seleccionar cidade

A

Menu 
«Navegação»

No ecrã de início, prima «Menu» e depois 
«Navegação» para aceder aos seguintes 
menus:
– «Destino»;
– «Itinerário»;
– «Ler alto trânsito»;
– «Opções de Mapa»;
– «Definições».

«DESTINO»

Este menu propõe-lhe vários métodos para 
introduzir um destino.

«Endereço»

Este menu permite-lhe introduzir um en-
dereço parcial ou completo (país, cidade, 
rua, número de rua ou cruzamento).

Para introduzir um endereço:

– digite o nome ou o código postal 
da cidade pretendida com o teclado 
táctil B. O sistema propõe-lhe vários 
nomes de cidade na zona A;

– seleccione a cidade pretendida;
– proceda da mesma forma para os ecrãs 

«Rua» e «Numero de rua»;

Se não pretender introduzir um número de 
rua, ou se o sistema não reconhecer o seu 
número, pode indicar um cruzamento. 

Durante uma navegação, quando é iniciada a 
pesquisa de um novo destino, é possível optar 
por definir o mesmo como ponto de passagem, 
novo destino ou etapa final. 
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«Pontos de interesse»

Este menu permite-lhe pesquisar pontos 
de interesse. Tem a possibilidade de efec-
tuar uma pesquisa por:
– nome;
– localização («Numa cidade», «Em 

redor últ pos conhecida», «no itinerá-
rio»...);

– categorias (estação de serviço, estacio-
namento, restaurante, alojamento...).

O sistema propõe-lhe uma lista dos 
pontos de interesse mais próximos desde 
o local onde se encontra até aos locais 
mais afastados.

“Favorito”

Este menu permite-lhe selecionar um 
destino armazenado anteriormente no seu 
sistema multimédia (“Casa”, “Trabalho” e 
“Agenda”).

«Casa»

Este menu permite-lhe iniciar a navegação 
até à sua residência, tal como definido an-
teriormente.

«Trabalho»

Este menu permite-lhe iniciar a navegação 
até ao seu local de trabalho definido an-
teriormente.

«Agenda»

Este menu permite-lhe memorizar ende-
reços no livro de endereços e utilizá-los 
mais tarde como destino.

«Coordenadas»

Este menu permite-lhe definir um destino 
com o auxílio dos valores de latitude e de 
longitude.

“Procurar no mapa”

Este menu permite-lhe definir um destino 
a partir do mapa. No menu “Navegação”, 
selecionar “Destino” e, em seguida, 
“Procurar no mapa”. Desloque-se pelo 
mapa para posicionar o cursor no seu 
destino e, em seguida, confirme pres-
sionando “Concluído”: o sistema calcula 
a rota.
Nota: É possível adicionar o endereço se-
lecionado ao livro de endereços premindo 
o botão no menu contextual e, em se-
guida, «Adicionar ao livro de endereços».

Para repor o endereço do seu domicílio ou local 
de trabalho, prima o botão do menu contextual 
«Repor endereço do domicílio» ou «Repor ende-
reço do local de trabalho» no menu «Favorito». 
Para repor tudo, prima o botão do menu contex-
tual «Reiniciar» do menu «Definições».
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Reconhecimento vocal 
Utilize o comando de voz do sistema para introdu-
zir um destino sem acionar o ecrã. Prima 1 e siga 
as instruções apresentadas pelo sistema e no ecrã.

Validar o destino
Depois de introduzir as informações relativas ao 
seu destino, o sistema apresenta um resumo do 
itinerário para validação.

Ir

2

Nota: se não confirmar, esta página será fechada 
ao fim de cerca de dez segundos e a navegação 
será iniciada automaticamente no modo de itinerá-
rio predefinido (rápido, económico ou curto).

REGULAÇÃO DE NAVEGAÇÃO
Pode configurar diferentes definições, selecio-
nando os seguintes atalhos:
– 4: permite-lhe ampliar o mapa;
– 5: permite ativar ou desativar as instruções de 

navegação;
– 6: permite-lhe alterar o modo do visor (2D/3D e 

2D norte).

