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WELKOM IN DE WERELD VAN RENAULT EASYCONNECT

Gefeliciteerd met uw keuze.
Om uw toestel met geïntegreerd multimediascherm ten volste te benutten, adviseren wij om dit document door te nemen om de belangrijkste functies en instellingen 
van uw multimediasysteem en de voordelen van verbindingsmogelijkheden in alle rust te ontdekken.

Vertaald uit het Frans. Gehele of gedeeltelijke nadruk of vertaling is verboden zonder schriftelijke toestemming van de constructeur van de auto.

Dit document vervangt niet het instructieboekje.
Lees het instructieboekje van de auto voor gedetailleerde informatie over de functionaliteiten die in deze gids “Hoofdpunten” van uw multimediasysteem staan en 
voor meer informatie over de bescherming van uw persoonlijke gegevens.
In de gids “Hoofdpunten” staan alle beschikbare functies (standaard en optioneel) (beschikbaarheid op het navigatiesysteem is afhankelijk van de uitvoering, 
de gekozen opties en het land van verkoop). Aan de schermen in de handleiding kunnen geen rechten worden verbonden. Afhankelijk van het merk en het 
model van uw telefoon, kunnen bepaalde functies gedeeltelijk of helemaal onverenigbaar zijn met het multimediasysteem van uw auto.
Raadpleeg uw merkdealer voor meer details.
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Aan

Het multimediasysteem wordt gestart:
– bij het starten van de auto;
– als u drukt op de 3-bediening van het multime-

diascherm of de 2-toets;
– als het scherm wordt aangeraakt.

Uit

Het multimediasysteem wordt uitgescha-
keld:
– als u drukt op de 3-bediening van het multime-

diascherm of de 2-toets;
– als de portieren van de auto worden vergrendeld.

BEDIENINGSKNOPPEN A, B EN C OP HET SCHERM

1   Multimediascherm.
2   Aan/uit.
  Draaiknop: volumeregeling.
3   Kort indrukken: radio/muziek uit zetten, scherm 

sluiten, op stand-by zetten.
  Lang drukken: het systeem herstarten.
4   Toegang tot het hoofdmenu.
5   Toegang tot de startpagina.
6   Toegang tot het instelmenu.
7   Volume-instellingen.
8   Aansluiting USB.

Multimediascherm 

Het systeem is uitgerust met een multimedia-
scherm A or B.
Raak een functie of een toets op het beeldscherm 
aan om deze te selecteren.

Bedieningsknoppen

Het multimediasysteem is uitgerust met bedie-
ningsknoppen A, B of C op het scherm, bedie-
ningsknoppen D  of E op de stuurkolom en bedie-
ningsknoppen F of G op het stuurwiel die allemaal 
kunnen worden gebruikt voor interactie met het 
systeem.
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BEDIENINGSKNOPPEN D EN E STUURKOLOM

9   De audiobron kiezen.

10  Het volume van de actuele bron verhogen.

10+ 11 Onderbreken/herstellen van het geluid van 
de radio, een audiotrack pauzeren en weer star-
ten, de gesproken synthesizer van de spraak-
herkenning onderbreken.

11  Het volume van de actuele bron verlagen.

D

BEDIENINGSKNOP F STUURWIEL

15 Opnemen/ophangen.

16  Door informatie bladeren volgens de weergave-
modus (audio, kompas, motorvermogen, enz.).

17  De spraakherkenning van het multimediasys-
teem in- of uitschakelen.

AFSTANDSBEDIENING

18  Terug naar het vorige scherm.

19  Toegang tot de startpagina.

20  Toegang tot het hoofdmenu.

F

12  Korte druk: een actie bevestigen:
   Lang drukken: terugkeren naar het vorige 

scherm/vorige niveau terwijl u door de menu’s 
bladert, een actuele handeling annuleren;

13  Bladeren door de radiostations/audiotracks/
playlists.

14 Opnemen/ophangen.

E
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21  Overschakeling:
  - navigatie in de geselecteerde zone;
  –  omhoog/omlaag: door een menu navigeren;
  -  links/rechts: naar de verschillende tabs van 

een menu.
  Draaien:
  -  zich verplaatsen in de verschillende items van 

een bepaald deel;
  - verplaatsing in een lijst;
  –  de schaal van de navigatiekaart wijzigen 

(ZOOM-modus).
  Klikken: om te bevestigen.

22  Naar het menu van het MULTI-SENSE-systeem 
gaan.

Hoofdmenuscherm

Het systeem kent verschillende menu’s, die al-
lemaal toegankelijk zijn vanuit het hoofdmenu, 
“Navigatie”, “Radio”, “Muziek”, “Telefoon”, “Apps”, 
“Info”, “Instellingen”, “Suggesties en meldingen”, 
“Help”.

