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VELKOMMEN TIL R-LINK 2-UNIVERSET

Tillykke med dit valg.
For at få fuld glæde af dit apparat med integreret multimedieskærm kan du her i dette dokument finde en beskrivelse af de væsentligste multimediefunktioner, indstil-
lingerne for dit multimediesystem samt fordelene ved netforbindelsen.

Find den komplette brugervejledning til dit R-Link multimediesystem direkte på dit system ved at trykke på den kontekstuelle menuknap fra hovedmenus-
kærmen og derefter «Brugervejledning».

Oversat fra fransk. Al gengivelse eller oversættelse, også delvis, er forbudt uden skriftlig tilladelse fra køretøjsfabrikanten.

Dette dokument erstatter ikke brugervejledningen.
Læs hele instruktionsbogen for at få nærmere oplysninger om de funktioner, der nævnes i vejledningen ”Referencer” til dit multimediesystem.
Vejledningen ”Referencer” beskriver alle de tilgængelige funktioner (standardfunktioner og ekstraudstyr). Deres tilgængelighed i R-Link -navigationssystemet 
afhænger af version, valgt ekstraudstyr og landet. Afhængigt af mærket og modellen af din telefon kan nogle funktioner være helt eller delvist inkompatible med 
dit køretøjs multimediesystem. Skærmene i manualen er uden for kontrakt

Kontakt en autoriseret forhandler for at få flere oplysninger.
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Start
Multimediesystemet starter:
– når bilen startes,
– når der trykkes på tænd/sluk-kontakten på multi-

mediepanelet,
– når skærmen berøres.

TILSLUT DIT SYSTEM
Aktiver din tilsluttede tjeneste ved at trykke på 
knappen ”Tilslut” fra hovedmenuen i multimedie-
systemet for at hente applikationerne fra R-Link 
Store.
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SKÆRMBETJENINGER A, B, C ET D
 1  Kort tryk: Start/stop.
  Langt tryk: Genstarter systemet.
 2  Lydstyrke op.
 3  Lydstyrke ned.
 4  Adgang til velkomstsiden.
 5   Adgang til menuen til indstilling af kørsels-

hjælp.
 6  Adgang til menuen til indstilling af display.
 7   Direkte adgang til ”Nem 

parkeringsassistent”-funktionsskærmen.
 8   Adgang til indstillingsskærmen 

”Kørselsassistance” eller adgang til bru-
gerindstillingerne.

 9  Adgang til velkomstsiden.

Stop
Multimediesystemet slukker:
– når der trykkes på tænd/sluk-kontakten på multi-

mediepanelet,
– når bilens døre låses.

Multimediefront 
Systemet er udstyret med multimedieskær-
men A, B eller C. Vælg en funktion eller en tast på 
skærmen ved at røre ved den.
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  –  Venstre/højre: Flyt til forskellige faner på en 
menu.

  Omdrejning:
  –  Flytte rundt i et områdes forskellige elemen-

ter.
  – Flyt rundt i en liste
  –  skift navigationskortets skala (ZOOM-

tilstand).
  Tryk: for at bekræfte.
16  Gå til systemmenuen MULTI-SENCE, eller skift 

forudindstillingen af tilstand under Favoritter.

E
D

10 Kort tryk: Start/stop.
  Langt tryk: Genstarter systemet.
   Omdrejning: Indstilling af lydstyrken for den 

igangværende kilde.
11 Visning af en tom skærm.

CENTRALKOMMANDO E
12 Tilbage til forrige skærm.
13 Adgang til velkomstsiden.
14 Adgang til pop op-menuen.
15 Tipning:
  – Navigation i det valgte menupunkt
  –  Op/ned: Naviger rundt i de forskellige om-

råder (øverste bjælke, midterbjælke, nederste 
bjælke) i en menu

BETJENING UNDER RATTET F
17 Vælge en audiokilde.
18 Adgang til telefonens funktioner.
19  Indstil lydstyrken for den igangværende kilde.
20  Tænd eller sluk for radioen, sluk for stemme-

genkendelse eller vælg pause/afspil for lydspo-
ret.

21  Mindskelse af lydstyrken for den igangværende 
aflytningskilde.

22  Kort tryk: Skift radiotilstand (forudindstillet/
liste/frekvens), eller bekræft funktionen. Langt 
tryk: afslut lister (mapper/lydspor).

23  Gennemsøg listen over radiostationer eller 
lydspor/-biblioteker.
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Menu
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Der er tre velkomstsider i dit multimediesystem, 
hvoraf tre kan tilpasses. De består af et vist antal 
widgets, der fører til forskellige funktioner. Flyt fra 
en side til den næste ved at stryge fingeren hori-
sontalt.
Afhængigt af funktionen er der en eller to wid-
getstørrelser. På en startside kan du afhængigt 
af skærmformatet tilføje op til fire små widgets, 
to store widgets eller to små widgets og en stor 
widget.
Du kan ændre konfigurationen af velkomstsiden 
samt urets format. Se i systemets brugervejled-
ning.

Velkomstskærme
27 Ur.
28 Udendørs temperatur.
29 Telefonoplysninger (netværk og batteri).
30  Meddelelser (telefon og applikationer).
31 Sidenummer.
32 Visning af klokkeslæt og dato.
33  Adgang til indstillingerne for velkomstskærmen 

(genvejsmenu).
34 Klimaanlæg-oplysninger.
35 Adgang til hovedmenuen.
36 Oplysninger om valgt brugerprofil.
37 Genvej til ”lydkilde”.
38 ”Kortindstillinger”-genvej.
39 Sideindhold.

