
 

                                         

R-Link 
Snabbfakta



1

VÄLKOMMEN TILL R-LINK

Grattis till ditt val. Tack vare den inbyggda multimedieskärmen, rattreglagen och röstigenkänningen (beroende på land) kan du med hjälp av R-Link styra allt utan att 
ta ögonen från vägen.

De här sidorna ger en presentation av huvudfunktioner och inställningar i ditt R-Link multimediasystem, inklusive navigeringssystemet.

Översatt från franska. Reproduktion eller översättning, helt eller delvis, är inte tillåten utan föregående skriftligt medgivande 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 -systemet 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 multi-
mediasystem.

Rådfråga en märkesrepresentant om du vill ha ytterligare information.
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Dra ut kortet helt. Du kan även trycka på ”System” 
och sedan på ”Ta bort SD-kortet” för att ta ut SD-
kortet säkert.

Röstigenkänning 
Multimediasystemet har ett röststyrningssystem 
som gör att du kan använda röstkommandon för 
styra vissa av multimediasystemets funktioner och 
appar samt din telefon. Detta gör att du kan an-
vända multimediasystemet eller telefonen samti-
digt som du håller händerna på ratten.
Med hjälp av knapp 2 eller 3 kan du använda röst-
styrningen i ditt multimediasystem och/eller din te-
lefon om den är ansluten till systemet.

F Ö R S T A  A N V Ä N D N I N G  ( 1 / 4 )

Påslagning
Multimediesystemet startar automatiskt när du 
startar bilen. Om det inte startar, tryck på start/
stoppknappen  till din anläggning.

Avstängning
Tryck på start/stoppknappen   till ditt multime-
diasystem för att stänga av det.

ANSLUT DITT SYSTEM
Aktivera dina anslutningstjänster genom att trycka 
på knappen ”Aktivera mina tjänster” i huvudmenyn 
för multimediasystemet för att hämta applikationer 
från R-Link Store.

SD-minneskortet är ömtåligt, böj det inte. Sätt i 
det i rätt riktning.
Använd ditt SD-kort endast för funktionen och 
uppdatering av ditt multimediasystem. Sätt inte 
in det i någon annan apparat (kamera, bärbar 
GPS etc.) eller i en annan bil.

1

3
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BESKRIVNING
Den SD medföljande kartan innehåller bl.a. en 
karta över ditt land. Kontrollera innan användning 
att den inte är låst.
Obs: om du använder ett nytt SD kort ska det vara 
i ett FAT32 format med minst 8GB.

UPPDATERINGAR
Uppdateringarna kommer regelbundet särskilt för 
kartor. De är tillgängliga på R-Link Store genom att 
sätta i minneskortet SD till ditt multimediasystem i 
din internetanslutna dator.
När din nya bil levererats kan du uppdatera ditt 
system gratis under en bestämd period. När pe-
rioden har löpt ut beläggs uppdateringarna med 
en avgift.
ANM.: Vi rekommenderar dig att skapa ett konto 
R-Link Store på din dator och att uppdatera sys-
temet ofta.

SÄTT I, TA UT SD-MINNESKORTET
Med navigeringssystemet avstängt, sätt i SD-
minneskortet i läsaren 1. När du ska ta ut SD-kortet 
ur springan 1 trycker du på kortet och tar sedan ut 
det. Kortet matas ut några millimeter. 
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Multimediaskärm D
Välj en funktion eller en knapp på skärmen genom 
att peka på den med fingret.

Reglage
Multimediasystemet kan styras med reglagen 
på skärmen D, ett mittreglage E, något av regla-
gen under ratten F eller någon av multimediapa-
nelerna G.

REGLAGE PÅ SKÄRMEN D
4 Komma åt ”Easy park assist”.
5 Komma åt körhjälpssystem.
6 Startsida.
7 Start-Stopp .

MITTREGLAGE E
8 Gå tillbaka till föregående meny.

F Ö R S T A  A N V Ä N D N I N G  ( 2 / 4 )

D

5

9 Gå till startskärmen.
10 Öppna snabbmenyn.
11 Komma till telefonmenyn.
12 Fällning:
  – förflytta sig på kartan,
  –  upp/ned: växla mellan de olika områ-

dena A, B eller C i en meny på skärmen.
  –  vänster/höger: förflytta sig i de olika meny-

flikarna.
  Snurra:
  –  Växla mellan de olika elementen i områ-

dena A, B och C.
  – förflytta sig i en lista,
  – ändra storleken på skalan (ZOOM-läge).
  Tryck för att bekräfta.
13 Öppna skärmen för den ljudkälla som du lyss-

nar på.
14 Aktivera standby-skärmen.

