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VITAJTE V PROSTREDÍ CARMINAT TOMTOM® Z.E. LIVE

Blahoželáme vám k výberu.

Na niekoľkých stranách si preštudujte multimediálne funkcie, ako aj nastavenia vášho navigačného systému Carminat TomTom®, služby LIVE a služby Z.E. Na konci tohto sprievodcu  
nájdete informácie, ktoré vám umožnia vytvoriť si účet na TomTom HOME™ aby ste mohli využívať exkluzívne služby sťahovania údajov.

Všetky informácie o Využití Videa, simulátoroV a kompletný náVod na použíVanie nájdete jedným kliknutím na stránke  e-Guide  
carminat tomtom®, prístupnej na internetoVom portáli www.e-Guide.renault.com.

Tento dokument nenahrádza návod na používanie. Podrobnejšie informácie o funkciách nachádzajúcich sa v tomto dokumente nájdete v kompletnom návode na používanie navi- 
gačného systému Carminat TomTom®.

Preložené z francúzštiny. Rozmnožovanie alebo preklad celého textu, či jeho častí, je zakázaný bez písomného súhlasu výrobcu.
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Vyberanie karty SD
V hlavnom menu zvoľte „Odoberte kartu SD“, potvrďte  
pomocou pravého kontextuálneho tlačidla. Správa vás  
informuje, že môžete vytiahnuť kartu SD. 
Ak chcete vybrať SD kartu zo štrbiny a, zatlačte kartu  
a pusťte ju. Karta sa vysunie o niekoľko milimetrov.  
Kartu úplne vyberte.

„Prehliadky“
V hlavnom menu vyberte „Pomoc!“, puis sélectionnez  
„Nastaviť jednotky“, aby ste sa oboznámili s fungovaním  
vášho navigačného systému.

Karta SD

opis
Karta SD bsa dodáva spolu s navigačným systémom.  
Okrem iného obsahuje mapu vašej krajiny.

aktualizácia
Aktualizácie máp a dobíjacích staníc pre elektromobily  
sa vydávajú pravidelne. K dispozícii sú na stiahnutie  
TomTom HOME™ prostredníctvom karty SD vášho navi- 
gačného systému, ktorú vložíte do počítača pripojeného  
na internet.
Po dodaní vášho nového vozidla máte možnosť aktuali- 
zovať svoje mapy zdarma po dobu 60 dní Potom sa za  
aktualizácie platí. 
poznámka: Odporúčame vám, aby ste si údaje z karty  
SD pravidelne ukladali do svojho počítača a často aktua- 
lizovali systém. Pozrite v kapitole „Aktualizácia systému“  
tohto dokumentu.

zasunutie karty SD
Navigačný systém je vypnutý, vložte kartu SD do štr- 
biny a.

Première utilisation

GO

Z A č I A T O K  P O u ž Í V A N I A

a

Štart
Multimediálny systém sa zapína automaticky po naštar- 
tovaní vozidla. V ostatných prípadoch stlačte tlačidlo  
štart/stop systému.

Vypnutie
Ak chcete vypnúť navigačný systém pri zapnutom zapa- 
ľovaní, stlačte ovládač štart/stop audio systému.

Karta SD je krehká, neskladajte ju. Vložte ju v správ- 
nom smere, ako je vyznačené na obrázku. 
Používajte svoju SD kartu len v rámci činnosti a ak- 
tualizácie navigačného systému. Nevkladajte ju do  
iných prístrojov (fotoaparát, GPS...). Nevkladajte ju  
do iného vozidla.

b
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Commandes

O V L á D A č E  ( 1 / 2 )

1 Kontextuálne tlačidlá (pozrite funkcie na nasledujúcej  
strane).

2 Prístup k dopravným informáciám (krátke stlačenie);
– prístup k rekapitulácii trasy (dlhé stlačenie, pri navigá- 

cii);
– prístup k bubline dosiahnuteľnosti (dlhé stlačenie,  

mimo navigácie).
3 Rotácia, presun a stlačenie:
– premiestňovanie vo zvislom a vodorovnom menu;
– zmena mierky (režim mapy).
Prepínanie (hore, dolu, vpravo, vľavo):
– premiestňovanie v menu vo zvislom alebo vodorov- 

nom smere;
– premiestňovanie sa na mape.

Stlačením:
– potvrdiť (stredné tlačidlo).
– zobraziť stručný prehľad menu.

4 Stlačenie (hore, dolu, vpravo, vľavo):
– premiestňovanie v menu vo zvislom alebo vodorov- 

nom smere;
– zmena mierky (stlačiť hore a dolu).
Stlačiť (stredné tlačidlo).
– potvrdiť ;
– zobraziť stručný prehľad menu;
– pri navigácii návrat na menu obrazovky.
poznámka:  v závislosti od vozidla má systém k dispozí- 
cii hlavný ovládač alebo diaľkové ovládanie. Diaľkovým  
ovládaním nie je možné vykonať dlhé stlačenie.

5 Prístup ku kompletnému menu navigačného systému  
(krátke stlačenie);

– prístup k nastavovaniu systému (dlhé stlačenie).
poznámka: výlučne na centrálny ovládač.

6 Nastavenie jasu obrazovky;
– nastavenie jasu v režime deň/noc (krátke stlačenie);
– maskovať mapu (dlhé stlačenie).

7 Opakovať hlášku alebo aktivovať sprievodný hlas  
(krátke stlačenie);

– vypnúť sprievodný hlas (dlhé stlačenie).

8 Prístup k menu „Navigovať na...“ (krátke stlačenie);
– navigovať smerom „Domov“ (dlhé stlačenie).

9 Zmeniť režim zobrazovania 2D alebo 3D.

10 Návrat na predchádzajúcu obrazovku.

Diaľkové ovládanie odložte na miesto, kde je chrá- 
nené pred slnečným žiarením, aby ste predišli poško- 
deniu batérií.

