
                  

  

Renault EASY CONNECT - Multimediesystemer
EASY LINK - Hovedpunkter



1

VELKOMMEN TIL MULTIMEDIERNES UNIVERS

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

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

Dette dokument erstatter ikke brugervejledningen.
Læs venligst brugervejledningen til køretøjet for mere detaljerede oplysninger om de funktioner, der er nævnt i dit multimediesystems vejledning ”Referencer” og for 
yderligere oplysninger om beskyttelse af dine personlige data.
Vejledningen ”Referencer” beskriver alle de tilgængelige funktioner (standardfunktioner og ekstraudstyr) (tilgængeligheden i navigationssystemet afhænger af 
version, valgt ekstraudstyr og landet, hvor det markedsføres). Skærmene i guiden er uden for kontrakt. Afhængigt af mærket på din telefon samt modellen 
kan nogle funktioner være helt eller delvist inkompatible med dit køretøjs multimediesystem.
Kontakt en autoriseret forhandler for at få flere oplysninger.
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Start

Multimediesystemet starter:
– når bilen startes,
– når du trykker på betjeningen 3 på multimediepa-

nelet eller knappen 2,
– ved at berøre multimedieskærmen 1.

Stop

Multimediesystemet slukker:
– når du trykker på betjeningen 3 på multimediepa-

nelet eller knappen 2,
– når bilens døre låses.

SKÆRMBETJENINGER A, B OG C

1   Multimedieskærm.
2   Start/stop.
  Drejeknap: kontrol af lydstyrke.
3   Kort tryk: Sluk for radio/musik, sluk for skær-

men, sæt på standby.
  Langt tryk: Genstarter systemet.
4   Adgang til hovedmenuen.
5   Adgang til startsiden.
6   Gå til menu for indstillinger.
7   Lydstyrkeindstillinger.
8   Stik USB.

Multimedieskærm 

Systemet er udstyret med en multimedieskærm 1.
Vælg en funktion eller en knap på skærmen ved at 
røre ved 1.

Betjeningsknapper

Multimediesystemet er udstyret med skærmbetje-
ninger A, B eller C, betjeninger på ratstammen D 
eller E og betjeninger på rattet F eller G, der alle 
kan bruges til at interagere med systemet.
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BETJENINGER PÅ RATSTAMMEN D OG E

9   Valg af lydkilde.
10  Indstil lydstyrken for den igangværende kilde.
10+ 11 Sluk/tænd for radiolyd, sæt et lydspor på 

pause/til afspilning, afbryd stemmegenkendel-
sessynthesizeren.

11  Mindskelse af lydstyrken for den igangværende 
aflytningskilde.

12  Kort tryk: Godkend en handling.
   Langt tryk: Gå tilbage til forrige skærm/forrige 

niveau, når du gennemser menuer, annuller en 
aktuel handling.

D

BETJENING I RATTET F

15 Svar/Læg på.
16  Rul gennem oplysninger i henhold til visnings-

stil (lyd, kompas, motorstyrke osv.)
17  Flyt rundt på en liste med op/ned-pilene.
18  Aktivere/deaktivere multimediesystemets stem-

megenkendelse.

FJERNBETJENING

19  Tilbage til forrige skærm.
20  Adgang til startsiden.
21  Adgang til hovedmenuen.

F

13  Gennemsøg listen over radiostationer eller 
lydspor/-biblioteker.

14 Svar/læg på.

E
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22  Tipning:
  – Navigation i det valgte menupunkt
  –  op/ned: for at flytte til forskellige områder på 

den aktuelle side (top, midte og bund);
  –  Venstre/højre: Flyt til forskellige faner på en 

menu.
  –  Skift side.
  Omdrejning:
  –  Flytte rundt i et områdes forskellige elemen-

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

tilstand).
  Tryk: for at bekræfte.
23  Gå til systemmenuen MULTI-SENSE.

Skærmbilledet 
Hovedmenu

Systemet har flere menuer, og der er adgang til alle 
fra hovedmenuen: ”Navigation”, ”Radio”, ”Musik”, 
”Telefon”, ”App´er”, ”Info”, ”Indstillinger”, ”Forslag 
& meddelelser”, ”Hjælp”.

Du kan vende tilbage til forrige side fra de fleste 
menuer ved at trykke på knappen 24.

Afhængigt af landet kan menuens læseretning være 
vendt om, og der kan muligvis ikke rulles i nogle 
menuer.

G

24
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25

Velkomstskærm

Velkomstsiderne er dit multimediesystems stan-
dardskærme. Dit system har flere brugerdefinerede 
startsider 25.