8 9 10

11

13
1415

16

17
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15 Komma åt favoriter.
16 Gå till huvudmenyn.
17 Komma åt navigeringsmenyn.

REGLAGE UNDER RATTEN F
18 Välja en radiokälla.
19 Svara på ett samtal/lägga på (telefonläge).
20 Höja ljudvolymen för den ljudkälla som du lyss-

nar på.
21 Sänka ljudvolymen för den ljudkälla som du 

lyssnar på.
20+21 Stänga av/sätta på ljudet på den radiokälla 

som spelas upp.
22 Byta radioläge och bekräfta en åtgärd.
23 Snurra för att söka efter radiostationer eller 

byta spår eller ljudfil.

E

A

C

BNR - Dancefloor

Preset 3FM1

Energiflöde

Meny

18 19

20

21

22

6

7

F

23

4
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Multimediaskärm G

31 Lyssna på radion.

32 Start-Stopp.

33  Vridning: justera ljudvolymen för den ljudkälla 
som du lyssnar på.

34 Tryck kort för att hämta en sparad radiostation.

  Tryck länge för att spara en radiostation.

35  Vridning: söka efter radiostationer eller byta ett 
CD-spår.

36 Mata ut en CD-skiva.

37 Välja en extern källa.

38 Kort tryckning:

  –  förflytta sig horisontellt i visningarna,
  –  förflytta sig i skärmens olika områden,
  –  byta spår på en CD-skiva eller en läsnings-

lista.

  Tryck och håll inne knappen:

  –  gå snabbt framåt/bakåt på en CD-skiva eller 
en ljudfil.

31 32 33 34 35 36 37

383438

G
34 33 34 36

37383831

G24 25

26

27
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30

REGLAGE UNDER RATTEN F
24 Välja en radiokälla.
25 Byta radiofrekvens (AM/FM1/FM2/DR1/DR2).
26 Höja ljudvolymen för den ljudkälla som du lyss-

nar på.
27 Kort tryckning:
  – Besvara/avsluta ett samtal (telefonläge).
  – Stänga av/slå på ljudet.
28 Sänka ljudvolymen för den ljudkälla som du 

lyssnar på.
29 Snurra för att söka efter radiostationer eller 

byta spår eller ljudfil.
30 Aktivera/inaktivera röstigenkänningen.

F

29

32
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Startskärm
46 Ljudinformation.
47 Systemmeddelanden.
48 Komma åt telefonmenyn/Status för den an-

slutna telefonen/Komma åt röstigenkännings-
skärmen på den anslutna telefonen.

49 Yttertemperatur.
50 Tid
51 Navigeringsinstruktioner.
52 Snabbmeny.
53 Bilens aktuella position.
54 Favoriter.
55 Komma åt Android Auto™-menyn i den an-

slutna telefonen.
56 Driving Eco²/ström (elbilar).
57 Huvudmeny.
58 Anvisningar för navigering.

  Tryck:
  – bekräfta.

42 Tillbaka till föregående meny.
43 Gå till startskärmen.
44 Komma till telefonmenyn.
45 Öppna skärmen för källan som du lyssnar på 

(radio, CD-skiva osv.).

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

Du kan ändra startsidans uppställning. För ytter-
ligare information, se instruktionsboken för ditt 
system.

32 43 38 38 44 36

4239

G

39 Gå till huvudmenyn.

40 Öppna snabbmenyn.

41 Fällning:
  – förflytta sig på kartan,
  –  uppåt/nedåt: förflytta sig i olika områden 

i en meny (övre fält, mittre område, nedre 
fält),

  –  vänster/höger: förflytta sig i de olika me-
nyflikarna.

  Snurra:
  –  förflytta sig i de olika elementen i ett 

område,
  –  ändra storleken på skalan (ZOOM-läge).

32 31 38 38 37 36

3940414243

G

Preset 3FM1

Driving Eco²

Meny

46 4847 49 50

5253545657
40 4541

51
58

55
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Menyn 
”Navigering”

Från huvudmenyn, tryck på knappen 
”Navigering” och därefter på knappen ”Kör till...” 
för att mata in din destination.