BACK

MAP
2D/3D

INFO
ROUTE

DEST
HOME

MENU
SET

REPEAT
MUTE

LIGHT
DARK

1

9

8 5

2

1

10

67

3

diaľkoVé oVládanieHlaVný oVládač

1 1

4

59

10
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Skratky diaľkového  
ovládania

V závislosti od navigačnej mapy obsahujú niektoré tla- 
čidlá diaľkového ovládania „skratky“, ktoré umožňujú  
priamy prístup do menu a k funkciám.

1 Dotyk ľavého kontextuálneho tlačidla ṅ:

– opakovať hlasovú správu (pri navigácii);

– bez prejdenej trasy (mimo navigácie).

123

Afficher catégorie de PI sur la carte
Station de recharge

A B C D E F G H I

J K L M N O P Q

S T U V W X Y Z

R

x

Kontextuálne tlačidlá

Kontextuálne tlačidlá 1 a 2 slúžia na výber a potvrde- 
nie akcie a alebo b, ktorá sa zobrazí v dolnej časti ob- 
razovky.

1 2

34

a b

Hotovo

2 Potvrďte pomocou pravého Ṅ kontextuálneho  
tlačidla:

– zobrazenie rekapitulácie prejdenej trasy (pri navigá- 
cii);

– prístup k bubline, indikujúcej polomer dojazdu (mimo  
navigácie).

3 Informácie menu: dopravné informácie: 

– prístup k dopravným informáciám (dlhé stlačenie, pri  
navigácii);

– prístup k skúmaniu mapy (dlhé stlačenie, mimo navi- 
gácie).

4 Priblíženie: zväčšenie alebo zmenšenie navigačnej  
mapy.
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Poznámka: stlačením tlačidla „MAP-2D/3D“ diaľkového 
ovládania alebo centrálneho ovládača môžete kedykoľ-
vek prejsť na obrazovku s mapou. 
poznámka: Ak chcete zmeniť nejaký parameter, ne-
zabudnite to potvrdiť pomocou kontextuálnych tlačidiel 
predtým, ako sa vrátite na obrazovku mapy.

Skryť mapu

Skryje sa iba mapa a pokyny. Zvukové upozornenia 
radarov, slovné pokyny navigácie, čas, teplota a rádio 
zostávajú aktívne. Stlačenie hociktorého tlačidla vám 
umožní znovu zobraziť mapy.

G
O

50

150

10:12
km17.2

---

500
mètres

FM 101.90 RDS-AF 16°C

Modes d‘affichage

Obrazovka Menu

1 Názov menu.
2 Názov funkcie alebo podmenu.
3 Lišta pre postupné zobrazovanie strán v menu.
poznámka: Menu môže obsahovať viac stránok obra-
zovky.

Obrazovka mapy

4 Navigačné mapy.
5 Označenie smeru.
6 Informácie o premávke.
7 Hodiny.

8 Navigačné pokyny a vzdialenosť po najbližšiu zmenu 
smeru.

9 Odhad času príchodu, celkovej ostávajúcej vzdiale-
nosti a možnosť dosiahnutia cieľa (zelená a červená 
zástavka s bleskom).

10 Vonkajšia teplota (v závislosti od vozidla).
11 Aktuálna poloha vozidla.
12 Informácie audio (v závislosti od vozidla).
13 Dobíjacie stanice na mape.
14 Infromácia o možnosti dosiahnutia cieľa podľa 

úrovne nabitia akumulátora. Pri cieľovom bode sa 
zobrazí zelená alebo červená zástavka s bleskom.

4 76

8

9

1011

5

12

R E ž I M y  Z O b R A Z E N I A

1 2

3

Použiť nočné farby Zobraziť BZ na mape

bezpecnostný zámok Predvoľby reči

Nezobrazovať nabíjacie sta-
nice na mape

Predvoľby 1 z 5

Vypnúť zvuk

Route De Beynes, Villiers-Saint-Fréderic

0:24 h

LIVE

17.2 km

Route De Beynes, Villiers-Saint-Fréderic

0:24 h
17.2 km

IQ Routes
20 Mai, 9:50

HotovoDetaily

Najrýchlejšia trasa

13

14

14
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Volume et voix

H L A S I T O S ť  A  H L A S

Výber hlasu
Váš systém vám ponúka možnosť výberu syntetického 
alebo ľudského hlasu. Tento hlas sa používa pri hlaso-
vých inštrukciách.
Ak chcete zmeniť hlas v navigačnom systéme, v hlav-
nom menu zvoľte „Zmeniť predvoľby“, potom „Predvoľby 
reči“ a „Zmeniť hlas“. Vyberte hlas zo zoznamu.
Potvrďte pravým kontextuálnym tlačidlom.

syntetické Hlasy
Syntetické hlasy sa generujú prostredníctvom navigač-
ného systému.
Poskytujú hlasové inštrukcie počas jazdy. Môžu vyslovo-
vať ulice, informácie dopravných značení…

naHráVka ľudskýcH HlasoV
Ľudské hlasy sú nahrané hercom.

poznámka: ľudské hlasy vám poskytnú len 
zjednodušené sprievodné inštrukcie.

Podobná manipulácia sa dá realizovať aj pomocou 
vášho diaľkového ovládania.

poznámka: na základe diaľkového ovládania a cen-
trálneho ovládania vyberte „Vypnúť hlas“ cez stručné 
menu. 