Flyt fra en side til den næste ved at stryge finge-
ren horisontalt. Disse velkomstsider indeholder 
et antal widgets til funktioner så som navigation, 
radio osv.

Du kan tilpasse startsiderne ved at vælge widgets 
i biblioteket.

Menu

Menu

Navigation

App´er

Radio

Info

Musik

Indstillinger

Telefon

Hjælp

20

22

23

19 21
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Tilpasning af startsiderne

TILFØJE WIDGETS

Vælg den startside, du vil tilpasse, og derefter den 
widget, du ønsker at få vist. Træk widgetten til det 
ønskede sted på startsiden.

Widgetterne ”Adresse” og ”Kontakt” kan bruges til 
direkte at indstille en rute i den gemte adresse eller 
til at starte et opkald til en gemt kontakt. Se kapitlet 
”Tilføj og administrer widgets”.

Opdateringer

MANUEL OPDATERING

Dit system opdateres ved hjælp af et USB-flash-
drev. For at opdatere dit system, skal du oprette 
forbindelse til https://easyconnect.renault.com fra 
en computer, få adgang til siden ”Opdatering”, vælge 
din bilmodel og følge vejledningen.
Bemærk: det anvendte USB-flash-drev skal være 
formateret til FAT32  eller NTFS og have en mini-
mumkapacitet på 8GB og en maksimumkapacitet 
på 64GB.

AUTOMATISK OPDATERING

Hvis dit køretøj har tilsluttede tjenester, opdateres 
dit system automatisk. For at opdatere dine kort 
skal du først kontrollere, at alle dine køretøjstjene-
ster er aktiveret.
Der henvises til kapitlet ”Aktivering af tjenester”

Der udgives regelmæssigt opdateringer.

SLETTE WIDGETS

Vælg widgetten, og klik på knappen ”Slet”, eller 
træk den til widgetbiblioteket.

Hvis du vil gemme og afslutte, skal du trykke på 
tilbageknappen 26.

Stemmegenkendelse

Brug ratknappen  til at aktivere stemmegenken-
delsen i dit multimediesystem og/eller på din tele-
fon, hvis telefonen er tilsluttet multimediesystemet 
med stemmekommandoer:
–  kort tryk: aktivere/deaktivere multimediesyste-

mets stemmegenkendelse.
–  langt tryk: aktivere/deaktivere stemmegenken-

delse for din telefon, hvis telefonen er tilsluttet 
til multimediesystemet.

Stemmegenkendelsessystemet gemmer ikke stem-
men og omfatter ikke systemets stemmehjælp, 
som kan interagere med brugeren eller besvare 
spørgsmål.

Funktionen One Shot giver dig mulighed for at lave 
en mere specifik talekommando.

Slet

Navigation Navigation Navigation Navigation

LilleMiddelStorAlle

26
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”Multimedie”-
applikationer

Fra velkomstskærmen skal du trykke på ”Menu” for 
at få adgang til ”Multimedie”-applikationerne.
– ”Radio”;
– ”Musik”;
– ”App´er”;
– ”Indstillinger”.

Bemærk: der er flere tilgængelige indgangskilder.

Se brugervejledningen til systemet for flere op-
lysninger.

Menu

Navigation

App´er

Radio

Info

Musik

Indstillinger

Telefon

Hjælp

”RADIO”

Se afsnittet ”Radio” i dette dokument.

”MUSIK”

Tryk på knappen ”Musik”, vælg derefter en input-
kilde for at komme til lydfilerne.

Bemærk: kun kilder, der er tilgængelige, kan 
vælges. Kilder, der ikke er tilgængelige, er skra-
veret.
Bemærk: visse formater kan ikke læses af sy-
stemet.

”APP´ER”

Denne menu gør det muligt at få adgang til føl-
gende applikationer:
– Installerede applikationer.
– ”Video”,
– ”Foto”.

”Video”

Tryk på knappen ”Video”, og vælg derefter en til-
sluttet kilde (USB-port) for at få adgang til vi-
deoerne. For indlæse en video skal man vælge 
videoen, der skal vises.

Bemærk: visse formater kan ikke læses af sy-
stemet.

”Foto”

Tryk på knappen ”Foto”, og vælg derefter den 
tilsluttede kilde (USB-port) for at få adgang til 
fotos. Systemet foreslår to indlæsningsmulighe-
der:
– For at se et billede.
– For at starte et diasshow.