MENYN ”KÖR TILL...”

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

”HEM”

Med denna meny kan du starta guidningen 
till din förutbestämda hemadress.

Om du vill spara din hemadress, använd 
menyn ”Inställningar” och sedan ”Ändra 
hemposition”.

”SPARADE PLATSER”

Den här menyn omfattar favoritdestinatio-
nerna som sparats.

ANGE EN ”ADRESS”

Med den här menyn kan du ange en adress 
helt eller delvis: land, stad, gata och gatu-
nummer. Vid den första användningen anger 
du ditt land och bekräftar.

– Skriv in den önskade stadens namn eller 
postnummer med hjälp av tangentbordet. 

Systemet kan föreslå flera stadsnamn inom 
området A. Tryck på stadsnamnet som visas 
för att bekräfta.
Om du inte är nöjd med valen, gå till den full-
ständiga listan som motsvarar din sökning 
genom att trycka på knappen 1 ”Lista”.

Lista

1

A

gata

Rue Lafayette

Avenue de la grande armée

– Välj önskad stad,
– Gör på samma sätt med fälten ”gata” och ”Hus”. 

Om du inte vill ange ett gatunummer eller om 
systemet inte känner igen ditt nummer, kan du 
ange en korsning. Tryck på knappen ”Korsning” 
på skärmen ”gata” och välj gata.

ANM.: systemet sparar de senast inmatade stä-
derna i minnet. Du kan direkt välja en av dessa 
städer genom att visa listan eller från menyn 
”Senaste destinationer”.
ANM.: för att ändra typen av knappsats (”Azerty”, 
”Qwerty”, ”Grec” osv.), tryck på knappen 2.

2
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”SENASTE DESTINATIONER”

Med denna meny kan du välja en destination 
från listan med de senast använda adres-
serna. Minneslagringen sker automatiskt.

– I menyn ”Navigering”, välj rubriken ”Kör 
till...” och därefter ”Senaste destinationer”,

– I listan över sparade destinationer välj en 
adress för att börja guidningen.

”LADDNINGSSTATION”

Med hjälp av den här menyn kan du hitta en 
laddningsstation för din elbil och planera en 
rutt till den här platsen.

Obs! Du kan hantera dina personliga statio-
ner via menyn ”EV-inställningar”. För ytterli-
gare information, se instruktionsboken för 
ditt system.

Obs: de personliga laddningsstationerna 
sparas i navigeringssystemet medan listan 
över de allmänna laddningsstationerna lagras 
på SD-kortet.
Endast listan på SD-kortet kan uppdateras 
och endast de personliga laddningsstatio-
nerna kan hanteras från navigeringssyste-
met.

”INTRESSEPUNKT” (PI)

En intressepunkt (PI) kan vara en verkstad, 
en anläggning eller en turistort, som befin-
ner sig i närheten av en plats (startpunkten, 
destinationsorten, på vägen etc.).
Alla PI delas in i olika kategorier t.ex. restau-
ranger, museer, parkeringsplatser etc.

Flera val är möjliga vid sökning av en PI:

– kategorin;
– namnet på den PI som eftersöks.
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Röstigenkänning 

Du kan använda multimediasystemets eller din te-
lefons röstkommandon för att ange ett resmål utan 
att använda skärmreglagen.
Tryck på knapp 3 eller 4 och vänta sedan tills du 
hör en ljudsignal innan du talar. Följ systemets in-
struktioner, som hörs och visas på skärmen.

M A T A  I N  E N  D E S T I N A T I O N  ( 3 / 4 )

”POSITION PÅ KARTAN”

Med denna meny kan du bestämma en de-
stination med utgångspunkt från kartan. 
I menyn ”Navigering”, välj ”Kör till...” och 
sedan rubriken ”Position på kartan”.

Förflytta kartan genom att placera markören 
på din destination och därefter bekräftar du: 
nu räknar systemet ut din färdväg.

”LATITUD LONGITUD”

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

4

För ytterligare information, se instruktionsboken 
för ditt multimediasystem.

3
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Sammanfattning av resan

När informationen om din destination har matats 
in, räknar systemet ut vägen.

Det finns två alternativ för skärmen:

– Med hjälp av fliken 5 ”Resa” kan du visa en sam-
manfattning av rutten.