Vypnutie zvuku
Ak chcete vypnúť všetky zvuky (hlasy, výstražné zname-
nia…) v hlavnom menu, vyberte v menu „Zmeniť pred-
voľby“, potom „Vypnúť zvuk“. 
Ak chcete vypnúť zvuk, zvoľte položku „Zapnúť zvuk“.

Použiť nočné 
farby

Zobraziť BZ na 
mape

bezpecnostný 
zámok

Predvoľby reči Vypnúť zvuk

Predvoľby 1 z 5

Zmeniť hlas

Hlasy

Predvoľby reči

Vypnúť hlas

Hlasitosť
Ak chcete zmeniť hlasitosť sprievodných správ, použite 
ovládač zvuku audio systému počas hlasovej správy.
Ak bola správa príliš krátka, môžete ju zopakovať 
prostredníctvom tlačidla „REPEAT/MUTE“ centrálneho 
ovládača alebo ľavým kontextuálnym tlačidlom diaľko-
vého ovládania.

Vypnutie navigačných 
pokynom
Na centrálnom ovládači stlačte tlačidlo „REPEAT/MUTE“ 
(dlhým stlačením) alebo zvoľte menu „Zmeniť pred-
voľby“ a potom „Vypnúť hlas“. 

Nezobrazovať nabíjacie sta-
nice na mape
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LIVE

RENAULT

Z  E

Entrer une destination

Menu „Navigovať na...“

Stlačte tlačidlo „MENU/SET“, aby ste sa dostali do menu 
„Navigovať na...“.

poznámka: ak chcete prostredníctvom centrálneho 
ovládača vstúpiť priamo do menu „Navigovať na...“, 
stlačte tlačidlo „DEST/HOME“.

Toto menu vám ponúka rôzne spôsoby na indikovanie 
smeru:

– zadajte adresu z časti Adresa jedným z nasledujúcich 
spôsobov:

  – zvoľte „Stred mesta“,

– zvoľte smer spomedzi miest v položke „Posledné cieľ. 
miesto“;

– zvoľte „Bod na mape“,

– vyberte „Breddegrad“ alebo „Zem. dĺžka“ ;

– voľba cieľa podľa dobíjacej stanice a miestneho 
vyhľadávania.

Z A D A N I E  C I E ľ A  C E S T y  ( 1 / 4 )

Navigovať na...

Mesto a ulica

Stred mesta

PSČ 

Križovatka alebo 
dopravný uzol

Doplňujúce informácie pozrite v návode na používa-
nie.

  – zvoľte „Križovatka alebo dopravný uzol“,

  – zadajte celú adresu „Mesto a ulica“.

  – hľadať pomocou „PSČ “,

– zvoľte „Domov“,

– zvoľte adresu v položke „Obľúbené“;

– vyberte adresu pomocou „Point of interest“ (BZ) ;

Zmeniť predvoľby Služby LIVE Z.E. Services

HD TrafficNájsť alternatívuNavigovať 
na...

Hlavné menu 1 z 3 Navigovať na... 1 z 2

Domov Obľúbené Adresa

Posledné cieľ. 
miesto

Nabíjacia stanicaMiestne 
vyhľadávanie

Aktuálna pozícia:  Cieľové miesto: 
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zadanie noVej „adresy“

Táto položka vám umožňuje zadať celú alebo len časť 
adresy: krajina, mesto, ulica a číslo domu.

poznámka: prijaté sú len adresy rozpoznané systé-
mom.

– Pri prvom použití zvoľte „Krajina“ a potvrďte.

– napíšte názov a PSČ požadovaného mesta pomocou 
kurzoru 3.

 Systém vám môže ponúknuť niekoľko názvov miest 
v zóne 1. 

 Môžete priamo vybrať mesto pomocou zvýraznenia 
stlačením kontextového tlačidla „Hotovo“.

 Inak môžete vybrať iný návrh tak, že budete posúvať 
kurzor pomocou joysticku (centrálny ovládač), alebo 
pomocou diaľkového ovládania. Stlačením kontex-
tuálneho tlačidla „Hotovo“ potvrďte mesto.

 Ak vám výber nevyhovuje, pomocou šípky 2 napravo 
od zoznamu (posúvaním kurzoru smerom hore) si 
zvoľte kompletný zoznam zodpovedajúci vášmu 
výberu.

 Systém zobrazí zoznam.

– Zvoľte príslušné mesto a potvrďte.

– Rovnakým spôsobom postupujte pri nasledujúcich ob-
razovkách „Ulica“ a „Č.“, ak je to potrebné.

poznámka: systém zachová v pamäti posledné zadané 
mestá. Jedno z týchto miest zobrazených v zozname je 
možné vybrať priamo.

Z A D A N I E  C I E ľ A  C E S T y  ( 2 / 4 )

„domoV“

Táto voľba vám poskytuje navigáciu smerom k vášmu 
bydlisku.

Môžete ju aktivovať centrálnym ovládačom dlhším stla-
čením tlačidla „DEST/HOME“.

Ak chcete zmeniť domácu adresu, môžete zadať adresu 
v ponuke nastavenia navigácie, a potom môžete zvoliť 
možnosť „Zmeniť miesto domova“.

123

Ville : Vers
Vers (Haute-Savoie)

A B C D E F G H I

J K L M N O P Q

S T U V W X Y Z

France

R

x Hotovo

21
Navigovať na...

Domov Obľúbené Adresa

Posledné cieľ. 
miesto

Nabíjacia stanicaMiestne 
vyhľadávanie

Cieľové miesto: 

3
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„posledné cieľ. miesto“

Táto voľba umožňuje zvoliť cieľ cesty na základe zo-
znamu posledných použitých adries. Toto ukladanie do 
pamäte je automatické hneď po spustení navigácie.
V hlavnom menu zvoľte položku „Navigovať na...“, 
potom vyberte „Posledné cieľ. miesto“.
V zozname cieľov uložených do pamäte zvoľte adresu, 
potom ju potvrďte ako cieľ trasy.

