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Hoofdpunten
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WELKOM IN DE WERELD VAN R-LINK 2

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.

U vindt de complete handleiding van uw R-Link multimediasysteem direct op uw systeem door vanaf het hoofdmenu op de knop van het submenu te drukken 
en daarna op “Gebruikershandleiding”.

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 uw complete instructieboekje voor meer gedetailleerde informatie over de functionaliteiten die in deze gids “Hoofdpunten” van uw multimediasysteem staan.
In de gids “Hoofdpunten” staan alle beschikbare functies (standaard of optioneel), de aanwezigheid ervan in het R-Link -navigatiesysteem is afhankelijk van 
de uitvoering, de gekozen opties en het land van aflevering. Afhankelijk van het merk en het model van uw telefoon, kunnen sommige functies gedeeltelijk of 
totaal 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 de aan/uit-schakelaar van het multimedia-

scherm wordt ingedrukt;
– als het scherm wordt aangeraakt.

SLUIT UW SYSTEEM AAN
Druk op de knop “Verbinden” vanaf het hoofd-
menu van uw multimediasysteem om uw verbon-
den diensten te activeren en de applicaties van de 
R-Link Store te verkrijgen.
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A Bedieningsknoppen
Het multimediasysteem is uitgerust met bedie-
ningsknoppen op het scherm A, B of C, een cen-
trale bediening D en een stuurkolombediening E 
die ook kunnen worden gebruikt voor interactie 
met het systeem.

BEDIENINGSKNOPPEN OP HET SCHERM A
 1 Korte druk: Aan/uit.
  Lang drukken: het systeem herstarten.
 2 Het volume verhogen.
 3 Het volume verlagen.
 4 Toegang tot de startpagina.
 5  Toegang tot het menu met de instellingen voor 

de rijhulpsystemen.
 6 Toegang tot het menu met de instellingen voor 

de displays.

BEDIENINGSKNOPPEN OP HET SCHERM B
 7  Directe toegang tot het scherm met de functie 

“Eenvoudige parkeerhulp”.
 8  Directe toegang tot het scherm met de instel-

lingen “Hulp bij het rijden” of toegang tot de 
gebruikersinstellingen.

 9 Toegang tot de startpagina.
10 Korte druk: Aan/uit.
  Lang drukken: het systeem herstarten.
   Draaien: instellen van het volume van de actu-

ele bron.

Uit
Het multimediasysteem wordt uitgeschakeld:
– als de aan/uit-schakelaar van het multimedia-

scherm wordt ingedrukt;
– als de portieren van de auto worden vergrendeld.

Multimediavoorkant 
Het systeem is uitgerust met een multimedia-
scherm A, B of C. Raak een functie of een toets op 
het beeldscherm aan om deze te selecteren.
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15 Overschakeling:
  - navigatie in de geselecteerde zone;
  -  omhoog/omlaag: heen en weer tussen de 

verschillende zones van een menu (balk bo-
venaan, middendeel, balk onderaan);

  -  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.
16  Ga naar het Multi-Sense-systeemmenu of 

wijzig de presetmodus voor favorieten.
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BEDIENINGSKNOPPEN OP HET SCHERM C
 5  Toegang tot het menu met de instellingen voor 

de rijhulpsystemen.
 6 Toegang tot het menu met de instellingen voor 

de displays.
 9 Toegang tot de startpagina.
10 Korte druk: Aan/uit.
  Lang drukken: het systeem herstarten.
  Draaien: het geluidsvolume aanpassen.
11 Weergave van een leeg scherm.

CENTRALE BEDIENING D
12 Terug naar het vorige scherm.
13 Toegang tot de startpagina.
14 Toegang tot het submenu.

STUURKOLOMBEDIENING E
17 Kiezen van de audiobron.
18 Naar de telefoonfuncties gaan.
19  Het volume van de actuele bron verhogen.
20 –  Het geluid van de radio dempen/herstellen of 

de spraakherkenning uitschakelen.
  –  Een audio-track pauzeren en weer afspelen.
21  Het volume van de actuele bron verlagen.
22  Kort drukken:
  –  Modus voor zoeken van radiostations wijzi-

gen (voorkeuze/lijst/frequentie).
  - Bevestigen.
   Lang drukken: de lijsten verlaten (mappen/au-

diotracks).
23  Bladeren door de radiostations/audiotracks/

playlists.

E 17 18
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2223
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Menu
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Uw multimediasysteem bestaat uit vier startpa-
gina’s. Drie daarvan kunnen persoonlijk worden 
ingesteld en bestaan uit een aantal widgets naar 
diverse functies. Schuif uw vinger horizontaal om 
naar een andere pagina te gaan.
Afhankelijk van de functie zijn er widgets in één of 
twee maten. Op een startpagina, afhankelijk van de 
grootte van het scherm, kunt u maximaal het vol-
gende plaatsen:
– vier kleine widgets;
– twee grote widgets;
– twee kleine widgets en een grote widget.
u kunt de indeling van de startpagina en de tijds-
weergave van de klok wijzigen. Raadpleeg het in-
structieboekje van het systeem.

Beginschermen
27 Tijd.
28 buitentemperatuur.
29 Telefooninformatie (netwerk en batterij).
30  Meldingen (telefoon en applicaties).
31 Bladwijzer.
32 Weergave van de tijd en de datum.
33  Toegang tot opties van het beginscherm (sub-

menu).
34 Informatie klimaatregeling.
35 Toegang tot het hoofdmenu.
36 Informatie over geselecteerd gebruikersprofiel.
37 Sneltoets audiobron
38 Sneltoets “Kaartinstellingen”.
39 Inhoud van de bladzijde.