– fliken "LIVE" 6 visar trafikinformation och farliga 
områden i realtid.

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

Godkänna destinationen

När uträkningen är färdig visar systemet resvägen 
och föreslår två alternativ:

– « + » : gör att du kan visa information om resvä-
gen, ändra resvägen och spara resvägen,

– ”Klar”: guidningen startar.

ANM.: Om du inte godkänner, stängs denna sida 
efter tio sekunder och startar guidningen automa-
tiskt.
Obs! Källan för trafikinformationen som tas emot 
väljs automatiskt av multimediasystemet (”LIVE” 
om du har ett abonnemang). ”LIVE”  -tjänsten an-
vänder ”TomTom Traffic”, som erbjuder uppdate-
ringar oftare (ungefär var 3:e minut) och täcker hu-
vudleder och sekundära leder.

ELBILENS EGENSKAPER
Utifrån bilens laddningsnivå:
– om destinationen är nåbar påbörjas guidningen;

I vissa länder är nedladdning och aktivering av 
alternativet riskområden inte tillåtet och kan 
innebära en lagöverträdelse.

Kör till...

Avenue Du Golf - Aven...

Guyancourt

4:40 min

2,0 km

Snabbast

16 april, 19:46

Klar

5 6

– om laddningsnivån inte är tillräcklig för att res-
målet ska nås så föreslår systemet att du ska 
välja ett laddningsuttag utmed resvägen.

Flaggan 5 motsvarar ditt resmål. Färgen visar om 
resmålet kan nås (grönt) eller inte (rött) beroende 
på bilens laddningsnivå.

NAVIGERINGSREGLAGE
Om du vill ställa in volymen på guidningsmedde-
landena, använd volymreglaget på din anläggning 
under ett röstmeddelande eller tryck på reglaget 7 
på skärmen B.

7

B
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LÄGE ”LISTA”
För att komma åt en fullständig lista över inställda 
stationer, tryck på knappen ”Lista”, och välj sedan 
önskad station.

LÄGE ”FREKVENS”
För en manuell sökning efter stationen, välj 
”Frekvens”. För att ställa in frekvensen finns det två 
sökmetoder att tillgå:

– Manuell sökning genom att trycka på knap-
parna 3 och 4,

– Halvautomatisk sökning genom att trycka på 
knapparna 2 och 5.

ListaPreset Frekvens

2 43 5

Komma åt 
radion

MULTIMEDIAFRONTPANEL
På huvudmenyn trycker du på ”Multimedia” och 
sedan på ”Radio”.

FRONTPANEL RADIO/MULTIMEDIA
Tryck på knappen ”Radio” på frontpanelen.

Val av frekvensområde
Välj önskat frekvensområde (AM, FM eller DR) 
genom att trycka på 1.

AM och FM-radio

LÄGE ”PRESET”
Gå till listan över registrerade stationer genom 
att trycka på fliken ”Preset” och välj därefter 
önskad station. För att lägga till stationen som 
du lyssnar på just nu, gör en lång tryckning på 
önskat nummer.

1

PresetLista

Radio DR1

AF | i-Traffic

6

7

DR radio (marksänd 
digital radio)

LÄGE ”LISTA”
Det här läget visar listan över tillgängliga radiosta-
tioner.
Tryck på 6 eller 7 för att bläddra fram alla statio-
ner. För att uppdatera denna lista, se systemets in-
struktionsbok. 

LÄGE ”PRESET”
I det här funktionsläget kan du lyssna till stationer 
som du tidigare har minneslagrat. Tryck på knap-
parna numrerade från 1 till 6 för att välja de spa-
rade stationerna.
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”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.

”BILDER”

Tryck på knappen ”Bilder”. Välj sedan den 
anslutna källan (SD-kort, USB osv.) för att 
komma åt bilderna. Systemet föreslår två 
läsningstyper:
– ”Läs alla foton”,
– ”Läsning av ett foto”.

”VIDEO”

Tryck på knappen ”Video” och välj sedan 
den anslutna källan (SD-kort, USB osv.). 
Systemet föreslår två läsningstyper:
– ”Läs alla videofilmer”,
– ”Läsning av en video”.

”INSTÄLLNINGAR”

Med den här menyn kan du ställa in de olika 
funktionerna från menyn ”Multimedia”.
För ytterligare information, se instruktionsbo-
ken för ditt system.