Z A D A N I E  C I E ľ A  C E S T y  ( 3 / 4 )

„obľúbené“

Obľúbené ciele sú často zadávané miesta určenia, ako 
napr. pracovisko.
– V hlavnom menu zvoľte „Navigovať na...“.
– Zvoľte „Obľúbené“ a potvrďte.
– V zozname adries uložených v pamäti zvoľte adresu 

miesta určenia.
– Potvrďte.

Svoje obľúbené položky si môžete spravovať v menu 
„referencie“, potom vyberte „Správa obľúb. položiek“.

poznámka: ikona „Obľúbené“ zosivie, ak nemáte 
žiaden uložený cieľ.

Navigovať na...

Domov Obľúbené Adresa

Posledné cieľ. 
miesto

Nabíjacia stanicaMiestne 
vyhľadávanie

Navigovať na...

Domov Obľúbené Adresa

Posledné cieľ. 
miesto

Nabíjacia stanicaMiestne 
vyhľadávanie

Cieľové miesto: 

Navigovať na...

Domov Obľúbené Adresa

Posledné cieľ. 
miesto

Nabíjacia stanicaMiestne 
vyhľadávanie

Cieľové miesto: Cieľové miesto: 

„miestne VyHľadáVanie“

Služba „Miestne vyhľadávanie“ vám umožňuje nájsť 
cieľové miesto a naplánovať trasu na toto miesto s pos-
kytnutím čo najaktuálnejších informácií.

poznámka: ak máte predplatené služby LIVE, táto 
ikonka sa nezobrazí.
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Route De Beynes, Villiers-Saint-Fréderic

0:24 h

LIVE

17.2 km

Route De Beynes, Villiers-Saint-Fréderic

0:24 h
17.2 km

IQ Routes
20 Mai, 9:50

Zobrazovanie informácie

Obrazovka má dve záložky:

– záložka trasy 3 umožňuje zobrazenie rekapitulácie 
prejdenej trasy;

– záložka LIVE 4 umožňuje zobrazenie informácií o do-
prave a výstrahy pred radarmi v reálnom čase.

Podľa toho, či je akumulátor dostatočne nabitý alebo 
nie, sa v cieľovom bode zobrazí zelená alebo červená 
zástavka 5.

poznámka: prechod z jednej záložky na druhú urobíte 
pomocou bočného kliku joystickom.

Z A D A N I E  C I E ľ A  C E S T y  ( 4 / 4 )

Potvrdenie cieľa cesty
Hneď, ako sú informácie o cieli cesty zadané, systém 
prepočíta trasu.
Ak je funkcia IQ Routes™ zapnutá, môžete si naplánovať 
lepší smer cesty s ohľadom na reálnu rýchlosť meranú 
na cestách (pozrite v časti „Predvoľby plánovania“, v ka-
pitole „Sprievodca“, aby ste vypli/zapli funkciu).
Na konci výpočtu vám systém ponúkne dve možnosti:
–  „Detaily“ vám umožňuje vizualizovať detaily trasy 

rôznymi spôsobmi (pozrite v kapitole „Navigácia“, v 
časti „Detaily trasy“).

– „Hotovo“, navigácia sa začína.

poznámka: ak to nepotvrdíte, táto strana sa po 10 
sekundách zatvorí a automaticky sa spustí navádzanie.

poznámka: podľa úrovne nabitia vozidla:
– ak je cieľ dosiahnuteľný, spustí sa navigácia;
–  ak dobitie nie je dostatočné, systém ponúkne 

vyhľadávanie dobíjacej svorky na vašej trase.

HotovoDetaily

Najrýchlejšia trasa

43

« nabíjacia stanica »

Menu „Nabíjacia stanica“ vám umožní nájsť dobíja-
ciu stanicu pre elektromobil a naplánovať prechod cez 
toto miesto. Ak chcete získať aktuálnu verziu zoznamu 
staníc dobíjania, musíte vykonať aktualizáciu vášho sys-
tému pomocou TomTom Home™. 

poznámka: svoje osobné stanice dobíjania si môžete 
spravovať cez menu „Predvoľby“, a potom vyberte 
„Spravovať moje nabíjacie stanice“.

Navigovať na...

Domov Obľúbené Adresa

Posledné cieľ. 
miesto

Nabíjacia stanicaMiestne 
vyhľadávanie

Cieľové miesto: 

5
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TOMTOM

N

S

Guidage

N A V á D Z A N I E

Vypnutie navigácie

Ak chcete vypnúť spustenú navigáciu, zvoľte v hlavnom 
menu „Zrušiť trasu“ a potom potvrďte.

Ak chcete navigáciu znovu spustiť, zvoľte „Navigovať 
na...“ a potom „Posledné cieľ. miesto“.

Podrobnosti o trase

Táto funkcia poskytuje vizualizáciu trasy pred navi-
gáciou. Potom, ako ste zadali smer, zvoľte záložku 
„Detaily“.

V ponuke je päť možností:

– „Prehľadávať ako text“
– „Prehľadávať ako obrázky“
– „Prehľadávať mapu trasy“
– „Zobraziť demo trasy“
– „Zobraziť súhrn trasy“.

Preferencie pre 
plánovanie

Táto rubrika prístupná prostredníctvom menu 
„Predvoľby“ vám umožňuje zvoliť typ cesty, ktorou pôj-
dete s využitím navigácie.

Po výbere typu cesty vám systém ponúka možnosť akti-
vovať, alebo deaktivovať funkciu IQ Routes™.

možnosť úspornej trasy
Táto funkcia vám umožní zobraziť cestovnú mapu plus 
úspory energie.