36

37 30

38 37 28

36

Navigation

Menu

Tilslut

Multimedier

Telefon

Køretøj System

Apps 

24 25 26

Menuskærm
Nederst på hver skærm har du adgang til en menu-
bjælke, der består af to eller tre knapper: 
24  ”Tilbage” (altid synlig):
  –  hvis du trykker kort på denne knap, kommer 

du tilbage til den foregående skærm
  –  med et langt tryk på denne knap kommer du 

tilbage til startsiden.
25  ”Multifunktion”: Denne knap er tildelt til skær-

mens primære handling (den forsvinder eller 
nedtones, hvis den er inaktiv).

26   ”Valgmuligheder” (knappen er skraveret, hvis 
den ikke er aktiv): Den bruges til at få adgang til 
den kontekstuelle menu.
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Opdateringer
Opdateringer til især kort redigeres regelmæssigt. 
I nogle tilfælde er det muligt, at vejene har ændret 
sig, og at kortet endnu ikke er opdateret.

Bemærk: USBFlashdrevet eller SD kortet skal have 
et FAT32 format med en kapacitet på mindst 8Go.
– Indsæt USB-flashdrevet eller SD-kortet i porten 

på dit køretøj. Multimediesystemet opretter en 
kopi af navigationssystemet;

– Forbind det derefter til din computer, og down-
load opdateringer fra R-Link Store eller www.
myrenault.com;

– start bilen, og stands ikke motoren under en sy-
stemopdatering;

– Indsæt USB-flashdrevet eller SD-kortet i porten 
på dit køretøj, og følg vejledningen.

Når installationen er færdig, genstarter systemet. 
En skærmmeddelelse informerer dig om, at instal-
lationen er lykkedes.

Tryk på ”Ja” for at slette opdateringsfilen på din 
USB-nøgle eller SD-kort eller på "Nej” for at gemme 
den.
Bemærk: Vi anbefaler dig at oprette en MY 
Renault-konto på din computer og at opdatere dit 
system jævnligt.

Stemmegenkendelse 
Knappen  på rattet gør det muligt at bruge 
stemmegenkendelse i dit multimediesysyem og/
eller på din telefon, hvis den er tilsluttet systemet. 
For yderligere oplysninger henvises der til multime-
diesystemets brugervejledning.

Du kan finde yderligere oplysninger om syste-
mets brugervejledning ved at trykke på den kon-
tekstuelle menutast i startmenuen og derefter på 
”Brugermanual”.

F Ø R S T E  I B R U G T A G N I N G  ( 4 / 4 )

Konfiguration af hjemmesider

Luftkvalitet Luftkvalitet Driving eco2

Driving eco2 Favorit MULTI-SENCE

MULTI-SENCE Multimedier Multimedier

G

TILFØJE WIDGETS
Tryk på knappen på den kontekstuelle menu fra 
hovedskærmen, og vælg derefter ”Rediger hjem-
mesider”. 
Fra G-skærmen kan du tilføje en widget. Tryk og 
hold fingeren nede på den widget, du ønsker at til-
føje, og træk og slip den derefter på den ønskede 
plads øverst på skærmen.

SLETTE WIDGETS
For at slette en widget skal du trykke på ”X” øverst 
til højre for denne. En bekræftelsesmeddelelse 
vises på skærmen. Tryk på ”Ja” for at godkende 
sletningen.

Få mere at vide ved at gå ind på https://
easyconnect.renault.com, alt afhængigt af dit 
land.



7M U L T I M E D I E R

Diasshowet og afspilning af videoer er udeluk-
kende muligt, når køretøjet holder stille.

”Multimedier” 
menu

Dit køretøj er udstyret med et multimediesystem. 
Fra hovedmenuen skal du vælge Multimedier 
og derefter vælge fra følgende liste: ”Radio”, 
”Medier”, ”Foto”, ”Video”, ”Indstillinger”.

Der er flere måder at få adgang på:
– ”USB-1" (USB port),
– ”USB-2" (USB port),
– ”SD” (SD-kort);
– ”CD" (audio CD eller MP3),
– ”AUX-1" (jackstik),
– ”AUX-2" (jackstik),
–  Bluetooth®-forbindelse.

Bemærk: Nogle lydkilder starter automatisk, når 
de registreres.

”RADIO”

Der henvises til kapitlet ”Radio” i dette do-
kument.

”MEDIER”

Tryk på tasten ”Medier”, og vælg derefter 
den kilde, der er sluttet til systemet for at få 
adgang til de ønskede lydfiler.

Bemærk: Kun kilder, der er tilgængelige, kan 
vælges. Kilder, der ikke er tilgængelige, er 
skraveret.
Bemærk: visse formater kan ikke læses af 
systemet.

”FOTO”

Tryk på tasten ”Foto”, og vælg derefter den 
tilsluttede kilde (SD-kort eller USB-port) for 
at få adgang til fotos. Systemet foreslår to 
indlæsningsmuligheder:
– aflæsning af et foto;
– aflæsning af et diasshow.
Bemærk: visse formater kan ikke læses af 
systemet.