”INDSTILLINGER”

Brug denne menu til at indstille de forskellige 
funktioner i multimediesystemet.
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”Radio”

Fra multimediesystemets hovedmenu skal du 
trykke på ”Radio”. Hvis en radiostation allerede 
spiller, skal du trykke på genvejen til området A 
fra nogle af siderne på menuerne ”Navigation” 
eller ”Telefon”.
 1  Radiostationslogo.
 2  Navnet på den aktuelle station, frekvensen 

og tekstoplysninger.
 3  Angivelse af aktivering af trafik og anden in-

formation.
 4  HD Radio Live.

 5  Gem en station i ”Forudindst.”.
 6  Gå til næste eller forrige station.
 7  Gå til næste eller forrige frekvens.
 8  Adgang til manuel indtastning af den ønskede 

frekvens.
 9  Gå til menuen for lydkilder

”FREKVENS”

Brug denne tilstand til at vælge radiostationer eller 
frekvenser i det aktuelle radiobånd. Der er to mu-
ligheder:
–  Søgning efter frekvens: scan frekvenserne (i 

0,05 Hz trin) ved gentagne gange at trykke på 
knapperne 7,

–  søgning efter station: flyt fremad eller tilbage til 
den næste station ved at trykke på 6 knapperne.

VÆLG ET RADIOBÅND

Vælg FM, AM, DR (digital radio) eller Bluetooth ved 
at trykke på ”Kilder” 7 på multimedieskærmen.

6 8 6

1 2

3

4

77

A

9

GEMME EN RADIOSTATION SOM EN 
FORUDINDSTILLING

Brug denne funktion til at gemme den station, der 
afspilles nu.
I tilstanden ”Frekvens” skal du trykke på knappen 5 
eller trykke på og holde det aktuelle stationslogo 2.
Vælg en placering på én af de tre sider 10 ved at 
trykke på en placering, indtil der lyder et bip.

10

5

Frekvens Liste Forvalg

Gemte forvalg

Luk
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”LISTE”

Denne mode gør det muligt at søge efter en sta-
tion, som du kender navnet på, i en alfabetisk liste.
Stryg hurtigt gennem listen for at se alle statio-
nerne.
Radiostation 11, som du stopper ved, afspilles.
Du kan også trykke på en radiostation på listen.

A F S P I L N I N G  A F  R A D I O  ( 2 / 2 )

”FORUDINDST.”

Denne funktion giver adgang til tidligere gemte 
radiostationer. Se ”Gem forudindstilling” i dette 
afsnit for at få flere informationer.
Tryk på en af knapperne 12 for at vælge den radio-
station, som du ønsker at lytte til.

12 Bemærk: Hvis radiostationer ikke bruger RDS, eller 
hvis køretøjet er i et område med dårlig radiomod-
tagelse, vises navnet og logoet ikke på skærmen. 
Kun deres frekvenser vises øverst på listen.

Se brugervejledningen til systemet for flere op-
lysninger.

11

Frekvens Liste Forvalg Luk

Gemte forvalg
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Kortet giver også information om vejtyperne på 
turen (motorveje, betalingsveje, færger, biltog osv.)

Du kan ændre visningstilstanden: Der er en kortvis-
ning med trafikhændelser eller en listevisning over 
trafikhændelser.

Tryk på knappen ”Omkørsel alle” for at undgå alle 
områder med trafikforstyrrelser.
Tryk på knappen ”Start” for at starte den valgte 
rute.

Et panel angiver den hastighedsgrænse, som du 
skal overholde. Du får besked, når du kommer til 
et kontrolområde.

Brug knapperne 1 til at få adgang til genvejene 
”Radio” og ”Telefon”.

Visse POI’er (interessepunkter) giver ekstra oplys-
ninger, f.eks.:
– ”Tankstation” angiver også den brændstofpris, 

der er forbundet med din bil.
– Kortet ”ladestation” angiver antallet af tilgænge-

lige opladningsstik i bilen.

Brug området 2 til at få adgang til oplysninger på 
din rejse, f.eks. ankomsttid og forsinkelses pga. 
trafik.

Brug området 5 til at få adgang til oplysninger 
om de næste retningsændringer og navnet på den 
næste vej,6der skal tages.

Brug området 3 til at få adgang til oplysninger om 
trafikforholdene.

Du kan få vist oplysninger om kommende sving, 
navn på næste gade, ankomsttid, ekstra tid på 
grund af trafikforhold og afstand.

Tryk på knappen 4 for at vise 2D/2DNord, 3D/3D 
Inception.