U kunt in de meeste menu´s teruggaan naar de 
vorige bladzijde door te drukken op de 23-toets.

Afhankelijk van het land, kan de leesrichting van 
het menu omgekeerd zijn en kunt u in sommige 
menu’s niet bladeren.

G

23
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24

Beginscherm

De beginschermen zijn de standaardschermen van 
uw multimediasysteem. Uw systeem heeft ver-
schillende instelbare startpagina’s 24.

Schuif uw vinger horizontaal om naar een andere 
pagina te gaan. Deze startpagina’s bestaan uit een 
aantal widgets naar functies zoals het navigatiesys-
teem, de radio, enz.

Door het selecteren van widgets in de bibliotheek 
kunt u de startpagina’s aanpassen.

Menu

Menu

Navigatie

Apps

Radio

Info

Muziek

Instellingen

Telefoon

Help

19

21

22

18 20
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De startpagina´s 
personaliseren

WIDGETS TOEVOEGEN

Selecteer de startpagina die u wilt personaliseren 
en daarna de widget die u wilt laten weergeven. 
Sleep de widget naar de gewenste plaats op de 
startpagina.

Met de widgets “Adres” en “Contact” kunt u recht-
streeks een route naar het opgeslagen adres instel-
len of naar een opgeslagen contact bellen. Zie het 
hoofdstuk “Widgets toevoegen en beheren”.

Updates

Er worden regelmatig updates uitgegeven.

HANDMATIGE UPDATE

Uw systeem is bijgewerkt met een USB-stick. Om 
uw systeem bij te werken, maakt u vanaf een com-
puter verbinding met https://easyconnect.renault.
com, gaat u naar de “Update”-pagina, selecteert u 
het type van uw auto en volgt u de instructies.

Opmerking: De gebruikte USB-stick moet de inde-
ling FAT32  of NTFS, een minimumgeheugenruimte 
van 8GB en een maximumgeheugenruimte van 
64GB hebben.

AUTOMATISCHE UPDATE

Als uw auto is aangesloten op bepaalde diensten, 
wordt het systeem wordt automatisch bijgewerkt. 
Om uw kaarten bij te werken moet u eerst controle-
ren of alle diensten van uw auto zijn ingeschakeld.
Zie het hoofdstuk “Diensten inschakelen”.

WIDGETS VERWIJDEREN

Selecteer de widget en klik op de toets “Wissen” of 
sleep deze naar de widgetbibliotheek.

Stemherkenning

Met de bedieningsknop op het stuurwiel  kunt 
u de spraakherkenning van uw multimediasysteem 
en/of van uw telefoon het gesproken commando’s 
gebruiken als deze is aangesloten op het multime-
diasysteem.
–  kort drukken: spraakherkenning van het multime-

diasysteem in- of uitschakelen.
–  lang drukken: spraakherkenning van uw telefoon 

in- of uitschakelen als deze is verbonden met het 
multimediasysteem.

Met de functie One Shot kunt u een meer gespeci-
ficeerd spraakcommando opgeven.

Het spraakherkenningssysteem slaat de stem niet 
op en houdt geen rekening met de gesproken hulp 
die vragen van de gebruiker kan beantwoorden.

Wissen

Navigatie Navigatie Navigatie Navigatie

KleinMiddenGrootAlle
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“Multimedia”-applicaties

Druk op het beginscherm op “Menu” om naar de 
“Multimedia”-applicaties te gaan:
– ‘Radio’;
– “Muziek”;
– “App”;s
– “Instellingen”.

Let op: er zijn verschillende invoerbronnen be-
schikbaar.

Raadpleeg het instructieboekje van het systeem 
voor aanvullende informatie.

Menu

Navigatie

Apps

Radio

Info

Muziek

Instellingen

Telefoon

Help

“RADIO”

Raadpleeg hoofdstuk “Radio” in dit document.

“MUZIEK”

Druk op de toets “Muziek” en selecteer vervol-
gens een ingangsbron om toegang te krijgen tot 
de audiobestanden.

Opmerking: u kunt enkel de beschikbare bron-
nen selecteren. De niet-beschikbare bronnen 
worden in het grijs weergegeven.
Opmerking: het systeem kan sommige formaten 
niet lezen.

“APPS”

Met dit menu hebt u toegang tot de volgende ap-
plicaties:
– geïnstalleerde applicaties:
– “Video”;
– “Foto”.

“Video”

Druk op de “Video”-toets en selecteer vervol-
gens de aangesloten bron (USB-poort) om naar 
de video´s te gaan. Selecteer een video om deze 
af te spelen.

Opmerking: het systeem kan sommige formaten 
niet lezen.

“Foto”

Druk op de “Foto”-toets en selecteer vervolgens 
de aangesloten bron (USB-poort) om naar de 
foto´s te gaan. Het systeem stelt twee manieren 
van weergave voor:
– om een foto te bekijken;
– om een diavoorstelling te starten.