”VIDEO”

Tryk på tasten ”Video”, og vælg derefter den 
tilsluttede kilde (SD-kort eller USB-port) for 
at få adgang til videoer. For indlæse en video 
skal man vælge videoen, der skal vises.

Bemærk: visse formater kan ikke læses af 
systemet.

”INDSTILLINGER”

I denne menu kan du indstille de forskellige 
funktioner i menuen ”Multimedier”.
Der henvises til systemets betjeningsvejled-
ning for flere informationer.
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”Radio”

Fra hovedmenuen skal du trykke på 
”Multimedier” og derefter ”Radio”.

VÆLG EN RADIOBØLGESERIE
Vælg det ønskede bølgeområde ved at trykke på 
tasten 4 ”Bånd”.

”AM” og ”FM ”

MODE ”FREKVENSER”
Find en station manuelt ved at trykke på fanebla-
det ”Frekvenser”. Der findes to søgefunktioner:
– manuel søgning ved tryk på 1 eller 2;
– halvautomatisk søgning ved tryk på tasterne 3 

eller 7.

FUNKTION ”STATIONER” (KUN FM)
For at komme til listen over stationer skal du 
trykke på fanen ”Stationer” og derefter vælge 
den ønskede station.

Kanaler Stationer Forudindstillinger

DR

Bånd 56Bånd

Frekvenser Stationer Forudindstillinger

9 8

1

7

6

2

3

5

MODE ”FORUDINDSTILLINGER”
Få adgang til listen over gemte radiostationer ved 
at trykke på fanen ”Forudindstillinger” og derefter 
vælge den ønskede station. For at tilføje den sta-
tion, der lyttes til, skal du trykke længe på det øn-
skede nummer.

Bemærk: tasten 5 giver dig adgang til valgmulig-
hederne (”Ændr kilde”, ”Indstillinger” osv.). Med 
tasten 6 kan du vende tilbage til foregående skærm.

”DR” (digital radio)
Digital radio tillader et større udvalg af radiostatio-
ner, en bedre lydkvalitet og flere oplysninger.

MODE ”KANALER”
Med denne funktion kan du afspille de tilgængelige 
radiostationer. Skift kanal ved at trykke på 8 eller 9.

MODE ”STATIONER”
Denne modus viser listen over tilgængelige radio-
stationer. 

MODE ”FORUDINDSTILLINGER”
Se det foregående afsnit.

Se brugervejledningen til systemet for flere op-
lysninger.

4
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Tryk på knappen ”Kryds” på skærmen 
”Adresse”, og vælg et vejkryds.

”Historik ”

Denne menu gør det muligt for dig at 
vælge en destination fra listen over sidst 
anvendte adresser. Disse programmerin-
ger foregår automatisk.

I N D T A S T  E N  D E S T I N A T I O N  ( 1 / 4 )

Se betjeningsvejledningen til dit multime-
diesystem ved at klikke på pop op-me-
nuen på ”Navigation”-skærmen og derefter 
”Brugervejledning”.

B

Vælge by

A

Menu 
”Navigation”

På velkomstskærmen skal du trykke på 
”Menu” og derefter på ”Navigation” for at 
komme til følgende menuer:
– ”Destination”;
– ”Rejseplan”;
– ”Læs trafikhændelser op”;
– ”Kortindstillinger”;
– ”Indstillinger”.

”DESTINATION”

Denne menu giver dig forskellige metoder til 
at angive en destination.

”Adresse”

I denne menu kan du indtaste en delvis 
eller en hel adresse (land, by, gade, hus-
nummer eller vejkryds).

Sådan indtastes en adresse:

– Indtast navnet eller postnummeret på 
den ønskede by ved hjælp af berørings-
tastaturet B. Systemet kan vise dig flere 
bynavne i området A;

– vælg den ønskede by;
– gå frem på samme måde på skærmbil-

lederne ”Gade” og ”Husnummer”.

Hvis du ikke vil indtaste et husnummer, 
eller hvis systemet ikke genkender dit 
nummer, kan du angive et vejkryds. 

Når du under rutevejledning starter søgningen 
efter en ny destination, kan du vælge mellem at 
indstille den som en via-adresse, en ny destina-
tion eller en endelig destination. 
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”Interessepunkter”

I denne menu kan du finde interessepunk-
ter. Du har mulighed for at foretage en 
søgning efter:
– navn;
– lokalisering (”I en by”, ”Ved senest 

kendte position”, ”på ruten” osv.),
– kategorier (servicestation/parkerings-

plads/restaurant/overnatning osv.).
Systemet foreslår en liste over interes-
sepunkter sorteret efter afstanden til din 
position.

”Adressebog”

Med denne menu kan du gemme en de-
stination i dit multimediesystem og vælge 
den, når du har brug for det (”Hjem”, 
”Arbejde” og ”Adressebog”).

”Hjem”

Denne menu giver dig mulighed for at 
starte rutevejledning til dit hjem, som du 
allerede har angivet.

”Arbejde”

I denne menu kan du starte rutevejlednin-
gen fra din arbejdsplads, som du allerede 
har angivet.

”Koordinater”

Denne menu gør det muligt for dig at 
angive en destination ved hjælp af bredde- -
og længdegraderne.