36

37 30

38 37 28

36

Navigatie

Menu

Verbinden

Multimedia

Telefoon

Voertuig Systeem

Apps

24 25 26

Menuscherm

Onderaan op elk scherm is er een menubalk met 
twee of drie toetsen: 

24  “Achter” (wordt altijd getoond):
  –  druk kort op deze toets om terug te gaan naar 

het vorige scherm;
  –  druk lang op deze toets om terug te gaan 

naar de startpagina.
25  “Multiefunctie”: deze toets is toegewezen aan 

de belangrijkste actie van het scherm (de toets 
verdwijnt of is grijs als deze is uitgeschakeld);

26   “Opties” (toets is grijs als deze niet actief is): 
deze wordt gebruikt voor de toegang tot het 
submenu. 
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Updates
Updates, met name van cartografie, worden regel-
matig uitgegeven. Het kan soms zijn dat de wegen 
zijn veranderd en dat de kaarten nog niet zijn bij-
gewerkt.

– Neem een lege USB-stick of een SD-kaart in 
FAT32-formaat met minstens 8Go beschikbare 
ruimte voor het updaten van het systeem en de 
applicaties;

– Steek de USB-stick of de SD-kaart in de poort 
van uw auto. Het multimediasysteem maakt een 
afdruk van uw navigatiesysteem;

– maak verbinding met uw computer en download 
de applicatie of de updates via R-Link Store of de 
website www.myrenault.com;

– start de auto en zet de motor niet uit tijdens de 
update van het systeem;

– steek de USB-stick in de USB-poort van uw auto 
of de SD-kaart in de SD-poort en volg de instruc-
ties op het scherm.

Zodra de installatie beëindigd is, start uw systeem 
opnieuw op. Er verschijnt een boodschap op het 
scherm die meldt dat de installatie met succes is 
voltooid.

Druk op “Ja” om het bestand met de update te 
wissen op uw USB-stick of SD-kaart, of op “Nee” 
om het te bewaren.
Opmerking: wij adviseren u om een My Renault-
account aan te maken op uw computer en uw sys-
teem regelmatig te updaten.

Spraakherkenning 
Met de knop  op het stuurwiel kunt u de 
spraakherkenning van uw multimediasysteem en/
of van uw telefoon gebruiken als deze is aange-
sloten op het systeem. Raadpleeg voor meer in-
formatie het instructieboekje van het multimedia-
systeem.

Raadpleeg het instructieboekje voor meer in-
formatie. U kunt dit terugvinden in uw systeem 
door te klikken op de toets van het submenu 
op het startscherm en vervolgens te klikken op 
“Gebruikershandleiding”.

E E R S T E  G E B R U I K  ( 4 / 4 )

Configuratie van startpagina’s

Take Care Take Care Driving eco2

Driving eco2 Favoriet (klein) Multi-Sense

Multi-Sense Multimedia Multimedia

F

WIDGETS TOEVOEGEN
Druk in het hoofdscherm op de toets van het sub-
menu en selecteer “Startpagina’s bewerken”. 
Op het scherm F kunt u een widget toevoegen. 
Druk op de widget die u wilt toevoegen en houd 
uw vinger op het scherm. Versleep de widget ver-
volgens en zet hem op de gewenste plek bovenaan 
in het scherm.

WIDGETS VERWIJDEREN
Om een widget te verwijderen, drukt u op “X” in 
de rechterbovenhoek van de widget. Er verschijnt 
een bevestigingsboodschap op het scherm. Druk 
op “Ja” om te bevestigen.

Raadpleeg voor meer informatie, afhankelijk van 
het land, de site www.renault-multimedia.com.
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De diavoorstelling en het bekijken van video’s 
zijn functies die alleen beschikbaar zijn als de 
auto stilstaat. 

Menu 
“Multimedia”

Uw auto heeft een multimediasysteem. Druk in 
het hoofdmenu op “Multimedia” en kies uit de 
volgende lijst:
– “Radio”;
– “Media”;
– “Foto”;
– “Video”;
– “Instellingen”.

Er zijn verschillende invoerbronnen beschikbaar:
– “USB-1" (USB-poort);
– “USB-2" (USB-poort);
– “SD” (SD-kaart)
– “CD" (audio-CD of MP3);
– “AUX-1" (plugaansluiting);
– “AUX-2" (plugaansluiting);
– Bluetooth®-verbinding.

“RADIO”

Raadpleeg het hoofdstuk “Radio” in dit do-
cument.

“MEDIA”

Druk op de toets “Media” en selecteer vervol-
gens de aangesloten invoerbron om toegang 
te krijgen tot de gewenste audiobestanden.

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

“FOTO”

Druk op de toets “Foto” en selecteer vervol-
gens de aangesloten bron (SD-kaart of USB-
poort) om naar de foto's te gaan. Het sys-
teem stelt twee manieren van weergave voor:
– een enkele foto bekijken;
– afspelen als een slideshow.
NB: het systeem kan sommige formaten niet 
lezen.

“VIDEO”

Druk op de videotoets en selecteer vervol-
gens de aangesloten bron (SD-kaart of USB-
poort) om naar de video's te gaan. Selecteer 
een video om deze af te spelen.

NB: het systeem kan sommige formaten niet 
lezen.