M U L T I M E D I A

Bildspelet och videofilmer kan endast visas när 
bilen står stilla.

Menyn 
”Multimedia”

Bilen är utrustad med ett multimediesystem. 
Tryck på ”Multimedia” i huvudmenyn och välj 
i följande lista: 

– ”Radio”;
– ”Media”;
– ”Bilder”;
– ”Video”;
– ”Inställningar”.

Det finns flera tillgängliga ingångskällor:
– CD-uppspelning
– USB;
– SD-kort,
– extrauttag,
– Bluetooth®-anslutning.

”RADIO”

Se kapitlet Radio i detta dokument.

Vissa bild-och videoformat kan inte läsas av sys-
temet. Mer information om kompatibla format 
kan du få från en auktoriserad återförsäljare.



13A 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

Via din telefon kan du uppmanas att godkänna del-
ning av dina kontakter och samtalslistan. Acceptera 
delningen för att föra över informationen till syste-
met. För att använda en annan ihopparningsmetod, 
se systemets instruktionsbok.

ANSLUTA EN TELEFON
När systemet slås på söker systemet för hands-
free-telefoni efter de ihopparade telefoner som 
finns i närheten. Det hämtar automatiskt uppgif-
terna från den senast anslutna telefonen (telefon-
listan, musik etc.). För att inaktivera den här funk-
tionen, se kapitlet ”Ringa/ta emot samtal”.

ANM.: om ett samtal pågår under telefonens an-
slutning övergår det automatiskt till bilens högta-
lare.

ÄNDRA EN ANSLUTEN TELEFON

Du kan para ihop upp till fem mobiltelefoner med 
systemet, men endast en i taget kan vara ansluten.
Du kan när som helst ansluta/koppla från någon 
av telefonerna. För att göra detta, utgå från huvud-
menyn:
– tryck på ”Telefon”, ”Inställningar” och sedan på 

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

från.

Telefon för Nicolas

Lägg till apparat

Menyn 
”Telefon”

IHOPPARNING AV EN TELEFON MED 
UTRUSTNINGEN
För att kunna använda ditt handsfree-system 
måste du para ihop din Bluetooth®-telefon 
med bilen första gången du ska använda den. 
Kontrollera att Bluetooth® är aktiverad på din 
mobiltelefon och att den är synlig.
Utgå från huvudmenyn i ditt system:
– tryck på ”Telefon” och sedan på ”Inställningar”.
Ett meddelande med förslaget om en ihoppar-
ning visas på skärmen.
– Tryck på ”Ja”. Multimediasystemet söker efter 

telefoner med aktiverad Bluetooth® i närhe-
ten,

– välj din telefon i listan. Din telefon har nu 
parats ihop med 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. 

Hantera enheter

Mer information finns på webbplatsen www.
renault-multimedia.com (beroende på land).
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Menyn 
”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.

”SAMTALSLOGGAR”

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 UPP ETT NUMMER”

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

”RÖSTBREVLÅDA”

Med den här menyn kan du lyssna av dina 
röstmeddelanden. Tryck på denna ikon för 
att ringa upp det konfigurerade röstmedde-
landet.

KONFIGURERA RÖSTMEDDELANDET

Om röstmeddelandet inte konfigurerats visas 
konfigurationsskärmen. Slå meddelandefunk-
tionens nummer för din nätoperatör.
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Röstigenkänning 

Du kan använda röstkommandot för multimedia-
systemet eller din telefon för att slå ett nummer 
eller ringa en kontakt i din telefonbok utan att 
trycka på skärmen.
Tryck på knapp 3 eller 4 och vänta sedan tills du 
hör en ljudsignal innan du talar. Följ systemets in-
struktioner, som hörs och visas på skärmen.

”AKTIVERA/INAKTIVERA BLUETOOTH®”
Tryck på 1 för att aktivera eller inaktivera 
Bluetooth®-anslutningen.
Tryck på ”Klar”.

”LADDA NER TELEFONDATA AUTOMATISKT”
Tryck på 2 för att aktivera eller inaktivera en au-
tomatisk hämtning av telefonens data (telefonbok, 
musik osv.). Tryck sedan på ”Klar”.
Systemets minne är begränsat. Det är därför inte 
säkert att alla kontakter kan importeras.
Anm.: De sparade kontakterna på SIM-kortet i tele-
fonen visas inte. Det är bara kontakter sparade på 
telefonen som visas.