O ecrã está dividido em duas zonas:
– A zona 2 apresenta o método de cálculo utili-

zado;
– a zona de trajeto 3 apresenta um resumo do iti-

nerário (distância, tempo do trajeto, trânsito e 
restrições que afetem o trajeto).

No final do cálculo, o sistema apresenta um 
resumo da rota e disponibiliza três opções:
– «Anterior»: regressar ao ecrã anterior;
– «Ir»: a navegação é iniciada;
– “Opções”: permite-lhe escolher uma rota, definir 

uma rota ou adicionar a rota ao livro de endere-
ços.

Nav

Mapa de orientação

4

Descrição geral 

1

5
6

Curto

3
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Se alguma ocorrência perturbar o itinerário, 
o sistema de navegação poderá sugerir que 
faça um desvio com base num período de 
poupança de tempo que pode ser definido. 
Consoante a sua seleção, o sistema pode su-
gerir o desvio ou segui-lo automaticamente.

“OPÇÕES DE MAPA”

Este menu permite seguir a navegação e 
obter mais informações sobre a mesma. 
Prima a tecla do menu contextual para 
aceder aos seguintes menus:
– “Mapa de trânsito”;
– “Opções de trajecto” ou “Itinerário”:
– “Regulações do mapa”;
– “Onde estou?” ou “Informações de 

GPS”;
– “Cancelar trajecto”.
Nota: ao premir o cartão, é possível aceder a 
outras funções através do menu contextual, 
como, por exemplo, pesquisar destinos espe-
ciais nas imediações.

I N T R O D U Z I R  U M  D E S T I N O  ( 4 / 4 )

“ITINERÁRIO”

Este menu permite aceder às seguintes fun-
ções:
– “Edit.Trajec.”: permite adicionar/remover 

etapas na navegação.
– “Cancelar trajecto”: permite cancelar a na-

vegação do itinerário.
– “Trânsito no trajeto”: permite aceder às in-

formações de trânsito no itinerário.
– “A evitar”: permite evitar troços de estrada 

que não pretenda percorrer.

– “Descrição geral”: permite ver a totalidade 
do itinerário no mapa.

– “Opções de trajecto”: permite alterar o tipo 
de itinerário que pretende utilizar. Neste 
menu, é possível pedir ao sistema que evite 
estradas com portagem (calculando simul-
taneamente o itinerário mais rápido).

“LER ALTO TRÂNSITO”

O sistema de navegação indica as perturba-
ções rodoviárias:
– com uma cor C alternando entre verde e 

vermelho no mapa;
– pelo tempo acumulado D de atrasos causa-

dos pelo trânsito;
– pelo resumo de trânsito no itinerário na 

barra de trânsito E.

“DESVIO”
Ative esta opção para permitir que o sistema 
de navegação utilize informações de trânsito 
para calcular o itinerário tomando o trânsito 
em consideração.

Nav

Mapa de orientação
Foch Avenida

E

C

D
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O seu telemóvel pode solicitar autorização para 
partilhar os seus contactos, o registo de chamadas 
e os meios. Aceite a partilha para encontrar estas 
informações no sistema multimédia. Para utilizar 
outros métodos de emparelhamento, consulte o 
manual do sistema.

LIGAR UM TELEMÓVEL
Quando o sistema é activado, o sistema de telefone 
mãos-livres procura os telemóveis emparelhados 
com o Bluetooth® activado que se encontram ao 
seu alcance. O sistema carrega automaticamente 
os dados do último telemóvel ligado (lista telefó-
nica, músicas...). Para desactivar esta opção, con-
sulte o capítulo «Fazer/receber uma chamada».

Nota: se estiver em curso uma chamada durante a 
ligação do telemóvel, será automaticamente trans-
ferida para os altifalantes do veículo.