“INSTELLINGEN”

Met dit menu kunt u de verschillende functies 
van het multimediasysteem instellen.
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“Radio”

Druk in het hoofdmenu van het multimedia-
systeem op “Radio”. Als er al een radiostation 
wordt afgespeeld, drukt u op de snelkoppe-
ling zone A van een aantal de pagina’s op de 
“Navigatie” of “Telefoon” menu’s.
 1  Logo radiostation
 2  De naam van de huidige station, de frequen-

tie en tekstinformatie.
 3  Indicatie van het inschakelen van de ver-

keersinformatie en andere informatie.
 4 Een station opslaan in “Voorkeuzes”.

 5  Gaan naar het volgende of vorige station.
 6  Gaan naar de volgende of vorige frequentie.
 7  Gaan naar de handmatige invoer van de ge-

wenste frequentie.
 8  Het menu audio-bronnen openen.

MODUS “FREQUENTIE”

Gebruik deze modus voor het selecteren van de ra-
diostations of -frequenties in de huidige frequentie-
band. Er zijn twee mogelijkheden:
–  zoeken op frequentie: de frequenties (in 0,5 Hz 

stappen) zoeken door het achter elkaar drukken 
op de 6-toetsen;

–  automatisch zoeken op station: ga naar het vorige 
of het volgende station door op de 5-knoppen te 
drukken.

SELECTEER EEN FREQUENTIEBAND

Selecteer FM, AM, DR (digitale radio) of Bluetooth 
door te drukken op “Bronnen” 8 op het multime-
diascherm.

5 7 5

1 2

3

4

66

A

8

EEN RADIOSTATION OPSLAAN VIA 
VOORKEUZETOETSEN

Gebruik deze functie voor het opslaan van het sta-
tion dat nu wordt afgespeeld.
Druk in de “Fre-quentie”-modus op de 4-toets of 
druk op het logo van het huidige radiostation en 
houd dit ingedrukt 1.
Selecteer een locatie op één van de drie bladzij-
den 9 door op een locatie te drukken tot u een ge-
luidssignaal hoort.

9
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MODUS “LIJST”

In deze stand kunt u een radiostation waarvan u de 
naam kent, gemakkelijk terugvinden in een alfabe-
tisch gerangschikte lijst.
Doorloop snel de lijst om alle stations voorbij te 
laten komen.
Het radiostation 10 waarop u bent gestopt, wordt 
aangezet.
U kunt ook op een radiostation uit de lijst drukken.

R A D I O  B E L U I S T E R E N  ( 2 / 2 )

MODUS “VOORKEUZES”

Geeft toegang tot de eerder opgeslagen radiosta-
tions. Raadpleeg hoofdstuk “Voorkeuze opslaan” 
voor meer informatie.
Druk op één van de 11-toetsen om het station te 
selecteren waarnaar u wilt luisteren.

10 11
Let op: als radiostations niet gebruikmaken van 
RDS of als de auto in een gebied is met een slechte 
radio-ontvangst, worden de naam en het logo niet 
op het scherm weergegeven. Alleen hun frequen-
ties worden boven aan de lijst weergegeven.

Raadpleeg het instructieboekje van het systeem 
voor aanvullende informatie.
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De kaart bevat ook informatie over de wegtypen 
op de route (snelwegen, tolwegen, veerboten, au-
toslaaptrein enz.).

U kunt de weergavemodus veranderen: er is een 
weergave met een kaart met verkeersproblemen en 
een weergave met een lijst met verkeersproblemen.

Druk op de “Alle omleiden”-toets om alle files te 
vermijden.
Druk op de “Start”-toets om de geselecteerde 
route te starten.

Een venster geeft de maximaal toegestane snelheid 
aan. U wordt gewaarschuwd wanneer u een traject 
met verkeerscontrole nadert.

Gebruik de toetsen 1 voor snelkoppelingen naar 
“Radio” en “Telefoon”.

Bepaalde NP (nuttige plaatsen) zijn voorzien van 
aanvullende informatie zoals:
– “Tankstation” geeft ook de brandstofprijzen voor 

uw auto aan;
– Op de kaart “Oplaadstations” ziet u welke oplaad-

stations voor uw auto beschikbaar zijn.

In de rubriek 2 ziet u informatie over uw reis, zoals 
de aankomsttijd en de vertraging vanwege het ver-
keersaanbod.

In de rubriek 5 ziet u details over de volgende ver-
anderingen van richting en de naam van de vol-
gende te nemen weg 6.

Ga naar rubriek 3 voor gegevens over het verkeer.

U kunt informatie over de komende afslagen, de 
naam van de volgende straat, aankomsttijd, extra 
tijd als gevolg van de verkeersomstandigheden en 
de afstand zien.