”Kort”

Fra velkomstskærmen trykkes på ”Menu” og deref-
ter på ”Navigation” for at komme til kortet.

Du kan også få adgang til kortet fra widgetten 
”Navigation”.

Kortet viser din nuværende position, det aktuelle 
vejnavn og de oplysninger, du har konfigureret (vis 
interessepunkter, vejr, trafikvisning osv.).

5

6

3

Se brugervejledningen til systemet for at få flere 
oplysninger.

4

2

1

Routes des Rédacteurs
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C

BA”Navigation”

Fra velkomstskærmen skal du trykke på ”Menu” 
og derefter på ”Navigation” for at få adgang til 
følgende elementer:
– ”Find en adresse”;
– ”Forrige destinationer”;
– ”Favoritdestinationer”;
– ”Interessepunkt”;
– ”Rute”;
– ”Trafikkort”,
– ”Opladningsområde”;
– ”Navigationsindstillinger”.
– ...

”FIND EN ADRESSE”

Brug denne menu til at indtaste en delvis eller 
en hel adresse.
Tryk på knappen ”Vejkryds”, og vælg derefter et 
vejkryds på skærmen ”Adresse”.
Fra A-navigationsmenuens søgeområde, kan du 
også indtaste en destination manuelt.

”FAVORITDESTINATIONER”

Under fanen ”Adresse” kan du:
– køre navigationsvejledning til dit ”Hjem” eller 

din ”Arbejde”.
– ”Tilføj ny adresse”.

Under fanen ”Rute” kan du:
– køre en yndlingsrute
– ”Tilføj ny rute”.

Bemærk: Der kan kun gemmes én ”Hjem”-adresse 
og én ”Arbejde”-adresse i multimediesystemet.

”INTERESSEPUNKT”

Brug denne menu til at søge efter interessepunk-
ter efter navn eller kategori: Tankstation (med 
brændstofpriser), ladestation, Parkering, restau-
rant, placering (På ruten Destination, i en by).

”FORRIGE DESTINATIONER”

Denne menu gør det muligt for dig at vælge en 
destination fra listen over sidst anvendte adres-
ser. Disse programmeringer foregår automatisk.
For at indtaste en adresse skal du indtaste navnet 
eller postnummeret på byen ved hjælp af tastatu-
ret på skærmen C.
Systemet kan vise dig flere bynavne i området B. 
Vælg den ønskede by.
Det samme gør sig gældende for skærmene 
”Gade” og ”Husnummer”.
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7

”RUTE”

Denne menu kan bruges for at få adgang til føl-
gende:
– Brug ”Afbryd rute” til at annullere den aktuelle 

rute.
– Brug ”Ændre rute” til at ændre den aktuelle 

rute.
– Brug ”Områder, der skal undgås” til at undgå et 

valgt geografisk område.
– Brug ”Oversigt” til at få vist en oversigt over din 

rute på kortet.
– Brug ”Rutedetaljer” til at få vist alle faser af 

ruten i detaljer.
– Brug ”Rutesimulation” til at simulere ruten.
– Brug ”Opret rute” til at konfigurere en ny rute.

”TRAFIKKORT”

Funktionen ”Trafikkort” bruger onlineinformation 
i realtid.
Trafikinformationslinjen på din rute 7 informerer 
dig om trafikhændelser i form af prikker på kortet 
og dækker hovedruterne.

Se brugervejledningen til systemet for flere op-
lysninger.

ONE LINE SEARCH

Brug funktionen One Line Search til en hurtig og 
præcis søgning.

Bemærk: Hotspot skal være slået til.

Så snart du indtaster de første bogstaver i søg-
ningsområdet 8, foreslår multimediesystemet et 
lignende gadenavn, en lignende by eller et lignende 
interessepunkt. Tryk på knappen 9 for at se den 
fulde liste over forslag.

8 9

Routes des Rédacteurs
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”AFBRYD RUTE”
Denne funktion bruges til at stoppe den igangvæ-
rende navigation.

”NAVIGATIONSSTEMME”
Brug denne funktion til at afbryde eller justere 
”Navigationsstemme”-lydstyrken ved at trykke på 
+ eller -. Du kan indstille ”Navigationsstemme” i 
menuen ”System”.

”RUTEDETALJER”
Denne funktion bruges til at få vist detaljerne for 
den aktuelle rute.

”INDSTILLINGER”
Anvend følgende faner til at få adgang til følgende 
indstillinger:
– ”Rutetype”;
– ”Tillad veje med vejskat”;
– ”Tillad motorveje”;
– ”Automatisk vejledningsforslag”;
– ”Områder, der skal undgås”;
– ...