L I G A Ç Ã O  D E  T E L E F O N E  B L U E T O O T H ®

Menu 
«Telefone»

EMPARELHAR O PRIMEIRO TELEMÓVEL
Para utilizar o seu sistema mãos-livres, empa-
relhe o seu telemóvel Bluetooth® ao veículo. 
Certifique-se de que o Bluetooth® do seu tele-
móvel está activo e com o estado regulado para 
«visível».
No menu principal do seu sistema:
– Prima «Telefone».
Aparece uma mensagem no ecrã a propor o em-
parelhamento de um telemóvel.
– Prima «Sim» O sistema multimédia procura 

os telemóveis por perto a ativar;
– selecionar o seu telefone;
– selecionar as funções a emparelhar, «mãos-

livres» e/ou «Média».
O telemóvel está agora registado no sistema 
multimédia.
Consoante o modelo, e se o sistema pedir, in-
troduza o código Bluetooth® no seu telemóvel 
para o emparelhar com o sistema, ou valide o 
pedido de emparelhamento.

MUDAR O TELEMÓVEL LIGADO
O sistema pode registar até seis telemóveis, mas 
apenas um de cada vez pode estar ligado ao te-
lefone. Pode em qualquer altura ligar/desligar um 
dos telemóveis. Para isso, no menu principal:
– prima «Telefone», «Definições» e «Lista de dis-

positivos emparelhados»;
– selecione o telemóvel a ligar ou desligar.
Se o seu telemóvel não surgir na lista, consulte o 
manual do utilizador do sistema para o adicionar.

Lista de dispositivos 
emparelhados

Téléphone de Nicolas

Téléphone de Elodie

Téléphone de Pierre

Téléphone de Sandrine

Pode emparelhar dois telemóveis simultanea-
mente: um para o sistema multimédia e outro 
para o telefone.

Adi. Dispositivo

Para mais informações sobre a lista de telefones 
compatíveis, consulte o sítio web www.renault-
multimedia.com.
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Menu 
«Telefone»

No menu principal, seleccione «Telefone». Pode 
fazer uma chamada seleccionando:
– um contacto na lista telefónica;
– um número no registo de chamadas;
– o teclado para marcar o número.

«LISTA TELEFÓNICA»

Este menu permite-lhe fazer uma chamada 
com o auxílio dos contactos já registados 
no seu telemóvel. Selecione o contacto (se 
o contacto tiver vários números, selecione 
o número pretendido), a chamada é iniciada 
automaticamente depois de premir o número 
do contacto.
Nota: os contactos guardados no cartão SIM 
do telemóvel não são visíveis. Apenas são vi-
síveis os contactos guardados no telemóvel.

“HISTÓRICO DE CHAMADAS”

Este menu permite-lhe aceder a:
– todas as chamadas (recebidas, efectuadas, 

perdidas);
– chamadas recebidas;
– chamadas perdidas;
– chamadas efectuadas.
Selecione o separador pretendido e prima o 
contacto para iniciar a chamada. 
Nota: em cada uma das listas, os contactos 
são organizados do mais recente para o mais 
antigo.

«MARCAR NÚMERO»

Este menu permite-lhe marcar o seu número 
com o auxílio do teclado numérico. Assim 
que o número tenha sido introduzido, prima 
«Chamada» para iniciar a chamada.

«SMS»

Este sistema permite visualizar as mensa-
gens do seu telemóvel ou que as mensagens 
sejam lidas em voz alta por uma voz sinteti-
zada apenas com o veículo parado. Apenas 
é possível aceder às mensagens de texto 
(SMS) recebidas quando o telefone está 
ligado ao sistema multimédia.
Note: autorize a partilha de dados no seu te-
lefone para aceder às mensagens de texto 
(SMS) no sistema.
Nota: apenas é possível ler SMS através 
do sistema multimédia. Não é possível ler 
outros tipos de mensagens.

«CORREIO DE VOZ»

Este menu permite-lhe consultar as men-
sagens de voz recebidas no seu telemóvel. 
Insira o seu número do correio de voz através 
do menu «Definições» e, em seguida, sele-
cione «Definições de correio de voz» quando 
o utilizar pela primeira vez.