Druk op de toets 4 om de 2D/2DNoord, 3D/3D 
Inception-weergaven weer te geven.

“Kaart”

Klik op het beginscherm op de knop “Menu” en 
vervolgens op “Navigatie” om naar de kaart te 
gaan.

U kunt ook naar de kaart gaan vanuit de “Navigatie”-
widget.

De kaart geeft uw huidige positie, de huidige straat-
naam en de informatie die u hebt ingesteld (toon 
NP’s, weer, verkeer enz.) weer.

5

6

3

Raadpleeg het instructieboekje van het systeem 
voor meer informatie.

4

2

1

Routes des Rédacteurs
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C

BA“Navigatie”

Klik op het beginscherm op de knop “Menu” en 
vervolgens op de knop “Navigatie” om naar de 
volgende items te gaan:
– “Een adres vinden”;
– “Historie”;
– “Favorieten”;
– “Point of interest”;
– “Coördinaten”;
– “Route”;
– “Verkeer”;
– “Navigatie instellingen”.

“EEN ADRES VINDEN”

Met dit menu voert u een volledig of gedeelte-
lijk adres in.
Druk op de “Kruising invoeren”-toets en selec-
teer een file op het “Adres”-scherm.
Via het A-navigatiemenu Zoek bestemming, kunt 
u een bestemming ook handmatig invoeren.

“FAVORIETEN”

Via het tabblad “Adres” kunt u:
– de navigatie naar uw “Thuis” of “Werk” starten.
– “Nieuw adres toevoegen”.

Via het tabblad “Route” kunt u:
– een favoriete route starten
– “Nieuwe route toevoegen”.

Let op: er kan maar één “Thuis”-adres en 
“Werk”-adres in het multimediasysteem worden 
opgeslagen.

“POINT OF INTEREST”

Met dit menu kunt u nuttige plaatsen zoeken op 
naam of categorie: “Tankstation” (met brandstof-
prijzen), oplaadstation, “Parkeerterrein”, restau-
rant, locatie (“Langs route Bestemming”, in een 
stad).

“HISTORIE”

Met dit menu kunt u een bestemming selecteren 
in de lijst met de laatst gebruikte bestemmingen. 
Dit opslaan gebeurt automatisch.
Om een adres in te voeren, voert u de naam of 
de postcode van het dorp of de stad in met het 
toetsenbord op het scherm C.
Het systeem kan u verschillende namen van 
steden voorstellen in de zone B. Selecteer de ge-
wenste stad.
Ga op dezelfde manier te werk voor de schermen 
“Straat” en “Huisnummer”.
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7

“COÖRDINATEN”

Met dit menu kunt u een bestemming aangeven 
met behulp van de breedte- en lengtewaarden.

“ROUTE”

Dit menu biedt toegang tot het volgende:
– Gebruik “Route annuleren” om de huidige route 

te annuleren;
– Gebruik “Route aanpassen” om uw huidige 

route te wijzigen;
– Gebruik “Te vermijden gebied” om een bepaald 

geografisch gebied te vermijden;
– Gebruik “Overzicht” voor een overzicht van uw 

route op de kaart;
– Gebruik “Route details” om alle etappes van uw 

route in detail weer te geven;
– Gebruik “Route simulatie” om de route te simu-

leren;
– Gebruik “Route maken” om een nieuwe route te 

configureren.

“VERKEER”

De “Verkeer”-functie maakt gebruik van real time 
online informatie.
De verkeersinformatiebalk op uw route 7 infor-
meert u over verkeersincidenten in de vorm van 
punten op de kaart en geeft de belangrijkste 
wegen aan.

Raadpleeg het instructieboekje van het systeem 
voor aanvullende informatie.

ONE LINE SEARCH

Gebruik de One Line Search-functie voor snel en 
nauwkeurig zoeken.

Zodra u de eerste letters invoert in het 8 zoek-
veld, stelt het multimediasysteem een vergelijkbare 
straatnaam, stad of NP voor.

Druk op de knop 9 voor de volledige lijst met voor-
stellen.

8 9

Routes des Rédacteurs
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“ROUTE ANNULEREN”
Deze functie wordt gebruikt om de navigatie te 
stoppen.

NAVIGATIESTEM
Met deze functie past u het volume van de 
“Navigatiestem” aan door op “+” of “-” te drukken.

“ROUTE DETAILS”
Met deze functie kunt u de details van de huidige 
route bekijken.

‘INSTELLINGEN’
Met de volgende tabbladen gaat u naar de volgende 
instellingen:
– Routetype
– Tolwegen toestaan
– Snelwegen toestaan
– Automatische suggestie voor begeleiding
– Te vermijden gebied
– Tijdweergave
– “Weergavemodus”;
– Verkeerssituaties weergeven
– ...