“INSTELLINGEN”

Met dit menu kunt u de verschillende functies 
van het menu “Multimedia” instellen.
Raadpleeg voor meer informatie het instruc-
tieboekje van het systeem.
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“Radio”

Druk in het hoofdmenu op “Multimedia” en 
daarna op “Radio”.

EEN GOLFBEREIK KIEZEN
Kies het gewenste golfbereik door op knop 4 
“Band” te klikken.

“AM” en “FM”

MODUS “FREQUENTIES”
Zoek manueel een station door op de tab 
“Frequenties” te drukken. Er zijn twee zoekmodi:
– handmatig zoeken door op de toetsen 1 of 2 te 

drukken;
– halfautomatisch zoeken door op de toetsen 3 

of 7 te drukken.

MODUS “ZENDERS” (ENKEL FM)
Druk op het tabblad “Zenders” voor toegang tot 
de lijst van radiostations en selecteer vervolgens 
het gewenste station.

Kanalen Zenders Voorinst.

DR

Band 56Band

Frequenties Zenders Voorinst.

9 8

1

7

6

2

3

5

MODUS “VOORINST.”
Druk op het tabblad “Voorinst.” voor toegang tot de 
lijst van opgeslagen radiostations en selecteer ver-
volgens het gewenste station. Om een station toe 
te voegen, drukt u lang op het gewenste nummer.

NB: de knop 5 geeft u toegang tot de opties (“Bron 
wijzigen”, “Instellingen ” ...). Met de toets 6 kunt u 
terugkeren naar de vorige pagina.

“DR” (digitale radio)
De digitale radio biedt een ruimere keuze aan ra-
diostations, een betere geluidskwaliteit en aanvul-
lende informatie.

WERKING “KANALEN”
Via deze modus kunt u de beschikbare radiosta-
tions beluisteren. Ga van het ene kanaal naar het 
andere door te drukken op 8 of 9.

MODUS “ZENDERS”
Bij deze modus wordt de lijst met beschikbare ra-
diostations weergegeven. 

MODUS “VOORINST.”
Raadpleeg de voorgaande paragraaf.

Raadpleeg het instructieboekje van het systeem 
voor aanvullende informatie.

4
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Druk op de “Verbindingsknop” op het 
scherm “Adres” en selecteer een verbin-
ding.

“Historiek”

Met dit menu kunt u een bestemming se-
lecteren in de lijst met de laatst gebruikte 
bestemmingen. Dit opslaan gebeurt auto-
matisch.

E E N  B E S T E M M I N G  I N V O E R E N  ( 1 / 4 )

Raadpleeg de handleiding van uw multimedia-
systeem door te drukken op de submenuknop 
in het menuscherm «Navigatie» en daarna op 
«Gebruikershandleiding».

B

Stad selecteren

A

Menu 
“Navigatie”

Klik op het beginscherm op de knop “Menu” 
en vervolgens op de knop “Navigatie” om 
naar de volgende menu’s te gaan:
– “Bestemming”;
– “Routebeschr.”;
– “Verkeer voorlezen”;
– “Kaartinstellingen”;
– “Instellingen”.

“BESTEMMING”

Dit menu biedt verschillende manieren om 
een bestemming in te voeren.

“Adres”

Met dit menu kunt u een adres geheel of 
gedeeltelijk invoeren (land, stad, straat, 
huisnummer of kruising).

Om een adres in te voeren:

– voer met behulp van het aanraaktoet-
senbord B de naam of de postcode van 
de gewenste stad in. Het systeem kan 
u verschillende namen van steden voor-
stellen in de zone A;

– selecteer de gewenste stad;
– ga zo nodig op dezelfde manier te 

werk voor de schermen “Straat” en 
“Huisnummer”.

Als u geen huisnummer wilt invoeren of 
als het systeem het nummer niet herkent, 
kunt u een kruising aangeven. 

Als u tijdens de begeleiding het zoeken van een 
nieuwe bestemming start, kunt u deze instellen 
als een tussenstop, een nieuwe bestemming of 
een eindstap. 
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“Referentiepunt”

Met dit menu kunt u nuttige plaatsen 
zoeken. U kunt zoeken op:
– naam;
– locatie (“In een plaats”, “Nabij ltst be-

kende positie”, “op de route”...);
– categorieën (tankstation, parkeerplaats, 

restaurant, hotel ...).
Het systeem stelt u een lijst voor met nut-
tige plaatsen die het meest nabij of het 
verst verwijderd van uw positie liggen.

“Favoriet (klein)”

Met dit menu kunt u een bestemming se-
lecteren die reeds in het geheugen van 
uw multimediasysteem is opgeslagen 
(“Thuis”, “Werk” en “Adresboek”).

“Thuis”

Met dit menu kunt u de begeleiding star-
ten naar uw van tevoren gedefinieerde 
huisadres.

“Werk”

Met dit menu kunt u de begeleiding star-
ten naar uw van tevoren gedefinieerde 
werkadres.

“Adresboek”

Dit menu laat u toe de adressen op te 
slaan in het adresboek en ze later als be-
stemming te gebruiken.

“Coördinaten”

Met dit menu kunt u een bestemming aan-
geven met behulp van de breedte- en leng-
tewaarden.

“Op kaart zoeken”

Met dit menu kunt u een bestemming 
bepalen vanaf de kaart. Selecteer in het 
menu “Navigatie” “Bestemming” en ver-
volgens “Op kaart zoeken”. Verplaats de 
kaart om de cursor op uw bestemming te 
plaatsen, en druk op “Klaar” om te beves-
tigen: het systeem berekent de route.
Opmerking: u kunt het gekozen adres toe-
voegen aan het adresboek door te drukken 
op de knop van het submenu en vervol-
gens op “Toevoegen aan adresboek”.