Para obter informações mais detalhadas, con-
sultar o manual do sistema multimédia.
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«DEFINIÇÕES»

Este menu permite-lhe:
– activar/desactivar o Bluetooth®;
– aceder à lista dos aparelhos emparelhados;
– mudar o código de acesso;
– regular o nível sonoro dos vários sons do 

telemóvel emparelhado;
– configurar as mensagens de voz;
– activar/desactivar a espera automática;
– ativar/desativar o toque do telemóvel;
– obter ajuda para o smartphone;
– ativar/desativar o modo SMS. 

«BLUETOOTH®»
Prima «ON»/«OFF» para activar/desactivar o 
Bluetooth®.

«LISTA DE DISPOSITIVOS EMPARELHADOS»
Aceder a uma lista de dispositivos empare-
lhados com o sistema multimédia e adicio-
nar/eliminar dispositivos.

«ALTERAR CÓDIGO DE ACESSO»
Esta opção permite-lhe modificar a palavra-passe 
do Bluetooth®. A palavra-passe atual é apresen-
tada.

«NÍVEIS DE SOM»
Esta opção permite-lhe regular o volume toque do 
telemóvel e do sistema mãos-livres, bem como a 
sensibilidade do microfone.

«DEFINIÇÕES DE CORREIO DE VOZ»
Introduzir o número de voicemail no teclado digital 
e, em seguida, pressionar “Guardar”.

«AUTOMATICAMENTE EM ESPERA»
Para activar/desactivar a espera automática das 
chamadas recebidas, prima «ON» ou «OFF».

“AJUDA DO SMARTPHONE”
Permite-lhe aceder ao tutorial sobre a utilização do 
telefone com o sistema multimédia.

«SMS»
Pressionar “ON"/"OFF" para ativar/desativar a 
função.

É possível atender/terminar uma chamada pre-
mindo diretamente o comando 1 no volante.

1

2

Reconhecimento vocal 

É possível utilizar o comando de voz do sistema 
multimédia ou o telefone para marcar um número 
ou ligar para um contacto da lista telefónica sem 
tocar no ecrã.
Toque no botão 2 e, em seguida, aguarde até ouvir 
um sinal sonoro antes de falar. Siga as instruções 
sonoras e visuais fornecidas pelo sistema e pelo 
ecrã.
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Menu 
«Veículo»

Este menu permite-lhe aceder aos menus se-
guintes.

«ILUMINAÇÃO AMBIENTE»

Este menu serve para personalizar a ilumina-
ção ambiente no interior do veículo.
São propostas as opções seguintes:
– «Iluminação ambiente» 

(«Ligado»/«Desligado»);
– Cor ambiente;
– «Intensidade»;
– Área do painel de bordo e habitáculo dian-

teiro/traseiro.

Nota: quando a iluminação ambiente está 
desligada, as definições não estão disponí-
veis.
Nota:  para guardar a iluminação ambiente 
pretendida, realize estas regulações no menu 
“Multi-Sense".

«BANCOS»

Este menu permite-lhe aceder às opções 
abaixo.

«Massagem»

Este menu permite-lhe ajustar a função de 
massagem do banco do «Condutor» ou do 
«Passageiro»:
– em modo de funcionamento/paragem;
– do programa pretendido;
– «Intensidade» e «Velocidade».
Nota: quando os bancos de massagem são 
apagados, as regulações ficam indisponíveis.
Nota: As definições de massagem não 
podem ser alteradas.

«Rebatimento one-touch»

Este menu permite-lhe rebater um ou 
todos os bancos traseiros do veículo.

O número de bancos colocados no veículo 
varia.
No ecrã, prima o(s) banco(s) que pretende 
rebater e, depois, prima «Rebater». Prima 
«Sim» para confirmar.
Para rebater todos os bancos, pressione 
«Todos» e, em seguida, «Rebater». Aquando 
do rebatimento dos bancos, certifique-se 
de que os bancos não estão ocupados. Esta 
opção está acessível apenas com o veículo 
parado e os cintos não apertados.