Predvoľby plánovania Ukázat‘ cestné zo-
brazenia

Predvoľby spustenia

Skryť kompas Nastaviť hodiny Skryť tipy

Predvoľby 4 z 5Hlavné menu 2 z 3

Zrušiť trasu Prehľadávať 
mapu

Bezpečnostné upo-
zornenia

Pridať ako 
obľúbené

Oblasť nabíjania Odoberte 
kartu SD

Aktuálna pozícia:

Prehľadávať 
ako text

Zobraziť trasu

Prehľadávať ako 
obrázky

Prehľadávať mapu trasy

Zobraziť demo 
trasy

Zobraziť súhrn trasy

Nájst‘ alternatívu
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Services LIVE

S L u ž b y  L I V E

LIVE

RENAULT

Z  E

Služby LIVE obsahujú taktiež predplatené bezpeč-
nostné výstrahy na cestách, HD Traffic™, miestne vy-
hľadávanie a predpoveď počasia.
Po skončení 3-mesačného skúšobného obdobia si pred-
platné môžete zabezpečiť online cez TomTom HOME™ 
(pozrite kapitolu „Aktualizácia systému“). Ak sú tieto 
služby vo vašej krajine dostupné, zobrazí sa ikona 
Služby LIVE.

Prístup k službám LIVE
Ak chcete vstúpiť do služieb LIVE:
– prostredníctvom centrálneho alebo diaľkového ovlá-

dača, stlačte tlačidlo „MENU“.
– zvoľte „Služby LIVE“.

„bezpečnostné upozornenia“
Táto služba obsahuje umiestnenia mobilných radarov 
v reálnom čase, čierne body v zmysle nehôd a pevné 
radary. Tie posledné aktualizácie pevných radarov sa 
dajú stiahnuť pomocou TomTom HOME™.
Túto funkciu môžete vypnúť v menu „Bezpečnostné 
upozornenia“ služieb LIVE.
poznámka: pre mobilné radary sa informácia objavuje 
od momentu, keď člen komunity oznámi prítomnosť mo-
bilného radaru cez svoj navigačný systém.
poznámka: Sťahovanie a aktivácia funkcie výstrahy 
pred radarmi sú v niektorých krajinách zakázané a môžu 
byť porušením predpisov.

„HD TRAFFIC™“
Ak chcete dostávať aktuálne dopravné informácie a na-
plánovať čo najlepšiu trasu k cieľu, v menu služieb LIVE 
vyberte „HD Traffic™“.
poznámka: ak máte predplatené služby LIVE, táto 
ikonka sa nezobrazí.

« miestne VyHľadáVanie »
Táto služba umožní rýchlo vyhľadať všetky záujmové 
body prostredníctvom kľúčových slov a najmä vytvoriť 
trasu.

„počasie“
Služba predpovede počasia vám poskytuje informácie o 
počasí na päť dní v mieste, kde sa nachádzate na mape 
a v mieste, kam idete.

„moje služby“
Aby ste si pozreli stav vášho predplatného, kliknite na 
tlačidlo „Moje služby“ v ponuke Služby LIVE.
poznámka: dostupnosť všetkých Služieb LIVE sa mení 
podľa jednotlivých krajín. Ak chcete zistiť dostupnosť 
služieb vo vašej krajine, obráťte sa na zástupcu značky.
poznámka: tlačidlo „Aktivovať“ umožňuje aktivovať 
alebo deaktivovať v každom okamihu pripojenie na 
služby LIVE.

Zmeniť predvoľby Služby LIVE Z.E. Services

HD TrafficNájsť alternatívuNavigovať 
na...

Hlavné menu 1 z 3

Aktuálna pozícia: 

Miestne vyhľa-
dávanie

Počasie čítatť prijaté správy

HD TrafficBezpečnostné upo-
zornenia

Služby LIVE

Moje služby Aktivovať
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Z.E. Services

Z . E .  S L u ž b y

LIVE

RENAULT

Z  E

Prístup k službám Z.E.

Pre prístup k Z.E. Službám: 

– na centrálnom ovládaní alebo diaľkovom ovládaní 
stlačte tlačidlo „MENU“;

– zvoľte „Z.E. Services“.

poznámka: dostupnosť Z.E. Služieb sa mení s ohľa-
dom na danú krajinu.

« Hľadať podľa dostupnosti »
Táto voľba vám zobrazí zoznam najbližších dobíjacích 
staníc s minimálne jednou dostupnou svorkou.

« nastaViť jednotky »
V tomto programe sú vysvetlené Z.E. Služby a funkcie 
súvisiace s elektromobilmi. Môžete stlačiť tlačidlo „OK“, 
ak chcete prejsť na ďalšiu obrazovku, alebo tlačidlo 
„BACK“, ak sa chcete vrátiť na predošlú obrazovku.

poznámka: tlačidlo „Aktivovať“ umožňuje aktivovať 
alebo deaktivovať v každom momente pripojenie Z.E. 
Služieb.

Zmeniť predvoľby Služby LIVE Z.E. Services

HD TrafficNájsť alternatívuNavigovať 
na...

Hlavné menu 1 z 3

Aktuálna pozícia: 

Hľadať podľa do-
stupnosti

Nastaviť jednotky

Z.E. Services

Z.E. Služby obsahujú služby inštalované do navigácie 
a ostatné služby prístupné mimo vozidla (mobilný tele-
fón a internet). 

Váš elektromobil je okrem iného vybavený pripojenými 
službami, ktoré umožňujú okrem iného zistenie stavu 
nabitia vášho vozidla pomocou niektorých mobilných 
telefónov alebo prostredníctvom vášho počítača. Tieto 
informácie sú dostupné zároveň priamo na prístrojovej 
doske vášho vozidla. Ostatné informácie sa dozviete v 
značkovom servise.

