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VÄLKOMMEN TILL R-LINK 2

Grattis till ditt val.
För att du ska få ut så mycket som möjligt av din integrerade multimediaskärmenhet rekommenderar vi att du läser igenom det här dokumentet som beskriver de vik-
tigaste funktionerna, inställningarna för ditt multimediasystem och fördelarna med anslutningstjänster.

Den fullständiga användarhandboken till ditt R-Link -multimediasystem hittar du direkt i systemet om du trycker på snabbmenyknappen på huvudmenyns 
skärm och sedan på ”Bruksanvisning”.

Översatt från franska. Kopiering eller översättning, även delvis, är förbjuden utan föregående skriftligt godkännande från biltillverkaren.

Detta dokument ersätter inte bilens instruktionsbok.
Vi uppmanar dig att läsa igenom hela förarhandboken för att få detaljerad information om de funktioner som nämns i instruktionsboken för ditt multimediasystem.
Instruktionsboken behandlar alla funktioner (standard och tillval) som finns. Vilka funktioner som finns i R-Link -navigeringssystemet beror på version, vilka 
alternativ som har valts och i vilket land du bor. Beroende på telefonmärke och modell kan vissa handsfreefunktioner vara delvis eller helt inkompatibla med 
bilens multimediasystem.

Rådfråga en märkesrepresentant om du vill ha ytterligare information.
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Påslagning
Multimediasystemet sätts på:
– när du startar bilen
– när du trycker på av/på-knappen på multimedia-

systemets frontpanel
– när du vidrör skärmen.

ANSLUT DITT SYSTEM
Aktivera dina tillhörande tjänster genom att trycka 
på knappen ”Ansluta” i huvudmenyn på ditt mul-
timediasystem för att hämta applikationerna från 
R-Link Store.
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A Reglage
Multimediasystemet har skärmreglage A, B eller C, 
ett mittreglage D samt ett reglage under ratten E 
som kan användas på samma sätt för att interagera 
med systemet.

REGLAGE PÅ SKÄRMEN A
 1 Kort tryckning: Start-Stopp.
  Lång tryckning: startar om systemet.
 2 Ökning av volymen.
 3 Sänkning av volymen.
 4 Åtkomst till startsidorna.
 5  Åtkomst till menyn för inställning av körkon-

trollsystemet.
 6 Åtkomst till menyn för inställning av displayer.

REGLAGE PÅ SKÄRMEN B
 7  Direktåtkomst till skärmen för funktionen ”Lätt 

parkeringshjälp”.
 8  Direktåtkomst till inställningsskärmen för 

”Körhjälp” eller åtkomst till användarinställ-
ningarna.

 9 Åtkomst till startsidorna.
10 Kort tryckning: Start-Stopp.
  Lång tryckning: startar om systemet.
   Vridning: justera ljudvolymen för den ljudkälla 

som du lyssnar på.

Avstängning
Multimediasystemet stängs av:
– när du trycker på av/på-knappen på multimedia-

systemets frontpanel
– när du låser bildörrarna.

Multimediaskärm 
Systemet har multimediaskärmen A, B eller C. Välj 
en funktion eller en knapp på skärmen genom att 
peka på den med fingret.
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15 Fällning:
  – navigering i valt område:
  –  upp/ned: förflyttning mellan de olika områ-

dena (övre fält, mittområde, nedre fält) i en 
meny

  –  vänster/höger: förflyttning mellan olika flikar 
i en meny.

  Vridning:
  –  förflytta sig i de olika elementen i ett område,
  – förflytta sig i en lista
  –  ändra skalan på navigeringskartan (ZOOM-

läge).
  Tryck för att bekräfta.
16  Gå till menyn för Multi-Sense-systemet eller 

ändra det förinställda läget i favoriter.
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REGLAGE PÅ SKÄRMEN C
 5  Åtkomst till menyn för inställning av körkon-

trollsystemet.
 6 Åtkomst till menyn för inställning av displayer.
 9 Åtkomst till startsidorna.
10 Kort tryckning: Start-Stopp.
  Lång tryckning: startar om systemet.
  Vridning: inställning av ljudvolymen.
11 Visar en tom skärm.

MITTREGLAGE D
12 Gå tillbaka till föregående skärm.
13 Åtkomst till startsidorna.
14 Åtkomst till snabbmenyn.

REGLAGE UNDER RATTEN E
17 Välja en radiokälla.
18 Åtkomst till telefonfunktionerna.
19  Höja ljudvolymen för den ljudkälla som du lyss-

nar på.
20 –  Aktivera/inaktivera ljudet på radion eller stäng 

av röstigenkänningen.
  –  Pausa/spela ljudspåret.
21  Sänka ljudvolymen för den ljudkälla som du 

lyssnar på.
22  Kort tryckning:
  –  Ändra bläddringsläget för radion (förinställ-

ning/lista/frekvens).
  - Bekräftelse.
   Lång tryckning: lämna listorna (katalogerna/

ljudspåren).
23  Söka i listan över radiostationer/ljudspår/

mappar.
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Ditt multimediasystem består av fyra startsidor, 
varav tre är anpassningsbara, och innehåller ett 
antal widgets som leder till olika funktioner. Flytta 
från en sida till en annan genom att dra med fing-
ret horisontellt.
Beroende på funktion finns det en eller två wid-
getstorlekar. På startsidan kan du, beroende på 
skärmstorlek, lägga in upp till:
– fyra små widgets,
– två stora widgets,
– två små widgets och en stor.
du kan ändra tidsformatet och konfigurationen för 
startsidan. Se instruktionsboken för systemet.