«Definições»

Este menu permite-lhe regular a posição 
do banco do passageiro e do condutor 
para facilitar o acesso ao entrar no veí-
culo. As definições disponíveis são:
– «Acesso fácil para o para o passageiro»;
– «Cortesia banco passageiro»;
– «Posição».
Para reinicializar a sua selecção, prima 
a tecla do menu contextual e, depois, 
«Reiniciar».
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«MULTI-SENSE»

Este menu permite-lhe personalizar o com-
portamento de alguns sistemas incorpora-
dos. A partir deste menu, selecione um ou 
dois modos favoritos a partir dos seguintes 
cinco modos:
– «Comfort»;
– «Sport»;
– «Eco»;
– «Neutral»;
– «Perso».
Para configurar o modo seleccionado, prima 
o botão do menu contextual e, depois, 
«Definições do modo actual». Consoante o 
modo escolhido, os valores de parâmetros 
personalizáveis são apresentados:
– «Direcção»;
– «4Control»;
– «Amortecedores»;
– «Motor»;
– «Conforto térmico»;
– “Ecrã”;
– «Design do som do motor»;
– «Iluminação ambiente»;
– “Massagem ao condutor”.

Nota: para personalizar os diferentes modos, 
toque no centro do ecrã multimédia para 
aceder às regulações.

«ASSISTÊNCIA À 
CONDUÇÃO»

Este menu permite-lhe aceder e configurar 
os seguintes elementos:
– «Aviso de afastamento da faixa de roda-

gem»;
– «Assist. à manu. do veíc. na faixa de roda-

gem»;
– «Definições aviso saída de faixa»;
– Regulações de “Alerta de saída involuntária 

de via”;
– «Aviso de distância»;
– «Travagem ativa»;
– «Aviso ângulo morto»;
– «Definições de alerta de velocidade»;
– «Controlo de tracção avançada»;
– «Máximos automáticos».

Nota: para repor a seleção, prima o botão do 
menu contextual e, em seguida “Reiniciar”.

«AJUDA AO 
ESTACIONAMENTO»

Este menu permite-lhe aceder e configurar 
os seguintes elementos:
– «Detecção de obstáculos»;
– «Câmara de visão traseira»;
– «Assistência ao estacionamento fácil».

«Detecção de obstáculos»

Selecione este menu para regular as di-
ferentes opções associadas à deteção de 
obstáculos.

«Câmara de visão traseira»

Selecione este menu para regular as di-
ferentes opções da câmara de marcha-
atrás.

Para ver uma demonstração do modo “Multi-
Sense", prima o botão do menu contextual no 
ecrã de seleção do modo e, em seguida, "Acerca 
de”.
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«Assistência ao estacio-
namento fácil»

Selecione este menu para configurar 
as opções relacionadas com a função 
“Assistência ao estacionamento fácil”.

«DRIVING ECO2»

Este menu permite-lhe avaliar o seu estilo de 
condução.

«COMPUTADOR DE BORDO»

Este menu permite aceder a informações 
sobre o seu trajeto.

«TAKE CARE»

Este menu permite-lhe ser notificado sobre a 
qualidade do ar exterior.

V E Í C U L O  ( 3 / 3 )

Consulte o manual do utilizador do sistema 
multimédia premindo o botão do menu contex-
tual no ecrã do menu «Veículo» e, em seguida, 
«Manual de instruções».

«Qualidade do ar»

Este menu permite ver um gráfico da quali-
dade do ar exterior e ativar/desativar o ciclo 
de desodorização.

«PRESSÃO DOS PNEUS»

Este menu permite-lhe ser informado em caso 
de pressão insuficiente ou de fuga dos pneus. 
Para iniciar uma reposição, prima “Repor”. É 
apresentada no ecrã uma mensagem de con-
firmação.

«DEFINIÇÕES DO 
UTILIZADOR»

Este menu permite activar/desactivar as se-
guintes opções:
– destrancar apenas a porta do condutor;
– bloqueio automático das portas em anda-

mento;
– função mãos livres;
– volume sonoro dos pisca-piscas (prima «+» 

ou «-»);
– som de início interior;
– início exterior;
– iluminação automática;
– limpa-vidros traseiro em marcha-atrás 

(caso a marcha-atrás seja engrenada);
– parametrização do indicador do estilo de 

condução no quadro de instrumentos;
– ...
Para reinicializar os seus dados, prima a tecla 
do menu contextual e, depois, «Reiniciar».