Afhængigt af udstyret giver multimediesystemet 
et overblik over interessepunktet eller destinatio-
nen og lader dig kontakte nogle interessepunkter 
direkte ved hjælp af knappen ”Opkald”.

Se brugervejledningen til systemet for flere op-
lysninger.

10

Afbryd

”INDSTILLINGER”

Når en rute er i gang, kan du justere forskellige 
navigationsindstillinger i den kontekstuelle 10 
pop op-menu:
– ”Afbryd rute”;
– ”Navigationsstemme”;
– ”Alternativ rute”;
– ”Rutedetaljer”;
– ”Indstillinger”.

Bemærk: Uden en igangværende rute er det kun 
funktionen ”Indstillinger”, der er til rådighed.

”NAVIGATION” TIL EL- ELLER HYBRIDBIL
Navigationen er konfigureret ud fra køretøjets 
motor. Der findes flere ekstra menuer: Rækkevidde 
Smart Route Planner, Ladestation, Rute osv.
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TILSLUTNING AF EN TELEFON

Når multimediesystemet startes, søger det hånd-
fri telefonsystem efter genkendte telefoner med 
Bluetooth® aktiveret i nærheden. Vælg de telefon-
funktioner, der skal parres: ”Telefon” 1, ”Musik” 2, 
Hotspot 3. Systemet downloader automatisk 
data for den sidst tilsluttede telefon (telefonbog, 
musik...).

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

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

”Telefon”

GENKENDELSE AF EN TELEFON

For at bruge det håndfri system skal du parre din 
Bluetooth®-mobiltelefon med multimediesyste-
met.
Du skal sørge for, at Bluetooth® på din mobilte-
lefon er aktiveret og status indstillet til ”synlig”.
Der henvises til telefonbogen for at få flere oplys-
ninger om din telefons synlige status.
Afhængigt af model, og hvis systemet beder om 
det, indtastes Bluetooth®-koden på din telefon 
for at parre den til multimediesystemet, eller an-
modningen om parring godkendes.
Din telefon kan bede dig om tilladelse til at dele 
kontakter, opkaldsliste og medier.
Godkend deling for at genfinde disse oplysninger 
om multimediesystemet.

Bemærk: ”dual SIM” styres ikke af multimediesy-
stemet. Konfigurer din telefon.

Se brugervejledningen til systemet for flere op-
lysninger.

Mathildes telefon

Nicolass telefon

Elodie

Tilføj ny enhed

Enheder

1

2

3

Bemærk: Når telefonen automatisk sluttes til mul-
timediesystemet, er det kun muligt at downloade 
data (telefonbog, kontakter osv.), hvis du tidligere 
har godkendt datadeling under tilkobling af telefo-
nen til multimediesystemet.

SKIFT AF EN TILSLUTTET TELEFON

Vælg tjenesten for den nye telefon, der skal 
tilsluttes, i menuen ”Indstillinger”, ”System”, 
”Enhedshåndtering”. Systemet tilbyder at erstatte 
den eller tilføje den.
Du kan samtidigt aktivere ”Telefon”-tjenesten 1 på 
to telefoner.

Disse indstillinger er også tilgængelige fra pop op-
menuen ”Telefon” og derefter ”Liste over BT-enh.”.

Bemærk! Du skal på forhånd have tilkoblet flere 
telefoner for at kunne vælge en anden tilkoblet te-
lefon.
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”Telefon”

Tryk på ”Telefon” fra hovedmenuen. Du kan fore-
tage et opkald ved at vælge:
–  et nummer i opkaldsloggen på menuen 

”Historik”;
–  en kontakt i telefonbogen på menuen 

”Telefonbog”;
–  tasterne på tastaturet på menuen ”Vælg nr.”.

”TELEFONBOG”

Når du tilslutter en telefon, synkroniseres kon-
takterne som standard automatisk, hvis håndfri 
forbindelse er aktiveret. Se ”Tilslut, frakobl en te-
lefon” for at få yderligere oplysninger.

”SMS”

Multimediesystemet informerer dig om, at en ny 
SMS er modtaget, via en advarselsmeddelelse, 
der vises i en hvilken som helst menu, der er 
åben.
Efter tilkobling og forbindelse af telefonen vil 
enhver ny modtaget besked være tilgængelig via 
multimediesystemet.