Startskärmar
27 Tid
28 Yttertemperatur.
29 Telefoninformation (nät och batteri).
30  Meddelanden (telefon- och appmeddelanden).
31 Sidoindikator.
32 Visning av tid och datum.
33  Åtkomst till välkomstskärmens alternativ 

(snabbmeny).
34 Information om klimatanläggningen.
35 Åtkomst till huvudmenyn.
36 Information om vald användarprofil.
37 Genväg till ”Ljudkälla”.
38 ”Kartinställningar”-genväg.
39 Sidans innehåll.

36

37 30

38 37 28
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Navigering

Meny

Ansluta

Multimedia

Telefon

Fordon System

Appar

24 25 26

Menyskärm

Nere på varje skärm finns det ett menyfält med två 
eller tre knappar: 

24  ”Tillbaka” (visas alltid):
  –  med en kort tryckning på knappen återgår du 

till föregående skärm;
  –  en lång tryckning på den här knappen tar dig 

tillbaka till startsidan.
25  ”Multifunktion”: med den här knappen väljs hu-

vudåtgärden på skärmen (den försvinner eller 
gråmarkeras om den är inaktiv).

26   ”Alternativ” (knappen är gråmarkerad om den 
inte är aktiv): den här knappen används för att 
öppna snabbmenyn. 
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Uppdateringar
Uppdateringarna kommer regelbundet särskilt för 
kartor. Ibland kan det hända att resvägen ändras 
fastän kartan ännu inte uppdaterats.

– Förbered ett tomt USB-minne eller ett SD-kort i 
FAT32-format med minst 8Go utrymme för upp-
datering av systemet och apparna;

– sätt in USB-minnet eller SD-kortet i porten på 
bilen. Multimediasystemet skapar en avbild av 
ditt navigeringssystem;

– anslut det till datorn och ladda ned eller uppda-
tera det via R-Link Store eller webbplatsen www.
myrenault.com;

– starta bilen och slå inte av motorn under pågå-
ende uppdatering av systemet,

– sätt i USB-minnet i bilens USB-port eller SD-
kortet i SD-läsaren och följ anvisningarna på 
skärmen.

När installationen är slutförd startas systemet om. 
Ett meddelande visas på skärmen för att informera 
dig om att installationen är klar.

Tryck på ”Ja” för att ta bort uppdateringsfilen på 
USB-minnet eller SD-kortet eller på ”No” för att be-
hålla den.
Obs: Vi rekommenderar att du skapar ett My 
Renault-konto på datorn och att du uppdaterar sys-
temet regelbundet.

Röstigenkänning 
Med hjälp av knappen  på ratten kan du an-
vända röststyrning för ditt multimediasystem och/
eller din telefon, om det är ansluten till systemet. 
Mer information finns i multimediasystemets an-
vändarhandbok.

För mer information, se instruktionsboken som 
finns tillgänglig i systemet genom att trycka på 
knappen till snabbmenyn från huvudmenyns 
skärm och sedan på ”Användarhandbok”.

F Ö R S T A  A N V Ä N D N I N G  ( 4 / 4 )

Konfiguration av hemsidor

Luftkvalitet Luftkvalitet Driving eco2

Driving eco2 Favorit Multi-Sense

Multi-Sense Multimedia Multimedia

F

LÄGGA TILL WIDGETS
Tryck på knappen på snabbmenyn på huvudskär-
men och välj sedan ”Redigera hemsidor”. 
På skärmen F kan du lägga till en widget. Tryck och 
håll kvar fingret på widgeten som du vill lägga till, 
dra sedan fingret och släpp widgeten på önskad 
plats upptill på skärmen.

TA BORT WIDGETS
För att ta bort en widget, tryck på ”X” upptill till 
höger på widgeten. En bekräftelse visas på skär-
men. Tryck på ”Ja” för att bekräfta borttagningen.

Mer information finns på webbplatsen www.
renault-multimedia.com (beroende på land).
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Bildspelet och videofilmer kan endast visas när 
bilen står stilla.

”Multimedia” 
meny

Bilen är utrustad med ett multimediasystem. 
Från huvudmenyn, tryck på ”Multimedia” och 
välj i följande lista:
– ”Radio”;
– ”Media”
– « Foto » ;
– ”Video”
– ”Inställningar”.

Det finns flera tillgängliga ingångskällor:
– ”USB-1" (USB-port)
– ”USB-2" (USB-port)
– ”SD” (SD-kort),
– ”CD" (ljud-CD eller MP3)
– ”AUX-1" (uttag)
– ”AUX-2" (uttag)
– Bluetooth®-anslutning.

”RADIO”

Se kapitlet ”Radio” i detta dokument.