«Find på kort»

Denne menu gør det muligt at angive 
en destination fra kortet. I menuen 
«Navigation» skal du vælge «Destination» 
og derefter «Find på kort». Naviger rundt 
på kortet, og anbring markøren på din 
destination, og godkend derefter ved at 
trykke på «Færdig»: Systemet beregner 
ruten.
Bemærk: Du kan føje den valgte adresse 
til adressebogen ved at trykke på knap-
pen i den kontekstuelle menu og derefter 
trykke på ”Føj til adressebog”.

Hvis du vil nulstille din arbejds- eller hjemme-
adresse, skal du trykke på knappen ”Nulstil ar-
bejdsadresse” eller ”Nulstil hjemmeadresse” i 
den kontekstuelle menu i menuen ”Adressebog”.
Hvis du vil nulstille alt, skal du trykke på knap-
pen ”Nulstil” i den kontekstuelle menu fra 
menuen ”Indstillinger”.
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Stemmegenkendelse 
Brug systemets stemmebetjening til at indtaste en 
destination uden at gøre noget på skærmen. Tryk 
på tasten 1, og følg instruktionerne, som systemet 
og skærmen giver dig.

Bekræft destination
Når informationerne om din destination er indta-
stet, viser systemet en oversigt over ruten til god-
kendelse.

Start

2

Bemærk: Hvis du ikke bekræfter, lukkes denne side 
efter ti sekunder, og rutevejledningen startes auto-
matisk som standard i rutefunktionen (hurtig, øko-
nomi og kort).

NAVIGATIONSINDSTILLING
Ved at vælge følgende genveje kan du konfigurere 
forskellige parametre:
– 4: Gør det muligt at zoome ind på kortet,
– 5: gør det muligt at aktivere eller deaktivere rute-

vejledningen;
– 6: gør det muligt at ændre visningstilstanden 

(2D/3D og 2D nord).

Skærmen er inddelt i to områder:
– Zone 2 viser den anvendte beregningsmetode
– rejsezonen 3 viser en ruteoversigt (afstand, 

rutens tid, trafik og begrænsninger på din rute).
Efter beregningen viser systemet en sammenfat-
ning af ruten og giver dig tre valgmuligheder:
– ”Forrige”: returnerer til den forrige skærm;
– ”Start”: rutevejledningen starter;
– «Valgmuligheder: Giver dig mulighed for at vælge 

en rute, at indstille ruten eller at tilføje ruten til 
adressebogen.

Nav

Vejledning med kort

4

Oversigt 

1
5
6

Kort

3
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Hvis hændelser afbryder din rute, kan naviga-
tionssystemet foreslå, at du tager en omvej, 
baseret på en tidsbesparelse, som du kan 
indstille. Afhængigt af dine valg kan systemet 
enten foreslå omvejen eller følge den auto-
matisk.

”KORTINDSTILLINGER”

Denne menu gør det muligt at følge din vej-
ledning og finde oplysninger om den. Tryk på 
den kontekstuelle menutast for at få adgang 
til følgende menuer:
– ”Trafikkort”,
– ”Ruteindstillinger” eller ”Rejseplan”:
– ”Kortindstillinger”
– ”Hvor er jeg?” eller ”GPS information”,
– ”Annuller rute”.
Bemærk! Hvis du trykker på kortet, kan du 
få adgang til andre funktioner via genvejsme-
nuen, f.eks til søgning efter interessepunkter 
i nærheden.

I N D T A S T  E N  D E S T I N A T I O N  ( 4 / 4 )

”REJSEPLAN”

Denne menu giver adgang til følgende funk-
tioner:
– ”Rediger rute”: gør det muligt at tilføje/

fjerne etaper i din vejledning.
– ”Annuller rute”: Du kan annullere rutevej-

ledningen.
– ”Trafikhændelser på ruten”: Du kan få 

adgang til trafikoplysninger om din rute.
– ”Undgå”: giver mulighed for at undgå dele 

vejen, som du ikke ønsker at bruge.

– ”Oversigt”: gør det muligt at se hele din 
rute på kortet.

– ”Ruteindstillinger”: gør det muligt at ændre 
den vejtype, du ønsker at tage. Fra denne 
menu kan du bede systemet om at undgå 
betalingsveje (under udregningen af den 
hurtigste rute).

”LÆS TRAFIKHÆNDELSER 
OP”

Navigationssystemet angiver trafikforstyr-
relser:
– med en farve C (enten grøn eller rød) af-

hængigt af trafikforhold og sort for lukkede 
veje

– med den akkumulerede tid D af forsinkelse, 
som trafikken giver;

– ved et resumé af trafikken på ruten i trafik-
bjælken E.

”OMVEJ”
Aktivér denne valgmulighed for at få naviga-
tionssystemet til at bruge trafikoplysninger 
til at beregne din rute og medtage trafikken 
i beregningen.

Nav

Vejledning med kort
Foch Avenue

E

C

D
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Din telefon kan bede dig om tilladelse til at dele 
kontakter, opkaldsliste og medier. Godkend deling 
for at genfinde disse oplysninger om multimedie-
systemet. Der henvises til systemets vejledning 
vedrørende andre tilkoblingsmetoder.

TILSLUTNING AF EN TELEFON
Når systemet startes, søger det håndfri telefonsy-
stem efter genkendte telefoner med Bluetooth® 
aktiveret i nærheden. Systemet downloader auto-
matisk data for den sidst tilsluttede telefon (tele-
fonbog, musik...). For at deaktivere denne funktion 
henvises til kapitlet ”Foretage/modtage et opkald”.