Afhankelijk van de uitrusting geeft het multimedi-
asysteem een overzicht van de NP of bestemming 
en kunt u rechtstreeks contact met bepaalde NP’s 
opnemen via de toets “Bellen”.

Raadpleeg het instructieboekje van het systeem 
voor aanvullende informatie.

10

Annuleren Visuele feed-
back

“INSTELLINGEN NAVIGATIE”

Wanneer een route bezig is, kunt u verschillende 
navigatie-instellingen van het submenu 10 aan-
passen:
– Route annuleren
– Navigatiestem
– “Alternat. routes”;
– “Route details”;
Instellingen.

Opmerking: Wanneer er geen route bezig is, is 
alleen de functie “Instellingen” beschikbaar.

“NAVIGATIE” VOOR ELEKTRISCHE OF HYBRIDE 
AUTO
Navigatie is geconfigureerd op basis van de motor 
van uw auto. Er is een aantal extra menu’s beschik-
baar:
– “Actieradius” op basis van het resterende op-

laadniveau;
– “Oplaadstation” met beschikbare aansluitingen;
– “Route” met oplaadpunten;
– “Instellingen” voor het opladen;
– ...
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EEN TELEFOON VERBINDEN

Zodra het multimediasysteem ingeschakeld is, 
zoekt het handsfree telefoonsysteem de gekop-
pelde telefoons met Bluetooth® geactiveerd in de 
buurt.
Het systeem downloadt automatisch de gegevens 
van de laatst aangesloten telefoon (telefoonboek, 
muziek...).

Opmerking: Wanneer uw telefoon automatisch 
wordt verbonden met het multimediasysteem, kunt 
u alleen gegevens downloaden (telefoonboek, con-
tactpersonen enz.) als u bij het koppelen van uw 
telefoon aan het multimediasysteem toestemming 
hebt gegeven voor het delen van gegevens.

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

Raadpleeg de website https://easyconnect.
renault.com voor meer informatie over de lijst 
met compatibele telefoons.

EEN GEKOPPELDE TELEFOON WIJZIGEN

Via menu “Telefoon”, submenu 1, “Lijst met BT-
apparaten”:
–  deselecteer de functies die u wilt uitschakelen 

voor de telefoon die u momenteel gebruikt;
–  selecteer de functies die u wilt inschakelen op 

een andere telefoon die al is gekoppeld en in de 
apparatenlijst staat.

Vanaf het “Instellingen”-menu, selecteert u 
“Systeeminstellingen”, “Apparaten” en selecteert u 
de telefoon die aangesloten moet worden.

Let op: om een andere telefoon te verbinden, dient 
u eerst meerdere telefoons te hebben gekoppeld.

1

“Telefoon”

EEN TELEFOON KOPPELEN

Voor het eerste gebruik van uw handsfree sys-
teem moet u uw Bluetooth® mobiele telefoon 
koppelen aan het multimediasysteem.
Controleer of de Bluetooth® van uw mobiele 
telefoon is ingeschakeld en stel de status in op 
“zichtbaar”.
Raadpleeg het instructieboekje van de telefoon 
voor meer informatie over de zichtbaar-status 
van uw telefoon.
Geef, naargelang van het model en als dit wordt 
gevraagd, de code Bluetooth® in op uw telefoon 
om deze te koppelen aan het multimediasysteem, 
of bevestig het koppelingsverzoek.
Uw telefoon kan u vragen om het delen van uw 
contacten, oproeplogs en media toe te staan.
Accepteer het delen om deze gegevens in het 
multimediasysteem terug te vinden.

Opmerking: De “dual SIM” wordt niet beheerd 
door het multimediasysteem. Configureer uw te-
lefoon.

Raadpleeg het instructieboekje van het systeem 
voor aanvullende informatie.

Telefoon van Mathilde

Telefoon van Nicolas

Elodie

Nieuw apparaat toevoegen

Apparaten
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“Telefoon”

Klik in het hoofdmenu op “Telefoon”. U kunt een 
gesprek tot stand brengen door:
–  een nummer in het oproeplog van het 

“Historie”-menu;
–  een contactpersoon in het telefoonboek uit het 

“Telefoonboek”-menu;
–  de toetsen van het toetsenbord via het 

“Kiezen”-menu.

“TELEFOONBOEK”

Wanneer een telefoon wordt verbonden 
worden de contactpersonen automatisch ge-
synchroniseerd wanneer de handsfreeverbin-
ding is ingeschakeld. Zie voor meer informatie 
‘Telefoonverbinding maken/verbreken’.

“SMS”

Het multimediasysteem informeert u dat er een 
nieuwe SMS is ontvangen, via een waarschu-
wing die wordt getoond in elk geopend menu.
Een nieuw bericht wordt na het koppelen en ver-
binden van de telefoon standaard in het multi-
mediasysteem getoond.