”MEDIA”

Tryck på knappen ”Media” och välj sedan en 
ingångskälla som är ansluten till systemet för 
att komma åt önskade ljudfiler.

ANM.: endast tillgängliga källor kan väljas. 
Källor som inte är tillgängliga är grå.
ANM.: vissa format kan inte läsas av syste-
met.

”FOTO”

Tryck på knappen ”Foto” och välj sedan den 
anslutna källan (SD-kort eller USB-port) för 
att komma åt bilderna. Systemet föreslår två 
läsningstyper:
– Läsa ett foto,
– Läsa ett bildspel.
ANM.: vissa format kan inte läsas av syste-
met.

”VIDEO”

Tryck på knappen ”Video” och välj sedan en 
ansluten källa (SD-kort eller USB-port) för att 
komma åt videofilmerna. För att starta läs-
ningen av en video, välj önskad video.

ANM.: vissa format kan inte läsas av syste-
met.

”INSTÄLLNINGAR”

Med den här menyn kan du ställa in de olika 
funktionerna i menyn ”Multimedia”.
För ytterligare information, se systemets in-
struktionsbok.
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”Radio”

Från huvudmenyn, tryck på ”Multimedia” och 
sedan på ”Radio”.

VAL AV FREKVENSOMRÅDE
Välj önskat frekvensområde genom att trycka på 
knappen 4 ”Band”.

”AM” och ”FM”

LÄGET ”FREKVENSER”
Leta manuellt efter en station genom att trycka 
på fliken ”Frekvenser”. Det finns två sökmeto-
der att tillgå:
– manuell sökning genom att trycka på 1 eller 2,
– halvautomatisk sökning genom att trycka på 3 

eller 7.

LÄGET ”STATIONER” (ENDAST FM)
För att komma åt listan över stationer, tryck på 
fliken ”Stationer” och välj sedan önskad station.

Kanaler Stationer Förinställningar

DR

Band 56Band

Frekvenser Stationer Förinställningar

9 8

1

7

6

2

3

5

LÄGET ”FÖRINSTÄLLNINGAR”
Gå till listan över registrerade radiostationer genom 
att trycka på fliken ”Förinställningar” och välj sedan 
önskad station. För att lägga till stationen som du 
lyssnar på just nu, gör en lång tryckning på önskat 
nummer.

ANM.: med knappen 5 kommer du åt alternativen 
(”Ändra källa”, ”Inställningar” osv.). Med knap-
pen 6 återgår du till föregående sida.

”DR” (digitalradio)
Digitalradion ger ett större urval av radiostationer, 
bättre ljudkvalitet och ytterligare information.

LÄGE ”KANALER”
I det här läget kan du lyssna på tillgängliga ra-
diostationer. Växla från en kanal till en annan 
genom att trycka på 8 eller 9.

LÄGET ”STATIONER”
Det här läget visar listan över tillgängliga radiosta-
tioner. 

LÄGET ”FÖRINSTÄLLNINGAR”
Se avsnittet ovan.

För ytterligare information, se instruktionsboken 
för systemet.

4



9

Tryck på knappen ”Anslutning” på skär-
men ”Adress” och välj en anslutning.

”Historik”

Med denna meny kan du välja en desti-
nation från listan med de senast använda 
adresserna. Minneslagringen sker auto-
matiskt.

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

Se instruktionsboken för multimediasys-
temet genom att trycka på snabbmeny-
knappen från skärmen ”Navigering” och 
sedan”Bruksanvisning”.

B

Välja stad

A

Meny 
”Navigering”

Från startskärmen, tryck på ”Meny” och 
sedan på ”Navigering” för att komma åt föl-
jande menyer:
– ”Destination”;
– ”Resplan”;
– ”Läsa upp trafik”;
– ”Kartinställningar”;
– ”Inställningar”.

”DESTINATION”

Den här menyn föreslår olika metoder för att 
ange en destination.

”Adress”

Med den här menyn kan du ange en 
adress helt eller delvis (land, stad, gata, 
gatunummer eller korsning).

Ange en adress:

– skriv in den önskade stadens namn eller 
postnummer med hjälp av tangentbor-
det B. Systemet kan föreslå flera stads-
namn inom området A,

– välj önskad stad,
– gör på samma sätt med skärmarna 

”Gata” och ”Gatunummer”,

Om du inte vill ange ett gatunummer 
eller om systemet inte känner igen ditt 
nummer, kan du ange en korsning. 

Vid guidning, när du startar en sökning efter ett 
nytt resmål, kan du välja mellan att ställa in res-
målet som ett stopp, ett nytt resmål eller som 
det slutliga resmålet. 
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”Intressant plats (POI)”

Med den här menyn kan du söka efter in-
tressepunkter. Du kan söka efter:
– namn,
– plats (”På en ort”, ”Kring senast kända 

pos.”, ”på resvägen” ...):
– kategorier (bensinstation/parkering/res-

taurang/logi osv.)
Systemet föreslår en lista med intressanta 
platser som börjar med de som ligger när-
mast din position och slutar med de plat-
ser som ligger längst bort.

”Adressbok”

Med den här menyn kan du spara en de-
stination i ditt multimediasystem och 
välja den vid behov (”Hem”, ”Arb.” och 
”Adressbok”).