A sequência de apresentação dos menus poderá 
variar.



19S E R V I Ç O S 

“Aplicações”

Este serviço permite-lhe aceder aos servi-
ços descritos seguintes. No menu principal, 
prima «Aplicações».
Alguns serviços podem ser acedidos gratui-
tamente durante um período experimental. É 
possível prolongar a subscrição online atra-
vés do sítio web www.myrenault.com ou da 
R-Link Store no seu veículo.

«AS MINHAS APLICAÇÕES»

Este serviço permite-lhe consultar as apli-
cações instaladas. Prima «As minhas aplica-
ções» e depois o ícone da aplicação preten-
dida para a iniciar.
Nota: para desinstalar uma aplicação, prima 
a tecla do menu contextual e, em seguida, 
«Organizar aplicações». Prima «x» na parte 
superior direita da aplicação que pretende 
eliminar.

«R-LINK STORE»

Este menu permite adquirir aplicações, fun-
cionalidades e serviços diretamente a partir 
do seu veículo através de um sistema online 
seguro.
Nota: o acesso à R-Link Store apenas estará 
disponível se os serviços tiverem sido ativa-
dos e o veículo estiver parado. 
Nota: Para mais informações, consoante 
o seu país, consulte o sítio da web www.
renault-multimédia.com.

«GESTOR DE APLICAÇÕES»

Este serviço permite-lhe gerir as suas apli-
cações e apresenta informações sobre as 
aplicações instaladas no seu sistema multi-
média. 

Nota: Para parar uma aplicação em execu-
ção, selecione a aplicação e prima «Parar» na 
parte inferior do ecrã.

“PRIVACIDADE”

Este menu permite ativar/desativar a partilha 
de dados.
Nota: Se este menu estiver desativado, deter-
minadas aplicações poderão não funcionar 
corretamente.

Consulte o manual do utilizador do sistema mul-
timédia premindo o botão do menu contextual 
no ecrã do menu “Aplicações” e, em seguida, 
“Manual de instruções”.

“Android Auto™"/"Carplay™": ligue o seu smar-
tphone à porta USB do veículo para aceder a 
aplicações do seu smartphone no sistema mul-
timédia.

“MY Renault" é uma aplicação disponível no seu 
smartphone que permite receber e enviar infor-
mações relativas ao veículo através do seu smar-
tphone.
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«ECRÃ»

Este menu permite-lhe aceder às informa-
ções seguintes.

«Ecrã central»

Este menu permite-lhe modificar o aspeto 
do ecrã multimédia. Selecione o tema pre-
tendido e regule a sua luminosidade pre-
mindo «+» ou «-».

Nota: o modo «Modo de luminosidade 
diurno» está desactivado à noite e o modo 
«Modo de luminosidade nocturno» está 
desactivado de dia.

R E G U L A Ç Õ E S  D O  S I S T E M A  ( 1 / 3 )

Menu 
«Sistema»

No menu principal, prima «Sistema» para 
aceder aos menus de regulação abaixo.

Nota: para aceder ao aviso virtual do sistema, 
prima o botão do menu contextual e depois 
«Manual de instruções».

«PÁGINA DE INÍCIO»

Este menu permite-lhe configurar o ecrã de 
início. As três páginas iniciais disponíveis 
são apresentadas na parte superior do ecrã 
para que possa pré-visualizar a sua sele-
ção. Os widgets disponíveis encontram-se na 
parte inferior do ecrã e podem ser apresenta-
dos em várias páginas. 
Para adicionar ou eliminar widgets, consulte 
o capítulo “Primeira utilização” neste manual.