Bemærk: Hvis et opkald er i gang under tilslutnin-
gen af telefonen, overføres det automatisk til køre-
tøjets højttalere.

B L U E T O O T H ® - T E L E F O N I F O R B I N D E L S E

Menu 
”Telefon”

TILKOBLING AF DEN FØRSTE TELEFON
For at bruge det håndfri system skal du tilkoble 
din mobiltelefon Bluetooth® til køretøjet. Du 
skal sørge for, at Bluetooth® på din mobiltele-
fon er aktiveret og indstillet som ”synlig”.
Fra hovedmenuen i dit system
– Tryk på ”Telefon”.
En meddelelse vises på skærmen, som foreslår, 
at telefonen kobles til.
– Tryk på ”Ja”. Multimediesystemet søger efter 

telefoner i nærheden, der kan aktiveres;
– vælg din telefon;
– vælg funktionerne, der skal parres, ”håndfri” 

og/eller ”Medier”.
Din telefon er nu koblet til multimediesystemet.
Afhængigt af modellen og om multimediesyste-
met beder om det, skal du indtaste Bluetooth®-
forbindelseskoden på din telefon for at parre 
den med multimediesystemet eller godkende 
anmodningen om parring.

SKIFT AF EN TILSLUTTET TELEFON
Systemet kan registrere op til seks mobiltelefoner, 
men kun en ad gangen kan være tilkoblet. Du kan 
når som helst tilslutte/afbryde en af telefonerne. 
For at gøre dette fra hovedmenuen
– tryk på ”Telefon”, ”Indstillinger” og ”Liste over 

parrede enheder”,
– vælg den telefon, der skal til- eller frakobles.
Hvis din telefon ikke forekommer på listen, skal du 
se i systemets brugervejledning for at tilføje den.

Liste over parrede 
enheder

Téléphone de Nicolas

Téléphone de Elodie

Téléphone de Pierre

Téléphone de Sandrine

Du kan tilkoble to telefoner samtidigt: en for 
multimedier og en anden til opkald.

Tilføj enhed

Se webstedet https://easyconnect.renault.com 
for at få flere oplysninger om listen over kom-
patible telefoner.
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Menu 
”Telefon”

Fra hovedmenuen vælges ”Telefon”. Du kan fore-
tage et opkald ved at vælge:
– en kontakt fra telefonbogen,
– et nummer i opkaldshistorikken,
– tastaturet for at indtaste et nummer.

”TELEFONBOG”

Med denne menu kan du foretage et opkald 
ved hjælp af kontakter, der allerede er regi-
streret i din telefon. Vælg kontakten (hvis 
kontakten har flere numre, bliver du bedt om 
at vælge det nummer, der skal ringes til), og 
opkaldet foretages automatisk, når du har 
trykket på nummeret for kontakten.
Bemærk! Kontakter, der er gemt på SIM-
kortet, er ikke synlige. Kun kontakter gemt på 
telefonen er synlige.

”OPKALDS-LOG”

Denne menu giver dig adgang til:
– alle opkald (indgående, udgående, ubesva-

rede);
– indgående opkald;
– ubesvarede opkald;
– udgående opkald.
Vælg den ønskede fane, og tryk på kontakten 
for at foretage opkaldet. 
Bemærk: I hver liste vises kontakterne fra 
den nyeste til den ældste.

”OPKALDSNUMMER”

Denne menu gør det muligt at indtaste dit 
nummer ved hjælp af det numeriske tasta-
tur. Når først nummeret er indtastet, skal du 
trykke på ”Ring op” for at foretage opkaldet.

”SMS”

Med denne menu kan du se dine tekstbeske-
der (SMS) eller få dem læst højt af en syn-
tetisk stemme. Der er kun adgang til SMS’er, 
der er modtaget, når telefonen er sluttet til 
multimediesystemet.
Bemærk: Du skal godkende datadeling på din 
telefon for at få adgang til SMS’er på syste-
met.
Bemærk! Det er kun sms’er, der kan læses 
via multimediesystemet. Andre typer medde-
lelser kan ikke læses.

”TALEBESKED”

I denne menu kan du aflytte talebeskeder, der 
er modtaget på din telefon. Indsæt dit voice-
mailnummer via menuen ”Indstillinger” og 
derefter ”Indstillinger for telefonsvarer”, når 
du bruger den første gang.For flere oplysninger henvises til multimediesy-

stemets betjeningsvejledning.
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”INDSTILLINGER”

Med denne menu kan du:
– aktivere/deaktivere Bluetooth®;
– få adgang til listen over tilkoblede appara-

ter;
– ændre adgangskoden;
– indstille lydniveauet for den den parrede te-

lefons lyde;
– konfigurere voicemail;
– aktivere/deaktivere den automatiske vente-

funktion;
– aktivere/deaktivere telefonens ringetone;
– for at få hjælp til smartphone;
– aktivere/deaktivere tilstanden SMS. 

”BLUETOOTH®”
Tryk på ”ON”/”OFF” for at aktivere/deaktivere 
Bluetooth®.

”LISTE OVER PARREDE ENHEDER”
Få adgang til listen over de enheder, der er 
parret med multimediesystemet, og tilføj/slet 
enheder.

”SKIFT ADGANGSKODE”
Med denne funktion kan du ændre adgangsko-
den for Bluetooth®. Den nuværende adgangskode 
vises.