“INSTELLINGEN”

Kies in het submenu “Instellingen” om naar de 
volgende instellingen te gaan:
– “Voicemailinstellingen”;
– “Telefoonboek automatisch downloaden”;
– “Sort. op naam/Voornaam”;
– “Automatisch in de wacht”;
– “Ringtone telefoon”;
– “SMS”;
– “Privémodus”;
– “Smartphone help”.

“OPROEPGESCHIEDENIS”

Dit menu geeft toegang tot:
– inkomende oproepen;
– gemiste oproepen;
– uitgaande oproepen.

Selecteer het gewenste tabblad en druk daarna 
op de contactpersoon om te bellen.

“EEN NUMMER 
SAMENSTELLEN”

Toets het gewenste nummer in met het nume-
rieke toetsenbord en druk vervolgens op “Bellen” 
om het nummer te bellen.
Vanaf het moment dat het eerste cijfer wordt 
ingevoerd stelt het multimediasysteem een lijst 
van contactpersonen voor die met de ingevoerde 
cijfers beginnen.
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Spraakherkenning 

U kunt het spraakcommando van het multimedi-
asysteem of uw telefoon gebruiken om te bellen 
naar een nummer of een contactpersoon in uw te-
lefoonboek.
Druk op de toets 2 of houd deze ingedrukt, voor 
in- of uitschakelen van de spraakherkenning op het 
multimediasysteem of op uw telefoon of deze ver-
bonden is met het multimediasysteem.
U kunt oproep beantwoorden/beëindigen door te 
drukken op de bediening 1 onder het stuur.
Met de functie One Shot kunt u een meer gespe-
cificeerd spraakcommando uitvoeren: “Bel Elodie”.

“ANDROID AUTO™, YANDEX.AUTO™ CARPLAY™”

De apps “Android Auto™” en “Yandex.Auto™”
kunnen worden gedownload vanaf uw smartphone 
voor toegang via uw multimediasysteem.

“CarPlay™” is een service op uw smartphone waar-
mee u uw telefoon kunt gebruiken via het scherm 
van uw multimediasysteem.

Opmerking: Deze apps worden herkend door het 
multimediasysteem als uw telefoon is verbonden 
met de USB-poort op uw auto en als de service 
SIRI is geactiveerd.

“VOICEMAILINSTELLINGEN”
Gebruik deze optie om het antwoordsysteem van 
uw telefoon in te stellen.

“RINGTONE TELEFOON”
Met deze optie regelt u het geluidsniveau voor:
– “Ringtone telefoon”;
– “Handsfree telefoon”.

“SMS”
U kunt de SMS in- of uitschakelen.

SMARTPHONE-HULP
Met deze optie krijgt u toegang tot een cursus voor 
het gebruik van de spraakherkenning van uw tele-
foon via het multimediasysteem.

Telefoon Muziek

Bij het luisteren Renault Podcasts Audioboeken

Kaart SMS

2

1
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“Voertuiginstellingen”

U kunt de instellingen van uw auto configure-
ren door “Instellingen” en daarna het tabblad 
“Voertuig” te selecteren.
Sommige instellingen zijn alleen mogelijke 
met lopende motor als ze in het multimedia-
systeem moeten worden opgeslagen.

“RIJONDERSTEUN.”

Gebruik dit menu om naar rijhulpsystemen zoals 
“Instellingen rijbaanassistent”, “Dode-hoekwaar-
schuwing” en “Actief remmen” enz te gaan en 
deze in te stellen.

“PARKEERHULPEN”

Gebruik dit menu om naar parkeerhulpen zoals 
“Achteruitrijcamera”, “Obstakel gedetecteerd”, 
“Parkeerhulp” enz. te gaan en deze in te stellen. Raadpleeg het instructieboekje van het systeem 

voor aanvullende informatie.

“MULTI-SENSE”

Gebruik dit menu om de vereiste modus te se-
lecteren en om de werking van bepaalde inge-
bouwde systemen te personaliseren.
Selecteer de gewenste modus:
– “My Sense”;
– “Sport”;
– “Comfort”;
– “Eco”.
Druk op “Modus config.” voor het persona-
liseren van de verschillende parameters van 
de ingebouwde systemen, zoals “Besturing”, 
“4CONTROL”, “Onderstel”, “Klank motorgeluid”, 
“Omgevingsverlichting” enz.

“MOTOR START 
PROGRAMMA”

In dit menu kunt u de functie voor het op afstand 
starten van de motor instellen tot 24 uur voordat 
u de auto gebruikt om het interieur te verwar-
men/ventileren en de motor voor te verwarmen.

“IONISATOR”

Met dit menu creëert u een ontspannen en ge-
zonde omgeving in het interieur.
De luchtionisator beschikt over twee werkings-
standen:
– “Relax”: creëert een gezonde en ontspannen 

rij-atmosfeer door de verspreiding van ionen;
– “Reinigen”: verwijdert bacteriën en allergene 

deeltjes in de lucht.