”INDSTILLINGER”

På pop up-menuen skal du vælge ”Indstillinger” 
for at få adgang til følgende indstillinger:
– ”Voicemail indstillinger”;
– ”Automatisk download af telefonbog”,
– ”Sort. eft. navn/Fornavn”,
– ”Samtale sættes automatisk på hold”,
– ”Telefon ringetone”,
– ”SMS”,
– ”Privat tilstand”,
– ”Smartphone hjælp”.

”OPKALDSHISTORIK”

Denne menu giver dig adgang til:
– indgående opkald;
– ubesvarede opkald;
– udgående opkald.

Vælg den ønskede fane, og tryk på kontakten for 
at foretage opkaldet.

”TAST ET NUMMER”

Indtast det ønskede nummer ved hjælp af det di-
gitale tastatur, og tryk derefter på ”Opkald” for at 
foretage opkaldet.
Fra det øjeblik det første tal er indtastet, foreslår 
multimediesystemet en liste over dine kontakter 
med samme række tal.
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Stemmegenkendelse 

Du kan enten bruge stemmebetjeningen på mul-
timediesystemet eller din telefon til at ringe til et 
nummer eller ringe til en kontakt i din telefonbog.
Tryk på eller tryk og hold knappen 2 nede for at ak-
tivere eller deaktivere stemmegenkendelse på mul-
timediesystemet eller på din telefon, hvis den er 
tilsluttet multimediesystemet.
Du kan besvare/afslutte et opkald ved at trykke di-
rekte på betjeningen 1 på rattet.
Funktionen One Shot giver dig mulighed for at 
udføre en mere specifik talekommando: "Ring til 
Elodie".

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

Programmerne ”Android Auto™” og ”Yandex.
Auto™” kan downloades fra din smartphone for at 
aktivere adgang via dit multimediesystem.

”CarPlay™” er en tjeneste på din smartphone, som 
giver mulighed for at bruge din telefon via multi-
mediesystemet.

Bemærk: disse apps genkendes af multimediesy-
stemet, hvis din telefon er sluttet til USB-porten 
på dit køretøj, og hvis SIRI-tjenesten er aktiveret.

”VOICEMAIL INDSTILLINGER”
Brug denne indstilling til at konfigurere indstillin-
gerne for dit telefonsvaresystem.

”TELEFON RINGETONE”
Brug denne indstilling til at justere lydniveauet for:
– ”Telefon ringetone”,
– ”Håndfri telefon”.

”SMS”
Du kan aktivere eller deaktivere SMS.

”HJÆLP TIL SMARTPHONE”
Brug denne valgmulighed til at få adgang til en vej-
ledning i, hvordan du bruger telefonens stemme-
genkendelse fra multimediesystemet.

Telefon Musik

Ved aflytning Renault Podcasts Lydbøger

Kort SMS

2

1
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”Bilindstillinger”

Du kan konfigurere indstillingerne for dit køre-
tøj ved at vælge ”Indstillinger” og derefter fanen 
”Bil”.
Visse indstillinger skal indstilles med moto-
ren kørende, hvis de skal gemmes af multi-
mediesystemet.

”KØREASS.”

Brug denne menu til at vælge og justere kørsels-
hjælp, f.eks. ”Indstilling for vognbaneassistent”, 
”Død vinkel”, ”Aktiv bremsning” osv.

”PARKERINGSASSISTANCE”

Brug denne menu til at aktivere og indstille par-
keringshjælp, f.eks. ”Bakkamera”, Registrering af 
forhindringer, ”P-assist.” osv. Se brugervejledningen til systemet for flere op-

lysninger.

”MULTI-SENSE”

Brug denne menu til at tilpasse funktionsmåden 
af nogle indbyggede systemer ved at vælge en af 
tilstandene: My Sense, ”Sport”, ”Comfort”, Pure, 
Eco, Race osv.

Brug Konfigurer tilstand til at tilpasse indstil-
linger såsom ”Styring”, 4CONTROL, ”Affjedring”, 
”Omgivende belysning” osv.

Se brugervejledningen for at få flere oplysninger 
om menuen Multi-sense.

”PROGRAMMÉR 
MOTORSTART”

Brug denne menu til at indstille funktionen med 
fjernstart af motoren op til 24 timer inden brug 
af køretøjet for at opvarme/ventilere kabinen og 
forvarme motoren.

”IONIZER”

Brug denne menu til at skabe et afslappende og 
sundt miljø i kabinen.
Ionizeren har to modes:
– ”Relax”: skaber et sundt og afslappende kør-

selsmiljø ved hjælp af ion-emission;
– ”Rens”: hjælper med til at formindske bakterier 

og allergenpartikler i luften.