Z.E Služby inštalované do navigácie umožňujú lokalizá-
ciu najbližších dobíjacích staníc s dostupnými svorkami. 
Tieto služby vás zároveň informujú o dostupnosti dobíja-
cích svoriek v reálnom čase.

Aktivovať
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Stations de recharge

D O b Í J A C I A  S T A N I C A

« nabíjať V blízkosti môjHo miesta »
Táto voľba vám umožňuje nájsť dobíjacie stanice v blíz-
kosti vašej aktuálnej polohy.

« nabíjať V meste »
Ak chcete nájsť dobíjacie stanice v meste, v ktorom sa 
nachádzate, zvoľte túto službu.

« nabíjať V blízkosti domoVa »
Táto možnosť poskytuje zoznam čerpacích staníc vo 
vašej blízkosti.

« nabíjať na trase »
Táto voľba vám ukáže čerpacie stanice, ktoré môžete 
použiť v priebehu vašej cesty.

« nabíjať V blízkosti cieľoVéHo miesta »
Táto voľba obsahuje zoznam čerpacích staníc v blízkosti 
vášho cieľa.

uloženie nových 
čerpacích staníc

Ak vozidlo dobíjate v novej dobíjacej svorke, táto sa do 
systému uloží automaticky. Zároveň si môžete vytvo-
riť a spravovať vaše vlastné dobíjacie stanice v menu 
„Predvoľby“ ak zvolíte „Spravovať moje nabíjacie sta-
nice“.

Navigovať na...: 1 z 2

Domov Obľúbené Adresa

Posledné cieľ. 
miesto

Nabíjacia stanicaMiestne vyhľa-
dávanie

Navigovať na

Nabíjať v blízkosti 
môjho miesta

Nabíjať v 
meste

Nabíjať v blízkosti 
domova

Nabíjať na trase Nabíjať v blízkosti cieľo-
vého miesta

Prístup do menu 
Dobíjacia stanica

Pre prístup do menu „Nabíjacia stanica“:
– na centrálnom ovládaní alebo diaľkovom ovládaní 

stlačte tlačidlo „MENU“ pre prístup do hlavného menu, 
zvoľte „Navigovať na...“ potvrďte;

– v menu „Navigovať na...“ vyberte „Nabíjacia stanica“.
poznámka: funkcia je k dispozícii aj cez zjednodušené 
menu. Stlačte stredový joystick a vyberte „Nabíjať v blíz-
kosti môjho miesta“.
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Périmètre d’autonomie

D O J A Z D

Dosiahnuteľnosť cieľa

Klasické zobrazenie karty oznamuje, či je kapacita aku-
mulátora vášho elektromobilu pre dosiahnutie cieľa do-
statočná alebo nedostatočná: 

– zelená zástavka: vozidlo môže dosiahnuť cieľ s aktu-
álnou úrovňou nabitia akumulátora;

– červená zástavka s bleskom: bude potrebné vybrať 
stanicu nabíjania na vašej trase, aby ste boli schopní 
dostať sa do cieľa.

Ak nabitie nie je pre daný cieľ dostatočné, systém po-
núkne vybrať stanicu nabíjania na trase.

G
O

50

150

10:12
km17.2

---

500
mètres

FM 101.90 RDS-AF 16°C

N

S

TOMTOM

Výstraha slabého 
akumulátora

Keď úroveň nabitia dosahuje úroveň výstrahy na palub-
nej doske, systém vám automaticky ponúkne vybrať sta-
nicu nabíjania v okolí.

Vypnúť VýstraHu slabéHo akumulátora

Táto voľba vám umožní systémové vypnutie upozorne-
nia na stav nabitia akumulátora:
– na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo „MENU“, vy-

berte možnosť „Zmeniť preferencie“;

Skryť kompas Nastaviť hodiny Skryť tipy

Predvoľby 5 z 5

Zobraziť niekoľko mož-
ností menu

Zakázať upozornenie 
na slabú batériu

Výrobné nastavenia

– alebo na centrálnom ovládači dlhšie stlačte tlačidlo 
„MENU/SET“;

– vyberte „Zakázať upozornenie na slabú batériu“.

Pre opätovné zapnutie, vyberte znova túto ikonu.

poznámka: ak smeruje aktuálna navigácia k dosiahnu-
teľnej dobíjacej stanici, spustí sa výstraha akumulátora.
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Infos trafic

I N f O R M á C I E  O  P R E M á V K E

G
O
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FM 101.90 RDS-AF 16°C

Služba „Informácie o 
premávke“

Služba „Informácie o premávke“ vám poskytuje aktuálne 
dopravné informácie z najlepšieho miestneho zdroja.

poznámka: dostupnosť služby „Informácie o pre-
mávke“ sa mení v závislosti od krajiny.

Pozrite si menu 
„Informácie o premávke“

Ak chcete spravovať službu „Informácie o premávke“ 
z hlavného menu navigačného systému, zvoľte „HD 
Traffic“.
V režime navádzania sa na bočnej lište 1 zobrazujú in-
formácie o premávke.

K dispozícii máte nasledujúce dopravné informácie:

– dopravné nehody a kolízie;
– dopravná situácia;
– práce na ceste;
– poveternostné podmienky;
– všeobecné informácie;
– obmedzenia v premávke.

Voľby navigácie 
„Informácie o premávke“

„minimalizoVať oneskorenia“
Táto voľba je užitočná, keď si preprogramujete svoju 
trasu na základe najnovších dopravných informácií.