”Hem”

Med denna meny kan du starta guid-
ningen till din förutbestämda hemadress.

”Arb.”

Med den här menyn kan du starta guid-
ningen till en förutbestämd arbetsplats.

”Koordinater”

Med den här menyn kan du ange en de-
stination med hjälp av värdena för latitud 
och longitud.

”Sök på kartan”

Med denna meny kan du bestämma 
en destination med utgångspunkt från 
kartan. I menyn ”Navigering” väljer du 
”Destination” och sedan ”Sök på kartan. 
Förflytta dig på kartan genom att placera 
markören på din destination och bekräfta 
sedan genom att trycka på ”Klar”: syste-
met beräknar resvägen.
Obs: Du kan lägga till den valda adressen 
i adressboken genom att trycka på knap-
pen i snabbmenyn och sedan på ”Lägg till 
i adressbok”.

Om du vill återställa din jobb- eller hemadress 
trycker du på knappen ”Återställ jobbadress” 
eller knappen ”Återställ hemadress” i snabbme-
nyn i ”Adressbok”.
Om du vill återställa allt trycker du på snabbme-
nyknappen ”Återställ” i menyn ”Inställningar”.
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Röstigenkänning 
Du kan använda systemets röstkommando för att 
ange en destination utan att använda skärmen. 
Tryck på 1 och följ anvisningarna från systemet 
och på skärmen.

Godkänna destinationen
När informationen om din destination har matats 
in visar systemet en sammanfattning av resvägen 
som sedan behöver bekräftas.

Gå

2

Obs! Om du inte bekräftar stängs den här sidan 
efter ca tio sekunder och vägledningen startar au-
tomatiskt i det läge (snabb, ekonomisk eller kort) 
som är inställt som standard.

NAVIGERINGSREGLAGE
Du kan konfigurera olika parametrar genom att 
välja följande genvägar:
– 4: du kan zooma in på kartan
– 5: ger dig möjlighet att aktivera eller inaktivera 

vägledningsinstruktionerna.
– 6: ger dig möjlighet att ändra visningsläget 

(2D/3D och 2D Nord).

Skärmen är uppdelad i två delar:
– område 2 visar vilken beräkningsmetod som har 

använts
– i färdområdet 3 visas en sammanfattning av 

resvägen (avstånd, restiden, trafik och begräns-
ningar som påverkar din färd).

När uträkningen är färdig visar systemet en sam-
manfattning av resvägen och föreslår tre alternativ:
– ”Föregående”: gå tillbaka till föregående skärm.
– ”Gå”: guidningen startar,
– ”Alternativ”: du kan välja en resväg, ställa in en 

resväg eller lägga till resvägen i adressboken.

Nav

Guidningskarta

4

Översikt 

1

5
6

Kort

3
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Om incidenter har inträffat utmed din rutt 
kan navigeringssystemet föreslå att du tar en 
omväg baserat på en tidsbesparing som du 
kan ställa in. Beroende på vad du väljer kan 
systemet föreslå en ny väg eller följa den au-
tomatiskt.

”KARTINSTÄLLNINGAR”

Med hjälp av den här menyn kan du följa 
guidningen och få information om den. Tryck 
på knappen till snabbmenyn för att komma åt 
följande menyer:
– ”Trafikkarta”
– ”Ruttalternativ” eller ”Resplan”:
– ”Kartinställningar”,
– ”Var är jag?” eller ”GPS-information”
– ”Avbryt rutten”.
Obs! Om du trycker på kortet kan du komma 
åt andra funktioner via snabbmenyn såsom 
sökning efter intressepunkter i närheten.

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

”RESPLAN”

Med hjälp av den här menyn kan du komma 
åt följande funktioner:
– ”Redigera rutt”: gör att du kan lägga till/ta 

bort stopp i guidningen.
– ”Avbryt rutten”: du kan avbryta ruttguid-

ningen.
– ”Trafik på rutten”: du kan visa trafikinfor-

mation på din rutt.
– ”Undvikanden”: gör det möjligt att undvika 

delar av väg som du inte vill ta.

– ”Översikt”: gör att du kan se din hela din 
rutt på kartan.

– ”Ruttalternativ”: gör att du kan ändra typen 
av väg som du vill ta. Med hjälp av den här 
menyn kan du ställa systemet för att und-
vika betalvägar (under beräkning av den 
snabbaste resvägen).

”LÄSA UPP TRAFIK”

Navigeringssystemet anger störningar i tra-
fiken:
– med en växlande färg C på kartan – grön, 

röd eller svart,
– med ackumulerad tid D av förseningar på 

grund av trafiken
– efter trafiksituationen utmed rutten i tra-

fikindikatorn E.

”OMVÄG”
Aktivera det här alternativet för att aktivera 
navigeringssystemet så att du kan använda 
trafikinformation för att beräkna din resväg 
med utgångspunkt från trafiksituationen.

Nav

Guidningskarta
Foch Aveny

E

C

D
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Via din telefon kan du uppmanas att godkänna del-
ning av dina kontakter, din samtalslista och dina 
media. Acceptera delningen för att föra över infor-
mationen till multimediasystemet. Information om 
andra parkopplingsmetoder finns i systemets in-
struktionsbok.