”FJERNOPSTART AF MOTOR”

Brug denne funktion til at fjernstarte din motor 
via din smartphone for at opvarme/ventilere kabi-
nen og forvarme motoren.
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”EL-KØRETØJ”

Brug denne menu til at indstille køretøjets op-
ladning, indstille komforttemperaturen og se alle 
dine indstillinger i en kalender.

”ENERGI INFO”

Denne menu gør det muligt at se køretøjets ener-
giforbrug afhængigt af motortypen (forbrænding, 
elektrisk, hybrid).

K Ø R E T Ø J  ( 2 / 2 )

”BRUGERINDSTILLINGER”

Denne menu gør det muligt at aktivere/deaktivere 
følgende valgmuligheder:

– ”Frihjul i Eco-tilstand,”
– ”Volumen for blinklys”,
– ”Visning af kørselsretning - motorvejsmodus”,
– ”Lyd ved bevægelse væk fra bilen”,
– ”Lydløs”,
– ”Adaptivt fjernlys”,
– ”Auto. follow-me-home funktion”,
– ”Automatisk vinduesvisker foran”,
– ”Viskning efter vask”,
– ”Automatisk udklapning af spejle”,
– ”Automatisk indvendig belysning”, osv.

Hvis du vil angive indstillingerne på ny, skal du 
trykke knap på pop up-menuen og derefter på 
”Reset”.

”Info”

Nogle oplysninger om dit køretøj og dine ture er 
tilgængelige via menuen ”Info” og derefter fanen 
”Bil”.

”DÆKTRYK”

Denne menu gør det muligt at holde sig opdate-
ret i tilfælde af utilstrækkeligt dæktryk eller utæt-
hed af dæk.
For at igangsætte en nulstilling skal du trykke 
på ”Reset”. En bekræftelsesmeddelelse vises på 
skærmen.

”DRIVING ECO”

Denne menu gør det muligt at vurdere din kø-
restil og informerer dig om dit elenergiforbrug.

Se brugervejledningen til systemet for flere op-
lysninger.
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Administration 
af applikationer

Tryk på ”App´er” på hovedmenuen, og tryk deref-
ter på pop op-menuen.

Menuen Administration af applikationer giver dig 
mulighed for at se, hvilke apps der aktuelt kører 
på dit system, og viser en liste over installerede 
apps. Tryk på ikonet for den app, du vil køre. 
Visse tjenester er gratis tilgængelige i en prøve-
periode. Du kan forlænge dit abonnement online 
på https://easyconnect.renault.com.

Bemærk: applikationer, der kører, stopper, så 
snart multimediesystemet slukkes.

Hvis du vil afinstallere en app, skal du trykke 
på ”x” øverst til højre for den app, som du ønsker 
at slette.

”Hjælp”

”TEKNISK HJÆLP”

Brug menuen ”Vejhjælp” til at kontakte et op-
kaldscenter og modtage assistance til reparation 
eller service af dit køretøj i tilfælde af en sam-
menbrud.

”NØDOPKALD”

Funktionen ”Nødopkald” udløses automatisk i til-
fælde af alvorlig ulykke, eller hvis airbaggen ud-
løses.

Der ringes automatisk til alarmcentralen.

Køretøjets GPS bruges til at lede redningstjene-
sten til ulykkesstedet.

Se brugervejledningen til systemet for flere op-
lysninger.

Bemærk: brug af funktionen ”Nødopkald” deakti-
verer flere betjeningsknapper og menuer i multi-
mediesystemet for at prioritere nødopkald.
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”INSTRUMENTBRÆT”
Afhængigt af det valgte udseende vises visse op-
lysninger som:
– den aktuelle lydkilde,
– kompasset,
– motorens kraft drejningsmoment,
– det aktuelle forbrug,
– ruteretning,

”MULTIMEDIESKÆRM”
Fra fanen ”Stil” kan du vælge forskellige visnings-
formater til instrumentpanelet. Du kan også til-
passe multimediesystemets skærmbaggrund ved 
at vælge et billede.

”HUD”
Fra fanen ”HUD” (øvre display) kan du justere føl-
gende indstillinger:
– aktivere/deaktivere funktionen ”HUD”,
– aktivere/deaktivere funktionen ”Automatisk lys-

styrke ON/OFF”,
– indstille lysstyrke om dagen,
– indstille lysstyrken om natten
– indstille displayets højde.