“OP AFSTAND STARTEN VAN 
DE MOTOR”

Met deze functie kunt u de motor op afstand 
starten via uw smartphone om het interieur te 
verwarmen/ventileren en de motor voor te ver-
warmen.
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“ELEKTRISCHE AUTO”

Met behulp van dit menu kunt u de auto opladen, 
de comforttemperatuur instellen en al uw instel-
lingen in een kalender bekijken.

“ENERGIE-INFO”

Met dit menu kunt u het energieverbruik van uw 
auto naargelang het motortype (verbranding, 
elektrisch, hybride) bekijken.

A U T O  ( 2 / 2 )

“GEBRUIKERSINSTELLINGEN”

In dit menu kunnen de volgende opties worden 
ingeschakeld/uitgeschakeld:

– “Vrijloop in de Eco-modus”;
– “Volume richtingaanwijzer”;
– “Richtingaanwijzer - snelwegmodus”;
– “Vergrendelingsgeluid bij weglopen”;
– “Stille modus”;
– “Adaptief grootlicht”;
– “Auto follow-me-home”;
– “Automatische voorruitwissers”;
– “Wissen na sproeien”;
– “Automatisch uitklappen van de spiegels”;
– “Automatische binnenverlichting” enz.

Druk op de toets van het submenu en vervol-
gens op “Resetten” om de instellingen opnieuw 
te starten.

“Info”

U kunt in sommige gevallen naar Informatie over 
uw auto en ritten gaan via het “Info”-menu en 
daarna het tabblad “Voertuig”.

“BANDENSPANNING”

Met dit menu kunt u worden geïnformeerd als de 
banden te zacht of lek zijn.
Druk op “Resetten” om te resetten. Er verschijnt 
een bevestigingsboodschap op het scherm.

“DRIVING ECO”

Met dit menu kunt u uw rijstijl beoordelen en 
kunt u uw elektrische energieverbruik bekijken.

Raadpleeg het instructieboekje van het systeem 
voor aanvullende informatie.
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“Applicatiebeheer”

Druk in het hoofdmenu op “Apps” en daarna op 
het submenu.

Het menu Applicatiebeheer toont u welke apps 
op dit moment op uw systeem ingeschakeld zijn 
en toont u een lijst met geïnstalleerde applica-
ties. Druk op het pictogram voor de app die wilt 
inschakelen. Bepaalde diensten zijn gedurende 
een proefperiode gratis toegankelijk. U kunt 
uw abonnement online verlengen via https://
easyconnect.renault.com.

Let op: de apps die worden uitgevoerd, stop-
pen zodra het multimediasysteem wordt uitge-
schakeld.

Om een app te verwijderen, drukt u op x aan de 
bovenkant rechts van de app die u wilt wissen.

“Help”

TECHNISCHE HELP

Via het menu “Pechhulp” kunt u contact opne-
men met een callcenter en hulp krijgen bij re-
paratie of onderhoud van uw auto in geval van 
pech.

“NOODOPROEP”

De functie “Noodoproep” wordt automatisch 
geactiveerd bij een ernstige aanrijding of als de 
airbag wordt geactiveerd.

Er wordt automatisch een oproep verzonden 
naar de hulpdiensten.

Uw auto GPS wordt gebruikt om hulpverleners 
naar de plaats van het ongeval te leiden.

Raadpleeg het instructieboekje van het systeem 
voor aanvullende informatie.

Opmerking: Bij gebruik van de functie 
“Noodoproep” worden diverse knoppen en menu’s 
van het multimediasysteem gedeactiveerd om 
voorrang te geven aan noodroepen.
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“INSTRUMENTENPANEEL”
Afhankelijk van de gekozen stijl, wordt bepaalde in-
formatie weergegeven, bijvoorbeeld:
– de huidige audiobron;
– het kompas;
– het motorvermogen en koppel;
– het actuele brandstofverbruik;
– routeaanwijzingen.

“MULTIMEDIASCHERM”
Vanaf het tabblad “Stijl” kunt u verschillende weer-
gavestijlen van het instrumentenpaneel selecteren. 
U kunt ook de achtergrond van het scherm van het 
multimediasysteem personaliseren door een af-
beelding te selecteren.

“HUD”
Vanaf het tabblad ‘HUD' (head-upscherm) kunt u 
de volgende instellingen aanpassen:
– inschakelen/uitschakelen van de “HUD”-

mediafunctie;
– inschakelen/uitschakelen van de “Auto helder-

heid ON/OFF”-mediafunctie;
– lichtsterkte overdag instellen;
– lichtsterkte ‘s nachts instellen;
– de displayhoogte instellen.