ANSLUTA EN TELEFON
När systemet slås på, söker systemet för hands-
free-telefoni efter de ihopparade telefonerna 
med aktiverad Bluetooth® som finns i närheten. 
Systemet hämtar automatiskt uppgifterna från den 
senast anslutna telefonen (rubrik, musik, etc.). 
För att inaktivera den här funktionen, se kapitlet 
”Ringa/ta emot samtal”.

Obs: Om ett samtal pågår när telefonen ansluts 
överförs det automatiskt till bilens högtalare.

A N S L U T N I N G  B L U E T O O T H ® - T E L E F O N I

Meny ”Telefon”

IHOPPARNING AV DEN FÖRSTA TELEFONEN
För att kunna använda ditt handsfree-system 
måste du para ihop din Bluetooth®-telefon med 
bilen. Kontrollera att Bluetooth® är aktiverad på 
din mobiltelefon och att statusen är inställd på 
”synlig”.
Utgå från huvudmenyn i ditt system:
– tryck på ”Telefon”.
Ett meddelande med förslaget om en ihoppar-
ning visas på skärmen.
– Tryck på ”Ja”. Multimediasystemet söker efter 

telefoner som kan aktiveras i närheten.
– Välj din telefon.
– Välj funktionerna som ska parkopplas, ”hands-

free” och/eller ”Media”.
Din telefon har nu parats ihop med multimedia-
systemet.
Beroende på modellen och om det efterfrågas av 
systemet, ange koden Bluetooth® på din telefon 
för att para ihop den med systemet eller bekräfta 
förfrågan om ihopparning.

ÄNDRA EN ANSLUTEN TELEFON
Du kan para ihop upp till sex mobiltelefoner med 
systemet, men endast en i taget kan vara ansluten 
till telefoni. Du kan när som helst ansluta/koppla 
från någon av telefonerna. För att göra detta, utgå 
från huvudmenyn:
– tryck på ”Telefon”, ”Inställningar” och ”Lista 

över hopparade enheter”,
– välj den telefon som ska anslutas eller kopplas 

från.
Om din telefon inte visas i listan, se i systemets 
instruktionsbok hur man lägger till den.

Lista över hoppa-
rade enheter

Téléphone de Nicolas

Téléphone de Elodie

Téléphone de Pierre

Téléphone de Sandrine

Du kan para ihop två telefoner samtidigt: en för 
multimedia och en annan för telefoni.

Lägg till enhet

Mer information om listan över kompatibla te-
lefoner finns på webbplatsen www.renault-
multimedia.com.
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Meny ”Telefon”

Från huvudmenyn, välj ”Telefon”. Du kan ringa 
ett samtal genom att välja:
– en kontakt i katalogen,
– ett nummer i samtalshistoriken,
– ett tangentbord för att slå ett nummer.

”TELEFONBOK”

Med den här menyn kan du ringa ett samtal 
till en av de kontakter som finns registrerade i 
din telefon. Välj kontakten (om kontakten har 
flera nummer, välj önskat nummer). Numret 
rings automatiskt upp efter att du tryckt på 
det.
Anm.: kontakterna som har sparats på SIM-
kortet är inte synliga. Det är bara kontakter 
sparade på telefonen som visas.

«SAMTALSHISTORIK»

Med den här menyn kommer du åt:
– alla samtal (inkommande, utgående, mis-

sade),
– inkommande samtal,
– missade samtal,
– utgående samtal.
Välj önskad flik och tryck på kontakten för 
att ringa upp. 
ANM.: för varje lista visas kontakterna från 
den senaste till den tidigaste.

”RING NUMMER”

Med den här menyn kan du slå telefonnumret 
med knappsatsen. När du slagit hela numret, 
tryck på ”Ring upp” för att ringa upp.

”SMS”

Med den här menyn kan du läsa dina text-
meddelanden (sms) eller få dem upplästa 
genom talsyntes. Det går enbart att komma 
åt textmeddelanden (sms) när telefonen är 
ansluten till multimediasystemet.
Obs! Du måste godkänna datadelning på din 
telefon för att komma åt sms via systemet.
Anm.: endast SMS kan läsas via multimedia-
systemet. Andra typer av meddelanden kan 
inte läsas.

”RÖSTMEDDELANDE”

Med den här menyn kan du komma åt mot-
tagna röstmeddelanden på din telefon. Lägg 
in numret till din röstbrevlåda via menyn 
”Inställningar” och sedan ”Inställningar av 
röstmeddelande” när du använder det första 
gången.

För mer information, se multimediasystemets 
manual.
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”INSTÄLLNINGAR”

Med den här menyn kan du:
– aktivera/inaktivera Bluetooth®,
– komma åt listan över ihopparade apparater,
– ändra åtkomstkoden,
– ställa in ljudnivån för de olika ljuden till den 

ihopparade telefonen,
– konfigurera röstmeddelandet,
– aktivera/inaktivera automatiskt vänteläge,
– aktivera/inaktivera telefonens ringsignal,
– för att få hjälp med din smartphone,
– aktivera/inaktivera SMS-läget. 