Minimalizovať 
oneskorenia

Informácie o premávke

Prehľadávať mapuZobraziť premávku na trase

Čítať nahlas do-
pravné informácie

1

Predvoľby premávky

„zobraziť premáVku na trase“
Vďaka tejto voľbe dosiahnete prehľad o všetkých do-
pravných nehodách na vašej trase.

„preHľadáVať mapu“
Táto možnosť vám umožňuje nájsť si informácie o pre-
mávke okolo vášho vozidla rýchlo, bez spustenia navi-
gácie.

„predVoľby premáVky   “
Vojdite do „Predvoľby“.

„čítať naHlas dopraVné informácie“
Vaše zariadenie oznámi všetky dopravné nehody na 
trase.
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Prístup k nastaveniam

Pomocou vášho diaľkového ovládania alebo na centrál-
nom ovládači dlhšie stlačte tlačidlo a tak sa dostanete 
do parametrov:
– stlačte tlačidlo menu;
– zvoľte „Zmeniť predvoľby“.
poznámka: funkcia je k dispozícii aj cez zjednodušené 
menu. Na vašom centrálnom ovládači dlhšie stlačte tla-
čidlo „MENU/SET“.

LIVE

RENAULT

Z  E

Réglages système

N A S T A V E N I A  S y S T é M u  ( 1 / 2 )

„predVoľby jasu“
Zmeňte jas obrazovky v závislosti od vonkajšieho svetla.

Aby sa zobrazil stručný prehľad menu, stlačte na centrál-
nom ovládači tlačidlo „LIGHT/DARK“ alebo prostredné 
tlačidlo na diaľkovom ovládači. Zvoľte „Predvoľby jasu“.

„denné/nočné farby“
Ak chcete zobrazovanie v nočnom režime, v stručnom 
prehľade menu zvoľte „Použit nočné farby“ stlačením 
tlačidla na centrálnom ovládači alebo diaľkovom ovlá-
daní. Obrazovka zmení jas.
Pri návrate do denného režimu postupujte rovnako a 
zvoľte „Pouz«it‘ denné farby“.
Farba mapy a jas sa v režime deň/noc menia automa-
ticky.

Navigovať na... Nájsť alternatívu HD Traffic

Zmeniť predvoľby Služby LIVE Z.E. Services

Hlavné menu 1 z 3

Spravovať moje nabíja-
cie stanice

Zmeniť farby mapy Predvoľby jasu

Zmeniť symbol auta Predvoľby 2D

Zmeniť jazyk

Predvoľby 3 z 5

Aktuálna pozícia: 

Ďalšie informácie pozrite v návode na používanie 
svojho audio systému alebo telefónu.

„spraVoVať moje nabíjacie stanice“
Toto menu umožňuje vytvorenie vlastných dobíjacích 
staníc ako aj staníc, ktoré zistí automaticky systém.

„zmeniť jazyk“
Na vyber jazyka zvoľte „Zmeniť jazyk“ v menu priorít. Zo 
zoznamu si vyberte požadovaný jazyk.
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„nastaViť Hodiny“
Pri zmene času z letného na zimný, alebo pri ceste do 
zahraničia, je potrebné v systéme zmeniť čas.

Prístup k nastaveniu hodín:

– na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo „MENU“;

– alebo na centrálnom ovládači dlhšie stlačte tlačidlo 
„MENU/SET“.

– zvoľte „Zmeniť predvoľby“.

N A S T A V E N I A  S y S T é M u  ( 2 / 2 )

Zvoľte „Nastaviť hodiny“, systém vám ponúkne tri režimy 
zobrazovania. Vyberte si režim, potom potvrďte „Hotovo“ 
pomocou kontextuálneho tlačidla. Nastavte hodiny, 
potom stlačte „Hotovo“.

syncHronizácia Hodín
Synchronizácia vám umožňuje nastaviť čas priamo 
prostredníctvom informácií GPS.

Zvoľte túto funkciu stlačením ľavého kontextuálneho tla-
čidla „Synchro“.

poznámka: nastavte čas v závislosti od časového 
pásma.

Skryť kompas Nastaviť hodiny Skryť tipy

Predvoľby 5 z 5

Synchro Hotovo

Nastavte správny čas:

Zobraziť niekoľko mož-
ností menu

Zakázať upozornenie 
na slabú batériu

Výrobné nastavenia

13:22

P

„preferencie pre káble“
Pre výber dobíjacieho kábla, ktorý používate, zvoľte si 
Preferencie pre káble“ v menu „Predvoľby“, potom ho 
vyberte. Toto menu vám umožňuje výber káblov nachá-
dzajúcich sa vo vašom vozidle.
poznámka: systém vás informuje o nekompatibilite 
kábla s dobíjacou stanicou.
poznámka: nemôžete naraz vybrať viac ako 3 káble. 
Kábel, predávaný s elektromobilom je predvolený a žlto 
podčiarknutý.

„spráVa bz“
Ak chcete pridávať, meniť alebo rušiť kategóriu BZ, vy-
berte „Správa BZ“ v menu „Predvoľby“.

Skryť mapu Zmeniť miesto 
domova

Prepínať mapy

Predvoľby 2 z 5

Preferencie pre káble Správa obľúb. položiek Správa BZ
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TomTom HOME - Carminat TomTom
TomTom HOME - Carminat TomTom

®
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®

Mise à jour système

A K T u A L I Z á C I A  S y S T é M u  ( 1 / 3 )

Vďaka aplikácii TomTom HOME™ prístupného cez vašu 
SD kartu a pripojeniu na internet môžete:
– aktualizovať navigačný systém, napr.: mapu... (jedine 

cez internet),
– ukladať údaje navigačného systému v počítači,
– pridávať alebo vymazať údaje,
– systém používateľsky nastaviť,
– zdieľať kartografické opravy s komunitou používateľov 

(Map Share™),
– alebo si stiahnuť návod na používanie.
– pre predplatenie Služieb LIVE. 
– aktualizovať bezplatne dobíjacie stanice.