Om uw thuis- of werkadres opnieuw in te stel-
len, drukt u op de knop “Thuisadres resetten” 
of “Werkadres resetten” in het submenu bij het 
menu “Favoriet (klein)”. 
Om alles te resetten, drukt u op de knop 
“Resetten” in het submenu bij het menu 
“Instellingen”.
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Spraakherkenning 
Gebruik de spraakbediening van het systeem om 
een bestemming in te voeren zonder het scherm te 
gebruiken. Druk op de toets 1 en volg de instructies 
van het systeem en op het scherm.

Bevestigen van de 
bestemming
Als de informatie over uw bestemming ingevoerd 
is, geeft het systeem een overzicht van de route 
weer ter bevestiging.

Ga

2

Opmerking: als u niet bevestigt, sluit deze pagina 
na ongeveer tien seconden en start de begeleiding 
automatisch in de standaard ingestelde modus 
(snel, zuinig of kort).

INSTELLINGEN NAVIGATIE
Via de volgende sneltoetsen kunt u verschillende 
instellingen configureren:
– 4: hiermee kunt u inzoomen op de kaart;
– 5: hiermee kunt u de routebegeleiding in- of uit-

schakelen;
– 6: hiermee kunt u de weergavemodus wijzigen 

(2D/3D en 2D noord).

Het scherm is verdeeld in twee zones:
– zone 2 toont de gebruikte berekeningsmethode;
– de reiszone 3 geeft een route-overzicht (afstand, 

reistijd, verkeer en beperkingen op uw route).
Na de berekening toont het systeem een samen-
vatting van de route en kunt u kiezen uit drie mo-
gelijkheden:
– “Vorige”: terug naar het vorige scherm;
– “Ga”: de begeleiding start;
– “Opties”: met deze functie kunt u een route 

kiezen, een route instellen of een route toevoe-
gen aan het adresboek.

Nav

Kaart begeleiding

4

Overzicht 

1

5
6

Kort

3
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Als er vertragende incidenten zijn op uw 
route, kan het navigatiesysteem een omweg 
voorstellen op basis van een tijdwinst die u 
kunt instellen. Het systeem kan, afhankelijk 
van uw keuze, de omleiding voorstellen of au-
tomatisch volgen.

“KAARTINSTELLINGEN”

Met dit menu kunt u uw routebegeleiding 
volgen en informatie over de route bekijken. 
Druk op de toets van het submenu om naar 
de volgende menu’s te gaan:
– “Kaart met verkeersinformatie”;
– “Routeopties” of “Routebeschr.”:
– ̈ Instellingen kaart¨;
– “Waar ben ik?” of “GPS informatie”;
– “Route annuleren”.
Opmerking: als u drukt op de kaart, krijgt 
u toegang tot andere functies in het sub-
menu, zoals zoeken naar nuttige plaatsen in 
de buurt.

E E N  B E S T E M M I N G  I N V O E R E N  ( 4 / 4 )

“ROUTEBESCHR.”

Via dit menu hebt u toegang tot de volgende 
functies:
– Route bewerken: u kunt in uw routebegelei-

ding tussenstops toevoegen of verwijderen.
– Route annuleren: u kunt de routebegelei-

ding annuleren.
– Verkeer op de route: u kunt verkeersinfor-

matie krijgen voor uw route.
– Vermijdingen: u kunt bepaalde ongewenste 

secties van de route vermijden.

– Overzicht: u kunt uw volledige route weer-
geven op de kaart.

– Routeopties: u kunt bepalen welk soort 
weg u wilt nemen. In dit menu kunt u het 
systeem vragen om tolwegen te vermijden 
(bij het berekenen van de snelste route).

“VERKEER VOORLEZEN”

Het navigatiesysteem geeft problemen in het 
verkeer weer:
– met een kleur C die wisselt tussen groen en 

rood op de kaart;
– met de totale duur D van de vertragingen in 

het verkeer;
– met de samenvatting van het verkeer op de 

route, in de verkeersbalk E.

“OMLEIDING”
Activeer deze optie zodat het navigatiesys-
teem de verkeersinformatie gebruikt en re-
kening houdt met de verkeersdrukte bij het 
berekenen van uw route.

Nav

Kaart begeleiding
Fochlaan

E

C

D
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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 multi-
mediasysteem terug te vinden. Raadpleeg de hand-
leiding van het systeem wanneer u ander koppe-
lingsmethoden wilt gebruiken.

EEN TELEFOON VERBINDEN
Zodra het systeem ingeschakeld is, zoekt het 
handsfree telefoonsysteem de gekoppelde tele-
foons met Bluetooth® geactiveerd in de buurt. 
Het systeem downloadt automatisch de gegevens 
van de laatst aangesloten telefoon (telefoonboek, 
muziek...). Raadpleeg hoofdstuk “Een oproep 
uitsturen/ontvangen” om deze optie uit te scha-
kelen.

Opmerking: als er een telefoongesprek gaande is 
tijdens de aansluiting van de telefoon, wordt dit au-
tomatisch overgezet naar de luidsprekers van de 
auto.