Inställningar

Hantera enheter

Ljudnivåer

Röstbrevlåda

Aktivera Bluetooth

Ladda ner telefondata automatiskt

R I N G A  E L L E R  T A  E M O T  E T T  S A M T A L  ( 2 / 2 )

1

2
Klar 4

”INSTÄLLNINGAR”

Med den här menyn kan du:

– hantera ihopparade apparater,
– ställa in ljudnivåerna för handsfree-syste-

met och ljudsignalen,
– konfigurera röstmeddelandet,
– inaktivera/aktivera Bluetooth®,
– inaktivera/aktivera automatisk hämtning av 

telefonens data.

”HANTERA ENHETER”
Med den här menyn kan du ansluta/koppla 
från en telefon

”LJUDNIVÅER”
Med den här menyn kan du ändra samtalens 
ljudvolym.

”RÖSTBREVLÅDA”
Men den här menyn kan du ändra telefon-
numret för dina röstmeddelanden.

För ytterligare information, se instruktionsboken 
för ditt multimediasystem.

3
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Menyn 
”Fordon”

Med den här menyn kan du kontrollera din 
bränsle- eller elförbrukning. Tryck på ”Fordon” 
på huvudmenyn för att visa menyerna nedan.

« DRIVING ECO2 »

Med den här menyn kan du visa följande in-
formation:
– ”Reserapport”;
– ”Mina bästa resor”;
– ”Eco-coaching”.

”RESERAPPORT”

Med den här menyn kan du visa uppgifter 
som sparats under din senaste resa:
– ”Genomsnittlig användning”;
– ”Medelhastighet”;
– ”Total förbrukning”

”ECO-UTMANING”

Den här menyn ger din eko-körstil en betygs-
siffra upp till 100 och därtill även informa-
tion om vilka betyg andra märkesanvändare 
tilldelats.

”ECO-COACHING”

Den här menyn utvärderar ditt körsätt och 
ger dig välanpassade råd för att du ska kunna 
optimera din bränsle- eller energiförbrukning.

”INTERN DATOR”

Med den här menyn kan du visa information 
om bränsleförbrukningen, körd sträcka totalt 
sett, medelhastighet och kalkylens startda-
tum sedan senaste ominitieringen.

– energi som sparats eller kilometer som 
körts;

– genomsnittlig prestanda under Eko-
körning,

– föregripande bromsning,
– lämplighet att hantera bilens hastighet.
För att spara dina uppgifter, tryck på ”Spara” 
och sedan på typen av sträcka som du kört. 
För att återställa dina uppgifter, tryck på 
”Återställ” och sedan på ”Ja” för att bekräfta.

”MINA BÄSTA RESOR”

Den här menyn visar och jämför förändringar 
i ditt körsätt i en lista av följande kategorier:
– ”Senast sparade resa”;
– ”Hem-arbetsplats”;
– ”Semester”;
– ”Week-end”.

För ytterligare information, se instruktionsboken 
för ditt system.
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”LADDNINGSSCHEMALÄGGARE”

Den här menyn gör att du kan ställa in tiden 
när laddningen ska starta enligt en tidsplan 
eller en veckokalender.

”UPPVÄRMNINGSTIMER”

Den här menyn gör att du kan programmera 
tiden när luftkonditioneringen ska starta 
enligt en veckokalender.

”TAKE CARE”

Med den här menyn kan du kontrollera doft-
spridaren, joniseraren och utomhusluftens 
kvalitet.

B I L  ( 2 / 2 )

”ELFORDON”

I den här menyn kan du visa nedanstående 
information om elbilar.

”ENERGIFLÖDE” 

Den här menyn visar bilens schema och 
anger de tillfällen när bilen förbrukar eller 
skapar energi för att ladda om fordonsbat-
teriet.

”FÖRBRUKNINGS-
INFORMATION”

På den här menyn visas ”Energiflöde” och 
”Förbruknings-information”.