”LYDNIVEAUER”
Du kan indstille lydstyrken af telefonens ringetone 
og det håndfri system, samt hvor følsom mikrofo-
nen skal være.

”INDSTILLINGER FOR TELEFONSVARER”
Indtast nummeret for voicemailen ved hjælp af det 
numeriske tastatur, og tryk derefter på ”Gem”.

”AUTOPARKERING AF OPKALD”
For at aktivere eller deaktivere den automatiske ven-
tefunktion for indgående opkald skal du trykke på 
”ON” eller ”OFF”.

”HJÆLP TIL SMARTPHONES”
Giver dig mulighed for at få adgang til undervis-
ningsmaterialet vedrørende brug af din telefon med 
multimediesystemet.

”SMS”
Tryk på ”ON"/"OFF" for at aktivere/deaktivere funk-
tionen.

Du kan besvare/afslutte et opkald ved at trykke 
direkte på betjeningen 1 på rattet.

1

2

Stemmegenkendelse 

Du kan enten bruge stemmebetjeningen på mul-
timediesystemet eller din telefon til at ringe til et 
nummer eller ringe til en kontakt i din telefonbog. 
Tryk på eller tryk og hold knappen 2 nede for at ak-
tivere eller deaktivere stemmegenkendelse på mul-
timediesystemet eller på din telefon, hvis den er 
tilsluttet multimediesystemet. Følg instruktionerne 
på multimediesystemet efter lydsignalet.
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”Køretøj” 
menu

I denne menu kan du få adgang til følgende 
menuer.

”OMGIVENDE LYS”

I denne menu kan du tilpasse baggrundsbe-
lysningen i køretøjet.
Følgende indstillinger er til rådighed:
– ”Omgivende lys” (”Til”/”Fra”);
– Farve
– ”Intensitet”;
– Instrumentbræt og kabineområde for for-/

bagpassager.

Bemærk: Nårkabinebelysningen er slukket, 
er indstillingerne ikke tilgængelige.
Bemærk: Du kan gemme dine foretrukne 
indstillinger fra menuen ”Multi-Sense” eller 
”Baggrundsbelysning” afhængigt af køretø-
jets udstyr.

”SÆDER”

I denne menu kan du få adgang til indstillin-
gerne nedenfor.

”Massage”

Denne menu gør det muligt at indstille 
massagefunktionen i sædet ”Fører” eller 
”Passager”:
– i start/stop-funktion;
– det ønskede program;
– ”Intensitet” og ”Hastighed”.
Bemærk: når massagesæderne er slukkede, 
er indstillingerne ikke til rådighed.
Bemærk: Indstillingerne af massage kan ikke 
gemmes.

”One-touch 
sammenfoldning”

Denne menu gør det muligt at lægge et 
eller alle bagsæder ned i køretøjet.

Antallet af sæder monteret i køretøjet vari-
erer.
På skærmen vælger du det eller de sæder, 
som du ønsker at slå ned, derefter ”Fold”. 
Tryk på ”Ja” for at bekræfte.
Tryk på ”Alle” og derefter ”Fold” for at ned-
fælde alle sæder. Når sæderne slås ned, skal 
du sørge for, at der ikke sidder nogen i dem. 
Denne indstilling kan først aktiveres, når kø-
retøjet holder stille, og sikkerhedsbælterne er 
løsnet.

”Indstillinger”

Denne menu gør det muligt at indstille 
passagerens og førerens sæder for at lette 
adgangen, når der stiges ind i køretøjet. 
Følgende indstillinger er til rådighed:
– ”Nem adgang for passager”,
– ”Til passageren”
– ”Position”.
For at nulstille dit valg skal du trykke på 
den kontekstuelle menutast og derefter på 
”Nulstil”.
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”MULTI-SENSE”

I denne menu har du mulighed for at per-
sonliggøre visse indbefattede systemers op-
førsel. I denne menu skal du vælge en eller 
to foretrukne tilstande ud af følgende fem til-
stande:
– ”Comfort”;
– ”Sport”;
– ”Eco”;
– ”Neutral”;
– ”Perso”.
For at konfigurere den valgte funktion skal 
du trykke på den kontekstuelle menutast, 
derefter ”Konfig. af nuværende tilstand”. 
Afhængigt af den valgte funktion vises de 
værdier, der kan tilpasses af brugeren:
– ”Styretøj”;
– ”4-styring”;
– ”Dæmpning”;
– ”Motor og transmission”;
– ”Termisk komfort”;
– ”Skærm”;
– ”Apparatets lyddesign”;
– ”Omgivende lys”;
– ”Chaufførmassage”.

Bemærk: Du kan tilpasse de forskellige til-
stande ved at berøre midten af multimedie-
skærmen og dermed få adgang til indstillin-
gerne.

”KØRSELSASSISTANCE”

I denne menu kan du få adgang til og indstille 
følgende elementer:
– ”Advarsel for vognbaneskift”;
– ”Vejbaneassistent”;
– ”Indstilling af advarsel for vognbaneskift”
– Indstillinger for ”Sporassistent”;
– ”Afstandsadvarsel”;
– ”Active braking”;
– ”Advarsel om blind vinkel”;
– ”Indstillinger for hastighedsalarm”
– ”Traction control”;
– ”Automatiske langt lys”.

Bemærk! For at nulstille dit valg skal du 
trykke på den kontekstuelle menutast og der-
efter på ”Nulstil”.