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

Menu 
“Telefoon”

EEN EERSTE TELEFOON KOPPELEN
Voor het eerste gebruik van uw handsfree 
systeem moet u uw mobiele telefoon met 
Bluetooth® koppelen aan uw auto. Controleer 
of de Bluetooth® van uw mobiele telefoon inge-
schakeld is en “zichtbaar” gemaakt is.
Vanuit het hoofdmenu van uw systeem:
– druk op “Telefoon”.
Er verschijnt een boodschap op het scherm 
waarin u wordt voorgesteld om uw telefoon aan 
het systeem te koppelen.
– Druk op “Ja”. Het multimediasysteem zoekt in 

de buurt naar telefoons om te activeren;
– selecteer uw telefoon;
– selecteer de functies die u wilt koppelen: 

“Handsfree” en/of “Media”.
Uw telefoon is gekoppeld aan het multimedia-
systeem.
Geef, naargelang van het model, de code 
Bluetooth® in op uw telefoon om hem aan het 
systeem te koppelen of bevestig het koppelings-
verzoek.

EEN GEKOPPELDE TELEFOON WIJZIGEN
Het systeem kan tot zes mobiele telefoons in het 
geheugen opslaan, maar u kunt met slechts één 
tegelijk bellen. U kunt op elk moment een van de 
telefoons verbinden/verbinding verbreken. Hiertoe 
drukt u in het hoofdmenu
– druk op “Telefoon”, “Instellingen ” en 

“Apparaatlijsten gekoppeld”;
– selecteer de te koppelen of te ontkoppelen tele-

foon.
Als uw telefoon niet in de lijst verschijnt, raad-
pleegt u het instructieboekje van het systeem om 
deze toe te voegen.

Apparaatlijsten 
gekoppeld

Téléphone de Nicolas

Téléphone de Elodie

Téléphone de Pierre

Téléphone de Sandrine

U kunt tegelijkertijd twee telefoons koppelen: een 
voor multimedia en een andere voor telefoneren.

Toestel toev.

Raadpleeg de website www.renault-multimedia.
com voor meer informatie over de lijst met com-
patibele telefoons.
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Menu 
“Telefoon”

Kies in het hoofdmenu “Telefoon”. U kunt een 
gesprek tot stand brengen door:
– een contact in het telefoonboek;
– een nummer in de oproepgeschiedenis;
– het toetsenbord om het nummer in te toetsen.

“TELEFOONBOEK”

Met dit menu kunt u een gesprek tot stand 
brengen met behulp van reeds in uw tele-
foon opgeslagen contactpersonen. Selecteer 
de contactpersoon (als de contactpersoon 
meerdere nummers heeft, kiest u het ge-
wenste nummer), deze contactpersoon wordt 
automatisch gebeld zodra u op het nummer 
klikt.
Opmerking: de contactpersonen opgeslagen 
op de SIM -kaart zijn niet zichtbaar. Alleen 
contactpersonen die op de telefoon zijn op-
geslagen, zijn zichtbaar.

“BELGESCHIEDENIS”

Dit menu geeft toegang tot:
– alle oproepen (binnenkomend, uitgaand, 

gemist);
– inkomende oproepen;
– gemiste oproepen;
– uitgaande oproepen.
Selecteer het gewenste tabblad en druk 
daarna op de contactpersoon om te bellen. 
NB: in elke lijst worden de contactpersonen 
op volgorde van de meest recente tot de 
oudste weergegeven.

“NUMMER KIEZEN”

Met dit menu kunt u het nummer intoetsen 
met het numerieke toetsenbord. Toets het 
nummer in en druk vervolgens op “Bellen” 
om het nummer te bellen.

“SMS”

Met dit systeem kunt u de berichten op uw 
mobiele telefoon bekijken of hardop laten 
voorlezen door een spraaksynthesizer - alleen 
als de auto stilstaat. U hebt alleen toegang tot 
teksten (SMS-berichten) die worden ontvan-
gen terwijl uw telefoon verbonden is met het 
multimediasysteem.
Opmerking: schakel het delen van gegevens 
in op uw telefoon om sms’jes te kunnen lezen 
via het multimediasysteem.
Opmerking: u kunt alleen SMS-berichten 
lezen via het multimediasysteem. Andere 
soorten berichten kunt u niet lezen.

“VOICEMAIL”

Met dit menu kunt u de voicemailberichten 
die u op uw telefoon ontvangt, beluisteren. 
Voer het nummer van uw voicemail via het 
menu “Instellingen” en vervolgens via het 
menu”Instellingen voicemail” bij het eerste 
gebruik.

Raadpleeg voor meer informatie het instructie-
boekje van uw multimediasysteem.
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“INSTELLINGEN”

Met dit menu kunt u:
– Bluetooth® inschakelen/uitschakelen;
– de lijst met gekoppelde apparaten raadple-

gen;
– de toegangscode wijzigen;
– het geluidsniveau van de verschillende ge-

luiden van de gekoppelde telefoon instel-
len;

– uw voicemail configureren;
– het automatisch in de wacht zetten in-/uit-

schakelen;
– de beltoon van de telefoon in-/uitschakelen;
– voor hulp met uw smartphone;
– modus SMS inschakelen/uitschakelen. 

"BLUETOOTH®"
Druk op “ON”/ “OFF” om de Bluetooth® in/
uit te schakelen.

“APPARAATLIJSTEN GEKOPPELD”
Toegang tot een lijst met apparaten gekop-
peld aan het multimediasysteem en appara-
ten toevoegen/verwijderen.