”INSTÄLLNINGAR”

Med den här menyn kommer du åt reglagen 
för:
– hjälpalternativ vid parkering
– ”Vingelvarning”;
– ”Easy park assist”;
– ”Dödvinkelvarning”;
– automatisk infällning av backspeglarna när 

bilen låses,
– automatisk låsning av dörrarna under kör-

ning,
– bakrutetorkaren när backen läggs i,
– tändning av varselljus,
– upplåsning av endast förardörren när en 

dörr öppnas,
– lättare att ta sig in på förarplatsen,
– inställning av indikatorn för körstilen på in-

strumentpanelen,
– släckning av instrumentpanelen under 

laddningen,
– färdplanen ”Driving-Eco²"
– automatisk tändning av helljuset.

Menyn ”Inställningar” är endast tillgänglig när 
bilen står stilla.
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”R-Link Store”

Med hjälp av den här tjänsten kan visa tillgäng-
liga appar. Du kan köpa applikationer eller abon-
nemang på tjänster via ett säkert online-system.

”Navigeringstjänster”

Denna tjänst gör att du kan se förfallodatumet 
för de abonnerade tjänsterna.
Anm.: Tillgängligheten för ”Navigeringstjänster” 
kan variera.

”TOMTOM TRAFFIC" ELLER 
"TRAFIK”

Den här tjänsten används för att ta emot tra-
fikinformation i realtid.

Menyn 
”Tjänster”

Via huvudmenyn, tryck på ”Tjänster”.

Via ”Tjänster”-menyn får du tillgång till olika 
funktioner och tjänster som beskrivs nedan. 
Vissa tjänster är gratis under en testperiod. Du 
kan förlänga ditt abonnemang online på www.
MyRenault.com eller på ditt lands R-Link Store.

T J Ä N S T E R  ( 1 / 2 )

”SÄKERHETSKAMEROR”

Den här tjänsten anger riskområden.
Anm.: Beroende på lokala restriktioner visas 
inte alltid hastighetskameror.

« MYTOMTOM LIVE »

Denna tjänst gör att du kan se förfallodatu-
met för de abonnerade tjänsterna.
Obs! Tillgängligheten för LIVE-tjänster kan 
variera.

”VÄDER”

Med denna tjänst får du väderprognoser för 
önskad plats.

I vissa länder kan nedladdning och aktivering av tillvalet radarvarning vara otillåtet och innebära en lagö-
verträdelse.

”Android Auto™": anslut din smartphone till 
USB-porten i bilen för att komma åt applikatio-
ner från din smartphone i multimediasystemet.

Mer information finns på webbplatsen www.
renault-multimedia.com (beroende på land).
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”APPLIKATIONSHANTERAREN”

Med den här tjänsten kan du hantera instal-
lerade applikationer.

”NAVIGERINGSTJÄNSTER”

Denna tjänst gör att du kan se förfallodatu-
met för de abonnerade tjänsterna.

”INSTÄLLNINGAR FÖR 
DATADELNING”

Med den här tjänsten kan du aktivera eller 
inaktivera datadelningen.

”UPPDATERA PROGRAM”

Med den här tjänsten kan du uppdatera dina 
applikationer. Tjänsten kräver dock ett giltigt 
abonnemang.

T J Ä N S T E R  ( 2 / 2 )

« Z.E. SERVICES» 
(elbil)

Den här tjänsten ger information om bilens 
laddningsstatus på instrumentpanelen och 
via vissa mobiltelefoner eller din dator.

”Inställningar”

Den här tjänsten grupperar applikationernas 
och konnektivitetens hanteringsverktyg.

”R-LINK E-GUIDE”

Den här tjänsten ger en översikt över alla in-
struktioner.

”E-POST”

Med den här tjänsten kan du se dina e-post-
meddelanden (endast när bilen står stilla).

”ANVÄNDARPROFILER”

Med den här tjänsten kan du anpassa din an-
vändarprofil.

”RENAULT ASSISTANS"

Den här tjänsten ger åtkomst till RENAULT 
Assistans.

För ytterligare information, se instruktionsboken 
för ditt system.
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Tryck på knappen ”Favoriter” på startskärmen. På 
menyn Favoriter kan du skapa genvägar och han-
tera dina favoriter med hjälp av fyra flikar:

1 ”Navigering”;

2 ”Radio”;

3 ”Telefon”;

4 ”Tillämpning”.

LÄGG TILL EN NAVIGERINGSFAVORIT

Välj en tom ruta eller kontextknappen ”Lägg till fa-
vorit”.
Mata in en adress som ska läggas till i favoriterna.