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

”System”-
indstillinger

Tryk på ”Indstillinger” og derefter fanen 
”System” på velkomstskærmen.
Brug denne menu til at definere multimedieind-
stillingerne.

”DISPLAY”

Brug fanebladet ”Lysstyrke” for at justere lys-
styrken på:
– instrumentbrættet,
– multimedieskærmen,
– det øvre display ”HUD".

Juster lysstyrken ved at trykke på ”+” eller ”-” 
eller ved at aktivere/deaktivere funktionerne.

”LYD”
Denne menu gør det muligt at indstille forskellige 
lydparametre.

Fra ”Audio” kan du justere følgende equalizerind-
stillinger:
– aktivere/deaktivere bassen,
– justere ”Balance / fader”,
– justere bas, mellemtone eller diskant,
– justere lydstyrken automatisk i forhold til bilens 

hastighed.

Bemærk: Hvis bilen er udstyret med lydsystemet 
”Bose" kan du få adgang til indstillinger som f.eks.
Surround”.

Under fanen ”Stemmebesk.” kan du indstille føl-
gende valgmuligheder:
– vælge stemmetypen for navigationsvejledningen,
– justere navigationsvejledningens lydstyrke,
– justere lydstyrken for stemmegenkendelse,
– aktivere/deaktivere knaplydene,
– aktivere/deaktivere talekommandoen med 

stemme.
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”SPROGJAZYK”
Denne menu gør det muligt at vælge et sprog, der 
skal gælde for køretøjet. 
Vælg det ønskede sprog.
Du få besked om tilgængeligheden af stemmekom-
mando for hvert sprog.

”TASTATUR”
Fra denne menu kan du vælge typen af virtuelt ta-
statur: (”Azerty”, ”Qwerty”, ”Qwertz” osv.). Når du 
begynder at indtaste din tekst, kan multimediesy-
stemet foreslå relevante ord til dig.

Visningen af   hjemmesider, funktioner og oplysnin-
ger kan variere alt efter land.

”DATO OG TID”
Denne menu gør det muligt at ændre:
– visningstilstanden;
– datoen,
– klokkeslættet (12 timer eller 24 timer),
– analogt eller digitalt ur.
– automatisk indstilling,
– tilpasning af klokkeslæt og dato.

Bemærk: Det anbefales at beholde den automati-
ske indstilling.

”STARTMENU”
Brug denne menu til at konfigurere hjemmesiderne 
på dit multimediesystem. Du kan ændre startsi-
dens skærmbilleder ved at tilføje widgets og reor-
ganisere nogle af menuerne.
Du kan finde flere oplysninger om konfiguration af 
startsiden i afsnittet ”Tilføjelse og administration 
af widgets”.

”BRUGERPROFIL”
Vælg den ønskede brugerprofil.
De følgende parametre registreres i brugerprofilen:
– systemsprog,
– afstandsenhed (hvis den er tilgængelig),
– konfiguration af startside,
– displayindstillinger,
– MULTI-SENSE-indstillinger,
– indstillinger for baggrundsbelysning,
– indstillinger til førersædets position

– indstillinger for sidespejle
– massageindstillinger
– forvalg,
– radioindstillinger,
– navigationsindstillinger,
– navigationshistorik,
– navigationsfavoritter,
– fortrolighedsindstillinger.

På fanen ”Generelt” skal du trykke på knappen 
”Log på” for at gemme dine indstillinger.

Når du indtaster din identifikation, gemmes dine 
profilindstillinger på din konto ”MY Renault ". Du 
kan derefter bruge kontoen til at indlæse dine ind-
stillinger for bil og multimediesystem på et andet 
køretøj af samme mærke.
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”Systemoplysninger”

Fra menuen ”Info” skal du vælge fanen ”System” 
for at konfigurere følgende:
– ”Opdaterings  status”,
– ”Systemopdatering”,
– ”Kortopdatering”,
– ”Licens”,
– ”Fabriksindstilling”.

NULSTILLING AF SYSTEMET
For at gøre dette skal du tænde for bilens mul-
timediesystem.
Fra hovedmenuen skal du trykke på ”Info” der-
efter på ”System” fulgt af ”Fabriksindstilling”.

Se brugervejledningen til systemet for flere op-
lysninger.

”FORSLAG & MEDDELELSER”
Brug denne menu til at vise forslag og meddelelser 
under kørsel. Hver meddelelse informerer dig om 
hændelser baseret på følgende kategorier:
– ”Navigation”;
– ”Multimedier”,
– ”Telefon”,
– ”Bil”,
– ”App´er”,
– ”System”
– ...
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