“WACHTWOORD WIJZIGEN”
Via deze optie kunt u het wachtwoord van 
Bluetooth® wijzigen. Het huidige wachtwoord 
wordt weergegeven.

“GELUIDSNIVEAUS”
Met deze optie kunt u het geluidsniveau van de bel-
toon en het handsfree-systeem en de gevoeligheid 
van de microfoon instellen.

“INSTELLINGEN VOICEMAIL”
Voer het nummer van de voicemail in met behulp 
van het numerieke toetsenbord, druk vervolgens op 
“Opslaan”.

“AUTOMATISCH IN WACHT”
Om het automatisch in de wacht zetten van bin-
nenkomende oproepen in/uit te schakelen, druk op 
“ON” of “OFF”.

“SMARTPHONE HELP”
Hiermee krijgt u toegang tot de handleiding voor 
het gebruik van uw telefoon met het multimedia-
systeem.

“SMS”
Druk op “ON"/"OFF" om de functie in/uit te scha-
kelen.

U kunt oproep beantwoorden/beëindigen door te 
drukken op de bediening 1 onder het stuur.

1

2

Spraakherkenning 

U kunt de spraakcommando’s van het multimedia-
systeem of uw telefoon gebruiken om een nummer 
te kiezen of een contactpersoon uit uw telefoon-
boek te bellen zonder het scherm aan te raken.
Tik op de knop 2 en wacht op het geluidssignaal 
voordat u begint te spreken. Volg de gesproken in-
structies die het systeem en het scherm u geven.
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Menu 
“Voertuig”

Dit menu geeft u toegang tot de volgende 
menu’s.

“OMGEVINGSLICHT”

Met dit menu kunt u de sfeerverlichting van 
het interieur van uw auto personaliseren.
U krijgt de volgende keuzes:
– “Omgevingslicht” (“Aan”/”Uit”);
– Kleur van de omgevingsverlichting;
– “Intensiteit”;
– Dashboard en interieur voor/achter.

Opmerking: als de sfeerverlichting uit is, zijn 
de instellingen niet beschikbaar.
Opmerking:  maak deze instellingen via het 
menu “Multi-Sense" als u de gekozen sfeer-
verlichting wilt opslaan.

“ZITPLAATSEN”

Dit menu geeft u toegang tot de volgende 
opties.

“Massage”

Met dit menu kunt u de massagefunctie in-
stellen voor de stoel van de “Bestuurder” of 
de “Passagier”:
– in/uit te schakelen;
– in het gewenste programma te zetten;
– “Intensiteit” en “Snelheid”.
NB: wanneer de stoelmassage is uitgescha-
keld, zijn de instellingen niet beschikbaar.
Opmerking: de massage-instellingen kunnen 
niet worden opgeslagen.

“One-touch uitvouwen”

Met dit menu kunt u een of alle stoelen 
achter in de auto neerklappen.

Het aantal stoelen in de auto varieert.
Druk op het scherm op de stoel(en) die 
u wilt neerklappen en vervolgens op 
“Ontgrendelen”. Druk op “Ja” om te beves-
tigen.
Druk op “Alles” en vervolgens op 
“Ontgrendelen” om alle stoelen neer te klap-
pen. Controleer of de stoelen vrij zijn voor-
aleer u ze neerklapt. Deze optie is enkel be-
schikbaar wanneer de auto stilstaat en de 
gordels los zijn.

“Instellingen”

Met dit menu kunt u de stand van de stoel 
van de passagier en de bestuurder aan-
passen, en kunt u de toegang vergemak-
kelijken bij het instappen. De volgende in-
stellingen zijn beschikbaar:
– “Eenvoudige toegang voor passagier”;
– “Instellingen voor passagiersstoel”;
– “Positie”.
Om uw selectie te resetten, drukt u op de 
toets van het submenu en vervolgens op 
“Resetten”.



17A U T O  ( 2 / 3 )

“MULTI-SENSE”

Via dit menu kunt u de werking van bepaalde 
ingebouwde systemen aan uw wensen aan-
passen. Selecteer vanaf dit menu een of twee 
favoriete modi uit de volgende vijf modi:
– “Comfort”;
– “Sport”;
– “Eco”;
– “Neutral”;
– “Perso”.
Om de geselecteerde modus te configure-
ren, drukt u op de desbetreffende toets van 
het submenu en vervolgens op “Configuratie 
huidige modus”. Afhankelijk van de gekozen 
modus verschijnen de instellingen die geper-
sonaliseerd kunnen worden:
– “Sturen”;
– “4Control”;
– “Demping”;
– “Aandrijflijn”;
– “Thermisch comfort”;
– “Display”;
– “Ontwerp motorgeluid”;
– “Omgevingslicht”;
– “Bestuurdersmassage”.

Opmerking: raak het midden van het multi-
mediascherm aan de instellingen te openen 
en aan te passen.

“BOORDCOMPUTER”

Via dit menu kunt u de volgende elementen 
bekijken en wijzigen:
– “Waarschuwing bij verlaten van rijbaan”;
– “Hulp bij aanhouden rijbaan”;
– “Instel.rijbaan alarm”;
– “Instellingen” van Rijstrookassistent;
– “Waarschuwing voor afstand”;
– “Precrash-systeem”;
– “Dodehoekwaarschuwing”;
– “Inst. waarschuwing snelheid”;
– “Tractiecontrole”;
– “Automatisch grootlicht”.

Opmerking: om uw selectie te resetten, drukt 
u op de toets van het submenu en vervolgens 
op Resetten.