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

“Systeem” 
instellingen

Druk op het beginscherm op “Instellingen” en 
vervolgens op het tabblad “Systeem”.
Gebruik dit menu om de multimedia-instellingen 
vast te leggen.

“SCHERM”

Gebruik het tabblad “Helderheid” om de helder-
heid aan te passen van:
– het instrumentenpaneel;
– het multimediascherm;
– het head-upscherm ‘HUD'.

Pas de lichtsterkte aan door te drukken op “+” o 
f “-”, of de functies in of uit te schakelen.

“GELUID”
Met dit menu kunt u verschillende geluidsopties 
instellen.

Vanaf de “Audio” kunt u de volgende equalizerin-
stellingen aanpassen:
– in-/uitschakelen van de lage tonen;
– de “Balance/Fader” instellen;
– de lage tonen, middentonen of hoge tonen in-

stellen;
– het volume kan automatisch worden ingesteld af-

hankelijk van de snelheid van de auto.

Opmerking: Met het audiosysteem “Bose" hebt u 
toegang tot instellingen als "Surround”.

Op het tabblad “Spraak” kunt u de volgende opties 
instellen:
– kies het stemtype voor de navigatie-instructies;
– stel het volume van de navigatie-instructies in;
– stel het volume van de spraakherkenning in;
– inschakelen/uitschakelen van de toetsgeluiden;
– inschakelen/uitschakelen spraakcommando’s 

met uw stem.
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“TAAL”
Met dit menu kunt u de taalkeuze voor de auto in-
stellen. 
Selecteer de gewenste taal.
U wordt geïnformeerd over de beschikbaarheid van 
gesproken commando´s voor elke taal.

“TOETSENBORD”
In dit menu kunt u het soort virtuele toetsenbord 
selecteren: (“Azerty”, “Qwerty”, “Qwertz” enz.) Bij 
het invoeren van tekst kan het multimediasysteem 
bijbehorende woorden voorstellen.

Afhankelijk van het land kunnen startpagina’s, 
functies en informatie verschillend worden weer-
gegeven.

“DATUM EN TIJD”
Met dit menu kunt u de volgende aspecten instel-
len:
– de weergavemodus;
– de datum;
– de tijd (12 uur of 24 uur);
– “analoge” of “digitale” klok.
– automatische regeling;
– afstellen van datum en tijd.

Opmerking: wij raden u aan de automatische in-
stellingen te behouden.

“HOME-MENU”
Met dit menu kunt u de startpagina’s van uw mul-
timediasysteem instellen. U kunt de weergaven van 
de startpagina wijzigen door widgets toe te voegen 
en een aantal menu´s opnieuw in te delen.
Zie voor meer informatie over het instellen van een 
startpagina het hoofdstuk “Widgets toevoegen en 
beheren”.

“GEBRUIKERSPROFIEL”
Selecteer het gewenste gebruikersprofiel.
De volgende instellingen zijn opgeslagen in het ge-
bruikersprofiel:
– systeemtaal;
– afstandseenheid (indien beschikbaar);
– instellen van de startpagina;
– scherminstellingen;
– MULTI-SENSE instellingen;
– sfeerverlichting-instellingen;
– instellingen voor de positie van de bestuurders-

stoel;

– instellingen voor de buitenspiegels;
– massage-instellingen;
– voorkeuzen;
– instellingen radio
– Instellingen navigatie;
– navigatiegeschiedenis;
– navigatiefavorieten;
– privacy-instellingen.

Druk op het tabblad ‘Algemeen’ op de knop 
‘Aanmelden’ om uw instellingen op te slaan.

Als u uw ID invoert, zullen de instellingen van uw 
gebruikersprofiel worden opgeslagen in uw ac-
count ‘MY Renault'. Daarna kunt u de account 
gebruiken om uw auto-instellingen en instellin-
gen van het multimediasysteem te laden naar een 
andere auto van hetzelfde merk.
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“Systeeminformatie”

In het menu “Info” selecteert u het tabblad 
“Systeem”, waar u het volgende kunt configu-
reren:
– “Update-status”;
– “Systeemupdate”;
– “Kaartupdate”;
– “Licentie”;
– “Fabrieksinstellingen herstellen”.

RESETTEN VAN HET SYSTEEM
Om dit te doen, schakelt u het multimediasys-
teem van uw auto in.
Druk in het hoofdmenu op “Info” daarna 
“Systeem” en vervolgens “Fabrieksinstellingen 
herstellen”.

Raadpleeg het instructieboekje van het systeem 
voor aanvullende informatie.

“MELDINGEN”
Gebruik dit menu om meldingen weer te geven 
tijdens het rijden. Elke melding informeert u over 
gebeurtenissen op basis van de volgende catego-
rieën:
– “Navigatie”;
– “Multimedia”;
– “Telefoon”;
– “Voertuig”;
– “Apps”;
– “Systeem” enz.
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