LÄGGA TILL EN FAVORITRADIO

Välj en tom ruta eller kontextknappen ”Lägg till fa-
vorit”.
Välj radiostationen som ska läggas till i favoriterna.

LÄGGA TILL EN FAVORITTELEFON

Välj en tom ruta eller kontextknappen ”Lägg till fa-
vorit”.
Välj en kontakt i telefonkatalogen som ska läggas 
till i favoriterna.

LÄGGA TILL EN FAVORITTJÄNST

Välj en tom ruta eller kontextknappen ”Lägg till fa-
vorit”.
Välj ett program som ska läggas till i favoriterna.

Ta bort favoriter

För att ta bort en favorit, tryck på favoriten som ska 
tas bort och sedan på ”+” och ”Ta bort en favorit”. 
En bekräftelse visas på skärmen, tryck på ”Radera” 
för att bekräfta.

Det går att ta bort samtliga favoriter. För att göra 
detta, tryck på ”+” och sedan på ”Ta bort alla fa-
voriter”. En bekräftelse visas på skärmen, tryck på 
”Radera” för att bekräfta.

Lägg till favorit

Ta bort en favorit

Ta bort alla favoriter

Favoriter - NavigeringFavoriter - Navigering

1 2 3 4
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Menyn 
”System”

Tryck på ”System” på huvudmenyn och därefter 
på knappen ”System” för att ställa in nedanstå-
ende element.

”SPRÅK”

Med den här menyn kan du välja vilket språk 
som ska användas i systemet. Välj önskat 
språk och sedan en röst.

”VISA”

Med den här menyn kan du ställa in skär-
mens dags-/nattljus och aktivera eller inakti-
vera automatisk övergång till nattläget.

”LJUD”

Med den här menyn kan följande parametrar 
ställas in:

”Ljudnivåer”

Med hjälp av den här menyn kan du 
ställa in ljudnivån för olika funktioner 
(”Parkeringsassistans”, ”Navigering”, 
handsfree-systemet osv.).

”Hastighetskänslig 
volym”

Med den här menyn kan du ställa in 
en automatisk höjning av volymen be-
roende på bilens hastighet.

”Röstinställningar”

I den här menyn kan du ställa in typen 
av meddelanden som du vill höra.

”Röst”

Med hjälp av den här menyn kan du 
ställa in volymen på den syntetiska 
rösten.

”KLOCKA”

Med den här menyn kan du ställa in syste-
mets klocka och visat tidsformat. Som stan-
dard ställer systemet automatiskt in datumet 
och tiden.

För ytterligare information, se instruktionsboken 
för ditt system.
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”TA BORT SD-KORTET”

I den här menyn kan du ta ut SD-kortet på 
ett säkert sätt.

”FABRIKSÅTERSTÄLLNING”

Med den här menyn kan du göra en återställ-
ning och återgå till systemets standardpara-
metrar.

ANM.: efter en ominitiering startar systemet 
om på engelska. 

”INSTÄLLNINGAR FÖR 
ANDROID AUTO™"

Med hjälp av den här menyn kan du ändra 
inställningarna för ”Android Auto™"-appen 
och komma åt självstudieprogram för appen i 
multimediasystemet.

– Välj en typ av knappsats bland de till-
gängliga alternativen och tryck sedan på 
”Bekräfta” för att bekräfta valet.

”ANGE ENHETER”

Med den här menyn kan du välja vilken typ av 
enhet som ska användas för:
– avståndsenheter,
– visning av koordinater,
– temperaturenheter,
– barometerenheter.

”STATUS OCH 
INFORMATION”

I den här menyn kan du visa följande infor-
mation:
– systemversion,
– Status på GPS,
– nätstatus,
– programlicens,
– copyright.

”SÄKERHETSVARNINGAR”

Med den här menyn kan du aktivera/inaktivera 
larmen som systemet signalerar.
Välj varningar på den här menyn och tryck på 
”Nästa” för att välja ljud för dessa larm. Tryck 
sedan på ”Bekräfta”.

”HEMSKÄRM”

Med den här menyn kan du ställa in konfigura-
tionen för startskärmen.

”TANGENTBORD”

I den här menyn kan du välja typen av virtuell 
knappsats som används i systemet:
– Välj ”Latinska”, ”Grekiska” eller ”Kyrilliska” 

bokstäver och tryck sedan på ”Nästa”.
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