“PARKEERHULP”

Via dit menu kunt u de volgende elementen 
bekijken en wijzigen:
– “Obstakeldetectie”;
– “Achteruitkijkcamera”;
– “Eenvoudige parkeerhulp”.

“Obstakeldetectie”

Selecteer dit menu om de verschillende 
opties voor de detectie van obstakels in 
te stellen.

“Achteruitkijkcamera”

Kies dit menu om de verschillende opties 
voor de achteruitrijcamera in te stellen.

Om een demo te zien van de Multi-Sense-
modus, drukt u op de knop van het submenu op 
het selectiescherm en daarna op Info.
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“Eenvoudige parkeerhulp”

Selecteer dit menu om de opties voor de 
functie Eenvoudige parkeerhulp te confi-
gureren.

“DRIVING ECO2“

Met dit menu kunt u uw rijstijl evalueren.

“BOORDCOMPUTER”

Met dit menu krijgt u informatie over uw reis.

“TAKE CARE“

Dit menu kan informatie bieden over de kwa-
liteit van de buitenlucht.

A U T O  ( 3 / 3 )

Raadpleeg de handleiding van uw multimedia-
systeem door te drukken op de submenuknop 
in het menuscherm “Voertuig” en daarna op 
“Gebruikershandleiding”.

“Luchtkwaliteit”

Via dit menu kunt u een weergave bekijken 
van de kwaliteit van de buitenlucht en de 
luchtverversingscyclus in- of uitschakelen.

“BANDENSPANNING”

Met dit menu kunt u worden geïnformeerd als 
de banden te zacht of lek zijn. Druk op Reset 
om te resetten. Er verschijnt een bevestigings-
boodschap op het scherm.

“GEBRUIKERSINSTELLINGEN“

In dit menu kunnen de volgende opties 
worden ingeschakeld/uitgeschakeld:
– alleen het bestuurdersportier ontgrendelen;
– automatische portiervergrendeling tijdens 

het rijden;
– handsfree functie;
– geluidssignaal van de knipperlichten (druk 

op “+” of “-”);
– welkomsttoon interieur;
– welkomst buitenkant;
– automatische verlichting;
– ruitenwisser achter bij achteruitrijden (als 

de auto in achteruit wordt geschakeld);
– instellen van de indicator voor de rijstijl op 

het instrumentenpaneel;
– ...
Druk op de toets van het submenu en ver-
volgens op “Resetten” om uw gegevens te re-
setten.

De volgorde van de menuweergave kan variëren.
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“Apps”

Met deze functie hebt u toegang tot de vol-
gende diensten. Vanuit het hoofdmenu drukt 
u op “Apps”.
Bepaalde diensten zijn gedurende een proef-
periode gratis toegankelijk. U kunt uw abon-
nement verlengen via de website www.
myrenault.com of via R-Link Store in uw 
auto.

«MIJN APPS»

Met deze dienst kunt u de geïnstalleerde ap-
plicaties bekijken. Druk op “Mijn apps” en 
vervolgens op het pictogram van de gekozen 
applicatie om deze te starten.
Opmerking: druk op de toets van het sub-
menu en vervolgens op “Apps indelen” om 
een applicatie te de-installeren. Klik op de “x” 
in de rechterbovenhoek van de applicatie die 
u wilt verwijderen.

«R-LINK STORE»

Met dit menu kunt u via uw auto rechtstreeks 
applicaties, functies en diensten kopen via 
een beveiligd onlinesysteem.
Opmerking: toegang tot de R-Link Store is 
uitsluitend beschikbaar als de diensten zijn 
geactiveerd en de auto stilstaat. 
Opmerking: raadpleeg voor meer informa-
tie, afhankelijk van het land, de website www.
renault-multimédia.com.

«APP-BEHEER»

Met deze dienst kunt u de applicaties behe-
ren en informatie weergeven over de appli-
caties die zijn geïnstalleerd in uw multime-
diasysteem. 

Opmerking: om een actieve applicatie te 
stoppen, selecteert u de applicatie en drukt u 
op “Beëindigen” onderaan het scherm.

“PRIVACY”

Met dit menu kunt u het delen van gegevens 
in- of uitschakelen.
Opmerking: als dit menu is uitgeschakeld, 
werken sommige applicaties mogelijk niet 
goed.

Raadpleeg de handleiding van uw multimedia-
systeem door te drukken op de submenuknop 
in het menuscherm “Apps” en daarna op 
“Gebruikershandleiding”.

“Android Auto™"/"Carplay™": sluit uw smart-
phone aan op de USB-poort in uw auto om apps 
op uw smartphone te gebruiken op uw multime-
diasysteem.

“MY Renault" is een app op uw smartphone 
waarmee u informatie over uw auto kunt ontvan-
gen via uw smartphone.
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“DISPLAY”

Via dit menu kunt u de volgende informatie 
raadplegen.

“Centrale weergave”

Met dit menu kunt u de weergave van het 
multimediascherm wijzigen. Selecteer het 
gewenste thema en regel vervolgens de 
helderheid door te drukken op “+” of “-”.

NB: de modus “Helderheid overdag” is 
‘s nachts uitgeschakeld en de modus 
“Helderheid ‘s nachts” is overdag uitge-
schakeld.

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

Menu 
“Systeem”

Druk in het hoofdmenu op “Systeem” om toe-
gang te krijgen tot het onderstaande instellin-
genmenu.