”BLUETOOTH®”
Tryck på ”ON”/”OFF” för att aktivera/inakti-
vera Bluetooth®.

”LISTA ÖVER HOPPARADE ENHETER”
Komma åt en lista över enheter som är kopp-
lade till multimediasystemet och lägga till 
eller ta bort enheter.

”BYT LÖSENORD”
Med det här alternativet kan du byta Bluetooth®-
lösenordet. Det aktuella lösenordet visas.

”LJUDNIVÅER”
Med det här alternativet kan du ställa in volymen 
för telefonens ringsignal och handsfree-systemet 
samt mikrofonens känslighet.

”INSTÄLLNINGAR AV RÖSTMEDDELANDE”
Ange numret till röstbrevlådan med hjälp av 
knappsatsen och tryck sedan på «Spara».

”AUTOMATISK VÄNTELÄGE”
För att aktivera/inaktivera automatiskt vänteläge för 
inkommande samtal, tryck på ”ON” eller ”OFF”.

”HJÄLP FÖR SMARTTELEFONEN”
Ger dig tillgång till självstudieprogrammet om hur 
din telefon ska användas tillsammans med multi-
mediasystemet.

”SMS”
Tryck på «ON" eller "OFF" för att aktivera/inaktivera 
funktionen.

Du kan svara/lägga på genom att trycka direkt på 
reglaget 1 på ratten.

1

2

Röstigenkänning 

Du kan använda röstkommandot i multimediasys-
temet eller på din telefon för att slå ett nummer 
eller ringa en kontakt i din telefonbok. Tryck på 
eller tryck och håll in knappen 2 för att aktivera 
eller inaktivera röstigenkänningen i multimediasys-
temet eller på din telefon om den är ansluten till 
multimediasystemet. Efter ljudsignalen följer du in-
struktionerna i multimediasystemet.



16B I L  ( 1 / 3 )

Menyn 
«Fordon»

I den här menyn kommer du åt följande menyer.

”OMGIVANDE LJUS”

I den här menyn kan du anpassa stämnings-
belysningen i bilen.
Följande inställningar är tillgängliga:
– ”Omgivande ljus” (”På”/”Av”);
– Stämningsfärg:
– ”Intensitet”;
– Instrumentbrädan och främre/bakre delen 

av kupén.

Obs! Inställningarna är inte tillgängliga när 
innerbelysningen är släckt.
Anm.: Du kan spara dina inställning-
arna från ”Multi-Sense” eller menyn 
”Stämningsbelysning” beroende på bilens ut-
rustningsnivå.

”SÄTEN”

Med den här menyn kommer du åt alterna-
tiven nedan.

”Massage”

Med den här menyn kan du ställa in mas-
sagefunktionen i ”Förare”- eller ”Passagerare”-
sätet:
– i läget start/stopp,
– för det önskade programmet,
– ”Intensitet” och ”Hastighet”.
ANM.: Inställningarna är inte tillgängliga när 
massagefunktionen är avaktiverad.
Obs: Massageinställningarna går inte att 
spara.

”Nedfällning one-touch”

Med den här menyn kan du fälla ett eller 
alla säten baktill i bilen.

Antalet säten i bilen varierar.
Tryck på sätet eller de sätena på skärmen 
som du vill fälla och sedan på ”Fälla ner”. 
Tryck på ”Ja” för att bekräfta.
För att fälla ned alla säten trycker du på ”Alla” 
och sedan på ”Fälla ner”. Se till att sätena är 
tomma när du fäller dem. Detta alternativ kan 
endast användas när bilen står stilla och bil-
bältena är avtagna.

”Inställningar”

Med den här menyn kan förar- och passa-
gerarsätet ställas in för underlätta åtkomst 
vid istigning i bilen. Följande inställningar 
är tillgängliga:
– ”Lätt åtkomst för passagerare”
– ”Artighet för passagerare”:
– ”Position”.
För att initiera om ditt val, tryck på 
knappen till snabbmenyn och sedan på 
”Återställ”.
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”MULTI-SENSE”

Med den här menyn kan du anpassa köre-
genskaperna för vissa fordonsburna system. 
I den här menyn kan du välja ett eller två fa-
voritlägen bland följande fem lägen:
– ”Comfort”;
– ”Sport”;
– ”Eco”;
– ”Neutral”;
– ”Perso”.
För att konfigurera det valda läget, tryck 
på knappen till snabbmenyn och sedan på 
”Konfiguration av aktuellt läge ”. Beroende på 
valt läge visas värdena för de anpassnings-
bara parametrarna:
– ”Styrning”;
– ”4Kontroll”;
– ”Fjädring”;
– ”Drivlina”;
– ”Termisk confort”;
– ”Display”
– ”Motorljuddesign”;
– ”Omgivande ljus”;
– ”Förarmassage”.

Obs! Om du vill anpassa de olika lägena, 
tryck mitt på multimediaskärmen för att 
komma åt inställningarna.