«PERFIL DO UTILIZADOR»

Este menu permite escolher um perfil de uti-
lizador a aplicar ao sistema. O botão do menu 
contextual permite:
– mudar o nome de um perfil;
– mudar a foto de um perfil;
– duplicar um perfil;
– reinicializar um perfil.
Os parâmetros registados num perfil de uti-
lizador são:
– o idioma do sistema;
– a unidade de distância escolhida;
– a configuração da página de início;
– as pré-seleções de rádio;
– o histórico de navegação;
– os favoritos de navegação;
– os parâmetros de confidencialidade;
E as regulações de:
– do visor;
– «Multi-Sense";
– da iluminação ambiente;
– a unidade de distância escolhida;
– a posição do banco do condutor;
– a posição dos retrovisores.
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Nota: estas regulações estão disponíveis 
quando a função «Ecrã HUD» está activada 
e o motor a trabalhar.

«LUMINOSIDADE»

Este menu permite-lhe regular a luminosi-
dade do quadro de instrumentos, do ecrã 
multimédia e do visor frontal.

«VOLUME»

Este menu permite-lhe regular o volume dos 
seguintes parâmetros premindo «+» ou «-»:

– volume de áudio principal;
– toque do telemóvel;
– comunicação telefónica;
– navegação;
– sons de alerta;
– som das teclas;
– volume do indicador:
– detecção de obstáculo;

– alerta de saída de via;
– comandos de voz.

Nota: «0» = regulação de silêncio.

«IDIOMA»

Este menu permite escolher um idioma a 
aplicar ao veículo. Seleccione o idioma pre-
tendido.

«TECLADO»

Este menu permite escolher o tipo de teclado 
virtual utilizado pelo sistema entre os pro-
postos («Azerty», «Qwerty», «Qwertz», etc.).

«Painel»

Este menu serve para mudar o aspeto 
do quadro de instrumentos. Selecione 
um estilo de entre as quatro propostas 
e regule a «Modo de luminosidade noc-
turno» premindo «+» ou «-».

Nota: a função “Modo de luminosidade 
nocturno” apenas é ativada quando as 
luzes são ligadas.

«Ecrã HUD»

Este menu permite ajustar os parâmetros 
seguintes:
– a activação ou a desactivação da função 

«Ecrã HUD»;
– a activação ou a desactivação da regula-

ção automática da luminosidade;
– a intensidade da luminosidade do ecrã;
– a altura do visor frontal. Consulte o manual do utilizador do sistema mul-

timédia premindo o botão do menu contextual 
no ecrã do menu «Sistema» e, em seguida, 
«Manual de instruções».
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«INTERFACE DE 
SMARTPHONE»

Este menu pode ser utilizado para aceder ao 
seguinte
– Funções «Android Auto™» ou «CarPlay™»;
– O «tutorial» de instruções das aplicações 

«Android Auto™» e «CarPlay™».

«REINICIAÇÃO GERAL»

Esta função permite repor todas as regula-
ções de fábrica do sistema. Todos os dados, 
as aplicações e a configuração são apagados. 
Confirmar a reposição pressionando «Sim». 
Para mais informações, consulte o manual do 
utilizador do sistema multimédia

Nota: para recuperar as suas aplicações, sincro-
nizar o sistema com a R-Link Store. Aplicações 
de maiores dimensões só poderão ser recupera-
das utilizando o seu computador ligado à R-Link 
Store.

«INFORMAÇÕES DO 
SISTEMA»

Este menu permite consultar determinadas 
informações do sistema (versão do software, 
informações de navegação, idioma atual, li-
cença, etc.).

«BARRA DE SUGESTÕES»

Este menu permite visualizar notificações 
em andamento. É possível ativar ou desativar 
estas notificações, as quais estão ordenadas 
por categorias («Navegação», «Multimédia», 
«Telefone», etc.).

Nota: quando a função «Notificações» é de-
sativada, todas as subcategorias são desati-
vadas automaticamente.

A sequência de apresentação dos menus poderá 
variar.

«DATA E HORA»

Este menu permite-lhe configurar manual-
mente o relógio do sistema e o formato de 
apresentação. É recomendado permanecer 
em regulação automática.

«UNIDADES»

Este menu permite-lhe escolher o tipo de 
unidade de distância («km» ou «milhas»).

«COMANDO DE VOZ»

Este menu permite-lhe escolher e atribuir ao 
sistema uma voz masculina ou feminina.
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