”PARKERINGSHJÆLP”

I denne menu kan du få adgang til og indstille 
følgende elementer:
– ”Registrering af forhindringer”;
– ”Bakkamera”
– ”Nem parkeringsassistent”.

”Registrering af forhindrin-
ger”

Vælg denne menu for at indstille de for-
skellige valgmuligheder, der er knyttet til 
registrering af forhindring.

”Bakkamera”

Vælg denne menu for at indstille de for-
skellige valgmuligheder for bakkameraet.

Hvis du vil se en demonstration af ”Multi-
Sense"-tilstand, skal du trykke på den kontekstu-
elle menuknap på skærmen for valg af funktion 
og derefter på ”Om”.
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”Nem parkeringsassi-
stent”

Vælg denne menu for at konfigurere de 
valgmuligheder, der er knyttet til funktio-
nen ”Nem parkeringsassistent”.

”DRIVING ECO2”

Denne menu gør det muligt at evaluere din 
kørestil.

”INDBYGGET COMPUTER”

Med denne menu kan du få adgang til oplys-
ninger om din rute.

K Ø R E T Ø J  ( 3 / 3 )

Se betjeningsvejledningen til dit multime-
diesystem ved at klikke på pop op-me-
nuen på ”Køretøj”-skærmen og derefter 
”Brugervejledning”.

”Luftkvalitet”

Denne menu gør det muligt at få vist en 
grafik over kvaliteten af luften udenfor og 
at aktivere/deaktivere udluftningscyklus-
sen.

”DÆKTRYK”

Denne menu gør det muligt at holde sig opda-
teret i tilfælde af utilstrækkeligt dæktryk eller 
utæthed af dæk. For at igangsætte en nulstil-
ling skal du trykke på ”Nulstilling”. En bekræf-
telsesmeddelelse vises på skærmen.

”BRUGERINDSTILLINGER”

Denne menu gør det muligt at aktivere/deak-
tivere følgende valgmuligheder:
– kun oplåsning af førerdør,
– automatisk låsning af dørene under kørsel;
– håndfri funktion;
– lydstyrke for blinklys (tryk på ”+” eller ”-”);
– velkomstlyd i kabinen;
– velkomstlyd uden for kabinen,
– automatisk belysning,
– bagrudeviskeren i bakgear (når køretøjet 

sættes i bakgear),
– Ændre parametre for kørestilsindikator på 

instrumentbrættet.
– ...
Tryk på den kontekstuelle menutast, derefter 
på ”Nulstil” for at nulstille dine data.

Rækkefølge af visningen af menuer kan variere.
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”Apps”

Denne tjeneste giver dig adgang til tjene-
sterne beskrevet herefter. Fra hovedmenuen 
trykkes på ”Apps”.
Visse tjenester er gratis tilgængelige i en prø-
veperiode. Du kan udvide dit abonnement 
online via webstedet www.myrenault.com 
eller fra R-Link Store i dit køretøj.

”MINE APPS”

Denne tjeneste gør det muligt at administrere 
installerede applikationer. Tryk på ”Mine 
Apps” og derefter ikonet for den valgte app 
for at starte den.
Bemærk: Tryk på den kontekstuelle menuk-
nap og derefter på ”Organiser Apps” for at 
afinstallere en app. Tryk på ”x” øverst til højre 
på app'en, som du vil slette.

”R-LINK STORE”

Med denne menu kan du købe applikationer, 
funktioner og tjenester direkte fra dit køretøj 
via et sikkert onlinesystem.
Bemærk: Der er kun adgang til R-Link Store, 
hvis tjenesterne er blevet aktiveret, og bilen 
holder stille.
Bemærk: Få mere at vide ved at gå ind på 
https://easyconnect.renault.com, alt afhæn-
gigt af dit land.

”PROGRAMSTYRING”

Denne tjeneste gør det muligt at administrere 
dine apps og viser oplysninger om apps, der 
er installeret på dit multimediesystem.

Bemærk: Hvis du vil stoppe en igangværende 
app, skal du vælge appen og derefter trykke 
på ”Stop” nederst på skærmen.

”FORTROLIGHED”

Denne menu gør det muligt at aktivere eller 
deaktivere deling af data.
Bemærk: Visse apps fungerer muligvis ikke 
korrekt, hvis denne menu er deaktiveret.

Hvis du vil se manualen til dit multimediesy-
stem, skal du åbne menuen ”Apps” og vælge 
”Brugervejledning”.

”Android Auto™"/"Carplay™": Slut din 
smartphone til USB-porten i din bil for at få 
adgang til apps fra din smartphone på dit mul-
timediesystem.

MY Renault er en smartphone-app, som giver 
dig mulighed for at modtage oplysninger om dit 
køretøj.
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”SKÆRM”

I denne menu kan du få adgang til de oplys-
ninger, der er angivet herefter.

”Central visning”

I denne menu kan du ændre udseendet af 
multimedieskærmen. Vælg det ønskede 
tema, og indstil dets lysstyrke ved at 
trykke på ”+” eller ”-”.

Bemærk: Funktionen ”Dæmpning dagtil-
stand” er slået fra om natten, og funkti-
onen ”Dæmpning nattilstand” er slået fra 
om dagen.