”KÖRHJÄLP”

Med den här menyn kan du komma åt och 
ställa in följande element:
– ”Filbytesvarning”;
– ”Körfältshjälp”;
– ”Vingelvarningsinställningar”:
– Inställningar för ”Filhållningsassistans”
– ”Avståndsvarning”;
– ”Aktiv bromsning”;
– ”Dödvinkelvarning”;
– ”Hastighetsvarningsinställningar”:
– ”Antispinnfunktion”;
– ”Automatiskt helljus”.

Obs! Om du vill återställa ditt val, tryck 
på knappen i snabbmenyn och sedan på 
”Återställ”.

”PARKERINGSHJÄLP”

Med den här menyn kan du komma åt och 
ställa in följande element:
– ”Hinderavkänning”;
– ”Backkamera”:
– ”Lätt parkeringshjälp”.

”Hinderavkänning”

Välj den här menyn om du vill ställa in 
olika alternativ kopplade till avkänning av 
hinder.

”Backkamera”

Välj den här menyn om du vill ställa in 
olika alternativ för backningskameran.

Om du vill visa en demo av ”Multi-Sense"-läget, 
tryck på knappen i snabbmenyn på skärmen för 
val av läge och sedan "Om”.
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«Lätt parkeringshjälp»

Välj den här menyn om du vill ändra al-
ternativen för ”Lätt parkeringshjälp”-funk-
tionen.

”DRIVING ECO2”

I den här menyn kan du utvärdera ditt kör-
sätt.

”FÄRDDATOR”

Med hjälp av den här menyn kan du få infor-
mation om din resa.

B I L  ( 3 / 3 )

Se instruktionsboken för multimediasystemet 
genom att trycka på snabbmenyknappen från 
skärmen ”Fordon” och sedan”Bruksanvisning”.

”Luftkvalitet”

Med den här menyn kan du visa informa-
tion om utomhusluftens kvalitet och akti-
vera eller inaktivera luftreningscykeln.

”DÄCKTRYCK”

Denna meny ger information vid otillräck-
ligt lufttryck eller läckage av däck. Tryck på 
”Återställ” för att starta en återställning. En 
bekräftelse visas på skärmen.

”ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR”

Med den här menyn kan du aktivera/inakti-
vera följande alternativ:
– upplåsning av endast förardörren
– automatisk låsning av dörrar under körning,
– funktionen handsfree,
– blinkrarnas ljudvolym (tryck på ”+” eller 

”-”),
– inre uppstartsljud,
– yttre uppstartsljud,
– automatisk belysning,
– bakrutetorkare vid backning (när 

backväxeln är i):
– inställning av indikatorn för körstilen på in-

strumentpanelen,
– ...
För att återiställa dina uppgifter, tryck på knap-
pen till snabbmenyn och sedan på ”Återställ”.

Ordningen på visningen av menyer kan variera.
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”Appar”

Med den här tjänsten kan du komma åt tjäns-
terna som beskrivs nedan. Via huvudmenyn, 
tryck på ”Appar”.
Vissa tjänster kan kommas åt gratis under en 
testperiod. Du kan förlänga ditt abonnemang 
online på webbplatsen www.myrenault.com 
eller via R-Link Store i bilen.

”MINA APPAR”

Med den här tjänsten kan du komma åt in-
stallerade applikationer. Tryck på ”Mina 
Appar” och sedan på applikationens ikon för 
att starta den.
Obs! Om du vill avinstallera en app trycker du 
på snabbmenyknappen och sedan på ”Ordna 
appar”. Tryck på ”x” uppe till höger på appli-
kationen som du vill ta bort.

”R-LINK STORE”

Via den här menyn kan du köpa applikationer, 
funktioner och tjänster direkt i bilen via ett 
säkert onlinesystem.
Obs: Åtkomst till R-Link Store är endast 
möjlig om tjänsterna har aktiverats och bilen 
står stilla. 
Obs: Mer information finns på webbplatsen 
www.renault-multimédia.com (beroende på 
land).

”APP-HANTERARE”

Tjänsten används för att hantera appar och 
visa information om apparna som är instal-
lerade på multimediasystemet. 

Obs: Om du vill stoppa en app som körs 
väljer du appen och sedan trycker du på 
”Stoppa” längst ned på skärmen.

”SEKRETESS”

Med hjälp av den här menyn kan du aktivera 
eller inaktivera datadelning.
Obs: Vissa appar kanske inte fungerar som 
de ska om den här menyn är inaktiverad.

Se instruktionsboken för multimediasystemet 
genom att trycka på snabbmenyknappen från 
skärmen ”Appar” och sedan”Bruksanvisning”.

”Android Auto™"/"Carplay™": anslut din smart-
phone till USB-porten i din bil för att komma åt 
applikationer från din smartphone i ditt multime-
diasystem.

”MY Renault" är en applikation i din smartphone 
som gör att du kan ta emot information om din 
bil via din smartphone.
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”DISPLAY”

Med den här menyn kan du komma åt infor-
mationen nedan.

”Central display”

Med den här menyn kan du ändra vis-
ningen på multimediaskärmen. Välj önskat 
tema och justera sedan ljusstyrkan genom 
att trycka på ”+” eller ”-”.

ANM.: läget ”Avbländning dag-läge” är in-
aktiverat nattetid och läget ”Avbländning 
natt-läge” är inaktiverat dagtid.