Najskôr je potrebné nainštalovať softvér do svojho po-
čítača.

Inštalácia softvéru
Menu aplikácie TomTom HOME™ vás sprevádza, aby 
ste vykonali všetky tieto operácie.
Vložte kartu SD do čítača karty v počítači, ktorý musí byť 
pripojený na internet.
Inštalácia softvéru sa spúšťa automaticky.
Sledujte inštrukcie zobrazené na obrazovke.

Pridat Mapy Pridat Dopravu, Hlasy, 
Bezpecnostni kamery atd.

Použit‘ aktivačné heslo

Aktualizovat‘ moj Carminat 
TomTom

Spravovat‘ navigačné zariadenie jednoduchým spôsobom
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Viac

Vytvorenie účtu
Vytvorte si internetové konto v TomTom HOME™ klik-
nutím na „Prihlásitť  sa“ nad logom RENAULT. Spojenie 
vašej SD karty so systémom je automatické, aby ste 
naplno využívali navigačný systém.

Spravovat‘ navigačné zariadenie jednoduchým spôsobom
Strana 2 z 2

Brug TomTom 
Ruteplanlægning

Citat prirucku k mojmu 
Carminat TomTom

Spravovat‘ moje 
zariadenie

Zalohovat‘ a obnovit‘
Hl‘adat‘ doplnky pre moje 
zariadenie

Viac

Prihlásit‘ sa

Vyobrazenia uvedené v zozname značiek sú nezá-
väzné.
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TomTom HOME - Carminat TomTom
TomTom HOME - Carminat TomTom

HOME Préférences...
TomTom Map Share™

Extensions TomTom HOME
Thèmes TomTom HOME
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Základné funkcie

stiaHnuť mapy
Kliknutím na ikonu „Pridat Mapy“ sa dostanete do menu, 
odkiaľ si stiahnete mapy.

stiaHnuť Hlas, body záujmu…
Kliknutím na ikony „Pridat Dopravu, Hlasy, Bezpecnostni 
kamery atd.“ sa dostanete do menu poskytujúce nasle-
dovné:
– sťahovať hlas podľa vlastného nastavenia systému,
– stiahnuť body záujmu,
– ...

aktualizoVať dobíjacie stanice
Kliknutím na ikonu „Aktualizovať moj Carminat TomTom“ 
sa dostanete do menu, ktoré vám umožní získať aktuali-
záciu máp pre dobíjacie stanice pre vaše vozidlo.

predplatné služby liVe
Kúpte si Služby LIVE na TomTom HOME™ pomocou po-
čítača s pripojením na internet.
Vo vozidle cez „Služby LIVE“ choďte na „Moje služby“ a 
zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo, čím spustíte 
jednotlivé funkcie.
Ak nemáte prístup k menu „Moje služby“, aktivujte sie-
ťovú komunikáciu vášho Carminat-u a použite tlačidlo 
„Aktivovať“.

ukladanie systémoVýcH dát

Toto menu slúži na ukladanie a obnovovanie systémo-
vých dát z počítača.

Odporúčame vám pravidelne si zálohovať údaje.

Tieto zálohy vám umožnia opäť získať svoje údaje, 
napr. v prípade straty karty SD.Sťahovanie a aktivácia funkcie výstrahy pred radarmi 

je v niektorých krajinách zakázané a môže byť poru-
šením pravidiel.

Pridat Mapy Pridat Dopravu, Hlasy, 
Bezpecnostni kamery atd.

Použit‘ aktivačné heslo

Aktualizovat‘ moj Carminat 
TomTom

Viac

Použit‘ záruku najnovšej mapy

Nástroje

záruka aktualizácie mapy
Na kontrolu, či je pre váš Carminat TomTom k dispozí-
cii aktuálna mapa nasledujúcich 60 dní po zakúpení vo-
zidla:
– kliknite na „Nástroje“,
– potom „Použiť záruku najnovšej mapy“.

Get free Charging Stations 
updates
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spraVoVať carminat tomtom

Toto menu vám umožňuje skontrolovať voľné miesto na 
SD karte systému, čo je užitočné hlavne vtedy, ak sťa-
hujete mapy zoskupujúce niekoľko krajín (napr: západná 
Európa).

Vlastné nastaVenia systému

Svoj systém si môžete prispôsobovať inštalovaním 
nových dôležitých lokalít, fotografií, hlasu alebo zmenou 
palety farieb.

stiaHnutie použíVateľskej príručky 
k naViGačnéHo systému

Kliknutím na ikonu „Čitať  príručku k môjmu Carminat 
TomTom“ sa dostanete do kompletného návodu na po-
užívanie systému.

Aktualizácia systému

Aby ste naplno využili navigačný systém, odporúčame 
vám ho čo najčastejšie aktualizovať.
poznámka: Pri aktualizácií svojej SD karty nepouží-
vajte na PC pohotovostný režim. 

Pripojte svoj prenosný počítač, aby ste aktualizovali SD 
kartu.
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Vyobrazenia uvedené v zozname značiek sú nezá-
väzné.
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MAP SHARE™

Môžete zdieľať kartografické opravy s komunitou použí-
vateľov systému.

Zalohovat‘ a obnovit‘

Čítat‘ príručku k môjmu 
zariadeniu

Brug TomTom 
Ruteplanlægning

Spravovat‘ moje 
zariadenie

Hl‘adat‘ doplnky pre moje 
zariadenie

Viac

Spravovat‘ navigačné zariadenie jednoduchým spôsobom
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