NB: om toegang te krijgen tot de virtu-
ele meldingen van het systeem, druk op de 
knop van het submenu en vervolgens op 
“Gebruikershandleiding”.

“STARTPAGINA”

Met dit menu kunt u het beginscherm aan-
passen. De drie beschikbare startpagina’s 
worden weergegeven in het bovenste ge-
deelte van het scherm zodat u een voor-
vertoning van uw selectie kunt bekijken. De 
beschikbare widgets bevinden zich in het on-
derste gedeelte van het scherm en kunnen op 
verschillende pagina’s worden getoond. 
Raadpleeg het hoofdstuk “Eerste gebruik” 
in dit instructieboekje voor het toevoegen of 
verwijderen van widgets.

“GEBRUIKERSPROFIEL”

Met dit menu kunt u een gebruikersprofiel 
kiezen om in te stellen voor het systeem. Met 
de knop van het submenu kunt u:
– een profiel hernoemen;
– de foto van een profiel veranderen;
– een profiel kopiëren;
– een profiel resetten.
De volgende instellingen zijn opgeslagen in 
het gebruikersprofiel:
– de taal van het systeem;
– de gekozen afstandseenheid;
– de indeling van de startpagina;
– de radiovoorkeuzes;
– de navigatiegeschiedenis;
– de navigatiefavorieten;
– de vertrouwelijkheidsinstellingen.
en de instellingen voor:
– van het display;
– «Multi-Sense";
– van de sfeerverlichting;
– de gekozen afstandseenheid;
– de positie van de bestuurdersstoel;
– de positie van de spiegels.
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NB: deze instellingen zijn beschikbaar wan-
neer de functie “Head-up display” geac-
tiveerd is en de motor draait.

“HELDERHEID”

Met dit menu kunt u de helderheid van het in-
strumentenpaneel, het multimediascherm en 
het head-up display regelen.

“VOLUME”

Met dit menu kunt u het volume van de vol-
gende parameters instellen door op “+” of “-” 
te drukken:

– hoofdvolume audio;
– beltoon van de telefoon;
– telefoongesprekken;
– navigatie;
– geluidssignalen;
– geluid van de toetsen;
– volume van het geluidssignaal:
– waarneming obstakel;

– waarschuwing bij verlaten van rijstrook;
– spraakbediening.

NB: “0” = geluid stil.

“TAAL”

Met dit menu kunt u de taalkeuze voor de 
auto instellen. Selecteer de gewenste taal.

“TOETSENBORD”

Met dit menu kunt u het toetsenbordtype 
voor het systeem kiezen uit de voorgestelde 
types (“Azerty”, “Qwerty”, “Qwertz” ...).

“Cockpitweergave”

Met dit menu kunt u de weergave van het 
instrumentenpaneel wijzigen. Selecteer 
een van de vier voorgestelde stijlen en 
regel vervolgens de “Helderheid ‘s nachts” 
door te drukken op “+” of “-”.

Opmerking: de functie Helderheid ‘s 
nachts wordt alleen geactiveerd bij het in-
schakelen van de verlichting.

“Head-up display”

In dit menu kunnen de volgende parame-
ters worden ingesteld:
– het in- of uitschakelen van de functie 

“Head-up display”;
– het in- of uitschakelen van het automa-

tisch regelen van de helderheid;
– de intensiteit van de helderheid van het 

scherm;
– de hoogte van het head-up display.

Raadpleeg de handleiding van uw multimedia-
systeem door te drukken op de submenuknop 
in het menuscherm «Systeem» en daarna op 
«Gebruikershandleiding».
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“SMARTPHONE-INTERFACE”

Dit menu biedt toegang tot het volgende:
– de functies “Android Auto™” of “CarPlay™”;
– een cursus over het gebruik van de applica-

ties “Android Auto™” en “CarPlay™”.

“ALGEMENE RESET”

Met deze functie kunt u alle systeeminstellingen 
resetten naar de beginsituatie. Alle gegevens, de 
applicaties en de configuratie worden gewist. 
Druk op “Ja” om het resetten te bevestigen. 
Raadpleeg voor meer informatie het instructie-
boekje van het multimediasysteem.

Opmerking: synchroniseer uw systeem met de 
R-Link Store om uw applicaties te herstellen. 
Omvangrijke applicaties kunnen enkel hersteld 
worden via een computer die verbonden is met 
de R-Link Store.

“SYSTEEMINFORMATIE”

Via dit menu kunt u verschillende soorten 
systeeminformatie bekijken (softwareversie, 
navigatie-informatie, ingestelde taal, licentie, 
enz.).

“SUGGESTIEBALK”

Dit menu biedt een berichtweergave tij-
dens het rijden. U kunt deze berichten, die 
zijn ingedeeld in categorieën (“Navigatie”, 
“Multimedia” en “Telefoon”, enz.), activeren 
of deactiveren.

Opmerking: als de berichtfunctie is uitges-
chakeld, zijn alle hierboven vermelde subca-
tegorieën automatisch uitgeschakeld.

De volgorde van de menuweergave kan variëren.

“DATUM EN TIJD”

Met dit menu kunt u de tijd van het systeem 
en de tijdsweergave handmatig instellen. Het 
is aangeraden om de automatische instellin-
gen te behouden.

“EENHEDEN”

Met dit menu kunt u een afstandseenheid 
kiezen (“km” of “mijl”).

“GESPROKEN OPDRACHT”

Met dit menu kunt u een mannen- of een 
vrouwenstem kiezen en toekennen aan het 
systeem.
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