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

Meny ”System”

Från huvudmenyn, tryck på ”System” för att 
komma åt menyerna för inställningarna nedan.

ANM.: för att komma åt systemets virtuella in-
struktionsbok, tryck på knappen till snabbme-
nyn och sedan på ”Användarhandbok”.

”STARTSIDA”

Med den här menyn kan du konfigurera start-
skärmen. De tre startsidorna som finns till-
gängliga visas på den övre delen av skärmen 
för att du ska kunna se en förhandsvisning av 
dina val. Tillgängliga widgets finns på skär-
mens nedre del och kan visas på flera sidor. 
För att lägga till eller ta bort widgets, se ka-
pitlet ”Första användning” i den här instruk-
tionsboken.

”ANVÄNDARPROFIL”

Med den här menyn kan du välja en använ-
darprofil som kan användas i systemet. Med 
knappen till snabbmenyn kan du:
– döpa om en profil,
– byta foto på en profil,
– kopiera en profil,
– återställa en profil.
Parametrarna som finns registrerade i en an-
vändarprofil är:
– systemets språk,
– vald avståndsenhet,
– startsidans konfiguration,
– förinställningar för radion,
– navigeringshistorik,
– navigeringsfavoriter,
– parametrar för sekretess.
och inställningarna för:
– displayen,
– «Multi-Sense":
– stämningsbelysningen,
– vald avståndsenhet,
– förarstolens läge,
– backspeglarnas läge.
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ANM.: dessa inställningar är tillgängliga då 
funktionen ”Head-up display” är aktiverad 
och motorn igång.

«LJUSREGLERING»

Med den här menyn kan du ställa in ljusstyr-
kan på instrumentpanelen, multimediaskär-
men och head-up-displayen.

”VOLYM”

Med den här menyn kan du ställa in volymen 
till följande parametrar genom att trycka på 
”+” eller ”-”:

– huvudvolymen för ljud,
– telefonens ringsignal,
– telefonsamtal,
– navigering
– varningsljud,
– knapparnas ljud,
– volym för färdriktningsvisare:
– upptäckt av föremål,

– larm vid överskridande av körfil,
– röstkommandon.

ANM.: ”0” = tyst läge.

”SPRÅK”

Med den här menyn kan du välja vilket språk 
som ska användas i bilen. Välj önskat språk.

”TANGENTBORD”

Med den här menyn kan du välja typen av 
virtuell knappsats som används i systemet 
(”Azerty”, ”Qwerty”, ”Qwertz” osv.).

”Cockpit display”

I den här menyn kan du ändra utseendet 
på instrumentpanelen. Välj en stil bland 
de fyra som föreslås och ställ sedan in 
”Avbländning natt-läge” genom att trycka 
på ”+” eller ”-”.

Anm.: fuktionen ”Avbländning natt-läge” 
aktiveras endast när lamporna är tända.

”Head-up display”

Med den här menyn kan följande parame-
trar ställas in:
– aktivering/inaktivering av funktionen 

”Head-up display”,
– aktivering eller inaktivering av den auto-

matiska inställningen av ljusstyrkan,
– skärmens ljusstyrka,
– höjden på på head-up-displayen. Se instruktionsboken för multimediasystemet 

genom att trycka på snabbmenyknappen från 
skärmen «System» och sedan»Bruksanvisning».
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”SMARTPHONEGRÄNSSNITT”

Med den här menyn kan du se 
”AndroidAuto™”/”CarPlay™” (”automatisk 
start” av telefon och självstudieprogram för 
”AndroidAuto™”/”CarPlay™”-apparna).

”ALLMÄN ÅTERSTÄLLNING”

Med den här funktionen kan du återställa sys-
temet till fabriksinställningarna. Alla uppgifter, 
appar och alla inställningar tas bort. Bekräfta 
återställningen genom att trycka på ”Ja”. Mer 
information finns i multimediasystemets använ-
darhandbok

Anm.: För att hämta dina applikationer ska du 
synkronisera systemet med R-Link Store. Stora 
applikationer kan du endast hämta genom att 
ansluta din dator till R-Link Store.

”SYSTEMINFORMATION”

Med hjälp av den här menyn kan du få mer 
information om systemet (mjukvaruversion, 
navigeringsinformation, aktuellt språk, licens 
osv.).

”FÖRSLAGSRUTA”

Du kan använda den här menyn för att visa 
meddelanden medan du kör. Du kan ak-
tivera eller inaktivera dessa meddelanden 
som listas per kategori (”Meddelande”, 
”Navigering”, ”Multimedia”, ”Telefon” osv.).

Obs! När funktionen «Meddelanden» inakti-
veras kommer alla underkategorier att inakti-
veras automatiskt.

Ordningen på visningen av menyer kan variera.

”DATUM OCH TID”

Med den här menyn kan du ställa in syste-
mets klocka och tidsformatet manuellt. Du 
rekommenderas att välja automatisk inställ-
ning.

”ENHETER”

I den här menyn kan du välja enhet för 
avstånd («km» eller «miles»).

”RÖSTSTYRNING”

Med den här menyn kan du välja en manlig 
eller en kvinnlig röst för systemet.
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