S Y S T E M I N D S T I L L I N G E R  ( 1 / 3 )

Menu 
”System”

Tryk på ”System” fra hovedmenuen for at få 
adgang til indstillingsmenuerne nedenfor.

Bemærk: for at få adgang til systemets digitale 
meddelelse skal du trykke på den kontekstuelle 
menuknap, derefter ”Brugervejledning”.

”VELKOMSTSIDE”

I denne menu kan du konfigurere velkomst-
skærmen. De tre tilgængelige velkomstsider 
vises i den øverste del af skærmen, så du får 
en forhåndsvisning af dit valg. De tilgænge-
lige widgets befinder sig i den nederste del 
af skærmen og kan blive vist på flere sider. 
For at tilføje eller slette widgets henvises til 
kapitlet ”Første ibrugtagning” i denne vejled-
ning.

”BRUGERPROFIL”

Denne menu gør det muligt at vælge en bru-
gerprofil, der gælder for hele systemet. Den 
kontekstuelle menuknap gør det muligt at:
– omdøbe en profil;
– ændre profilbilledet;
– kopiere en profil;
– nulstille en profil.
De registrerede parametre i brugerprofilen er:
– systemsproget;
– den valgte afstandsenhed;
– konfigurationen af velkomstsiden;
– forvalgte radiostationer;
– navigationshistorikken;
– navigationsfavoritter;
– fortrolighedsparametre.
Og indstillingerne for:
– displayet;
– ”MULTI-SENCE”;
– baggrundsbelysningen;
– den valgte afstandsenhed;
– førersædets position;
– sidespejlenes position.
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Bemærk: disse indstillinger er tilgængelige, 
når funktionen ”Headup-display” er aktiveret, 
og motoren er tændt.

”DÆMPNING”

Denne menu gør det muligt at indstille lys-
styrken på instrumentbrættet, multimedie-
skærmen og det øvre display.

”LYDSTYRKE”

Med denne menu kan du indstille lydstyrken 
for de følgende parametre ved at trykke på 
”+” eller ”-”:

– hovedlydstyrke;
– telefonens ringetone;
– telefonsamtale;
– Navigation.
– lydsignaler til advarsel;
– tastelyd;
– signalets lydstyrke:
– registrering af forhindring;

– Lane Departure Warning;
– stemmebetjeninger.

Bemærk: ”0” = lydløs indstilling.

”SPROGJAZYK”

I denne menu kan du vælge et sprog, der skal 
gælde for køretøjet. Vælg det ønskede sprog.

”TASTATUR”

Denne menu gør det muligt at vælge den vir-
tuelle tastaturtype, der anvendes af systemet 
(”Azerty”, ”Qwerty”, ”Qwertz” osv.).

”Cockpit visning”

Denne menu gør det muligt at ændre in-
strumentbrættets udseende. Vælg en af 
de fire stile, og indstil ”Dæmpning nattil-
stand” ved at trykke på ”+” eller ”-”.

Bemærk! Funktionen ”Dæmpning nattil-
stand” aktiveres kun, når lygterne tændes.

”Headup-display”

Denne menu giver dig mulighed for at ind-
stille følgende parametre:
– aktivering eller deaktivering af funktio-

nen ”Headup-display”;
– aktivering eller deaktivering af den auto-

matiske indstilling af lysstyrken;
– skærmens lysstyrke,
– det øvre displays højde. Se betjeningsvejledningen til dit multime-

diesystem ved at klikke på pop op-me-
nuen på ”System”-skærmen og derefter 
”Brugervejledning”.
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”SMARTPHONE-
GRÆNSEFLADE”

Med denne menu kan du se ”Android Auto™”/ 
”CarPlay™” (”Undervisningsmateriale” om 
telefonens applikationer ”Automatisk start” 
og ”Android Auto™”/”CarPlay™”).

”GENEREL NULSTILLING”

Denne funktion gør det muligt at ændre alle 
systemets indstillinger til de oprindelige. 
Konfiguration, apper og alle data slettes. Bekræft 
nulstillingen af ved at trykke på ”Ja”. Se bruger-
vejledningen for multimediesystemet for at få 
flere oplysninger

Bemærk: Synkroniser dit system med R-Link 
Store for at gendanne dine applikationer. 
Pladskrævende applikationer kan kun gendan-
nes via en computer forbundet til R-Link Store.

”SYSTEMOPLYSNINGER”

På denne menu kan du se forskellige sy-
steminformationer (softwareversion, naviga-
tionsoplysninger, aktuelt sprog, licens osv.).

”FORSLAGSBJÆLKE”

Denne menu gør det muligt at få vist med-
delelser under kørslen. Du kan aktivere eller 
deaktivere disse meddelelser, som vises 
efter kategori (”Meddelelse”, ”Navigation”, 
”Multimedier”, ”Telefon” osv.).

Bemærk! Når funktionen ”Meddelelser” er 
deaktiveret, deaktiveres alle underkategori-
erne automatisk.

Rækkefølge af visningen af menuer kan variere.

”DATO OG TID”

I denne menu kan du indstille systemets ur 
samt klokkeslættets visningsformat manuelt. 
Det anbefales at lade den blive i automatisk 
indstilling.

”ENHEDER”

Denne menu gør det muligt for dig at vælge 
strækningsenhed (”km” eller ”miles”).

”STEMMESTYRING”

I denne menu kan du vælge og tildele syste-
met en mandlig eller en kvindelig stemme.
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