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VELKOMMEN TIL MULTIMEDIEVERDENEN

Gratulerer med valget.
For at du skal få best mulig nytte av den integrerte multimedieskjermen, bør du lese dette dokumentet. Her lærer du om hovedfunksjonene, innstillingene for multi-
mediesystemet, og fordelene ved å være tilkoblet.

Oversatt fra fransk. Kopiering eller oversetting, delvis eller helt, er ikke tillatt med mindre det er innhentet skriftlig forhåndstillatelse fra bilprodusenten.

Dette dokumentet erstatter ikke instruksjonene.
Se kjøretøyets brukerhåndbok for mer detaljert informasjon om funksjonene som er nevnt i veiledningen ”Referanser” for multimediesystemet, og for mer informa-
sjon om beskyttelse av personlige data.
Referanseveiledningen dekker alle tilgjengelige funksjoner (standard og valgfrie). (hvilke funksjoner som finnes i navigasjonssystemet, avhenger av versjon, 
hvilke alternativer som er valgt og hvilket land det markedsføres i). Skjermbildene i brukerhåndboken kan avvike fra de faktiske skjermbildene som vises 
i kjøretøyet. Avhengig av telefonmerket og -modellen kan enkelte funksjoner være helt eller delvis inkompatible med multimediesystemet i kjøretøyet.
Kontakt en autorisert forhandler hvis du vil ha flere opplysninger.
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Slå den på

Multimediesystemet starter:
– når kjøretøyet startes;
– når du trykker på 3-kontrollen på multimediepa-

nelet eller 2-knappen
– ved å berøre multimedieskjermen 1

Slå av

Multimediesystemet slås av:
– når du trykker på 3-kontrollen på multimediepa-

nelet eller 2-knappen
– når dørene på kjøretøyet låses

SKJERMKONTROLLER A, B OG C

1   Multimedieskjerm.
2   Av/på
  Dreieknapp: Volumkontroll.
3   Kort trykk: Slå av radioen/musikken, slå av 

skjermen, sett i ventemodus.
  Langt trykk: Starter systemet på nytt.
4   Tilgang til hovedmenyen.
5   Åpne startsiden.
6   Åpne Innstillinger-menyen
7   Innstillinger for lydstyrke.
8   Port USB.

Multimedieskjerm 

Systemet er utstyrt med en multimedieskjerm 1.
Velg en funksjon eller en knapp på skjermen ved 
å berøre 1.

Kontroller

Multimediesystemet er utstyrt med skjermkontrol-
ler A, B eller C, rattkolonnekontroller D eller E og 
rattkontroller F eller G som også kan brukes til å 
samhandle med systemet.
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RATTSTAMMEKONTROLL D OG E

9   Velg lydkilden.
10  Øk volumet til kilden som er i bruk.
10+ 11 Slå radiolyden av/på, stans og start avspil-

ling av et lydspor, avbryt stemmekontrollen i 
talegjenkjenning.

11  Demp volumet til kilden som er i bruk.
12  Kort trykk: Bekreft en handling.
   Langt trykk: Gå tilbake til forrige skjermbilde/

nivå ved blaing gjennom menyer, avbryt nåvæ-
rende handling

D

RATTKONTROLL F

15 Ta imot / avslutt et anrop.
16  Ble gjennom informasjon i henhold til skjerm-

stilen (audio, kompass, motoreffekt, etc.)
17  Flytt rundt i en liste med pilene opp/ned.
18  Aktiver/deaktiver talegjenkjenning i multimedi-

esystemet.

FJERNKONTROLL G

19  Tilbake til det forrige skjermbildet.
20  Åpne startsiden.
21  Tilgang til hovedmenyen.

F

13  Bla gjennom listen med radiokanaler/lydspor/
kataloger.

14 Ta imot / avslutt et anrop.

E
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22  Bytte:
  – navigering i det valgte området;
  –  opp/ned: flytt til ulike områder på gjeldende 

side (øverst, midten og nederst)
  –  Venstre/høyre: gå til forskjellige faner på en 

meny.
  –  bytt side
  Roter:
  –  flytte rundt i forskjellige elementer i en sone;
  – flytte rundt i en liste;
  –  Endre målestokk for navigasjonskartet 

(ZOOM-modus).
  Trykk: for å bekrefte
23  Gå til MULTI-SENSE systemmeny.

Hovedmenyskjerm

Systemet har flere menyer, og alle kan nås fra 
hovedmenyen: ”Navigasjon”, ”Radio”, ”Musikk”, 
”Telefon”, ”Apper”, ”Info”, ”Innstillinger”, ”Forslag 
& meldinger”, ”Hjelp”.

Du kan gå tilbake til forrige side fra de fleste 
menyer ved å trykke på 24-knappen.

Avhengig av landet kan det hende at leseretningen i 
menyen kan være invertert, og det kan hende at du 
ikke kan bla i enkelte menyer.

G

24
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25

Velkomstskjermbilde

Startsidene er standardskjermbildene for multim-
ediesystemet. Systemet har flere startsider som 
kan tilpasses 25.

Gå fra en side til en annen ved å skyve fingeren 
vannrett. Startsidene består av en rekke kontroll-
programmer til funksjoner som for eksempel na-
vigering og radio.

Du kan tilpasse startsidene ved å velge kontrollpro-
grammer i biblioteket.

Meny

Meny

Navigasjon

Apper

Radio

Info

Musikk

Innstillinger

Telefon

Hjelp

20

22

23

19 21
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Tilpasse startsidene

LEGGE TIL KONTROLLPROGRAMMER

Velg hvilken startside du vil tilpasse og hvilket kon-
trollprogram du vil skal vises. Dra kontrollprogram-
met til ønsket sted på startsiden.

Kontrollprogrammene ”Adresse” og ”Kontakt” kan 
brukes til å direkte angi en rute mot den lagrede 
adressen eller til å starte en samtale til en lagret 
kontakt. Se delen som heter ”Legge til og adminis-
trere kontrollprogrammer”.

Oppdateringer

MANUELL OPPDATERING

Systemet ditt oppdateres via en USB-minnepinne. 
For å oppdatere systemet kobler du deg til 
https://easyconnect.renault.com fra en PC, åpner 
”Oppdatering”-siden, velger kjøretøyet ditt og 
følger instruksjonene.
Merk: USB-minnepinnen må være formatert til 
FAT32 eller NTFS, og ha en kapasitet på mellom 
8GB og 64GB.

AUTOMATISK OPPDATERING

Hvis bilen er utstyrt med tilkoblede tjenester, opp-
dateres systemet automatisk. Kontroller at alle tje-
nestene er aktivert før du oppdaterer kartene dine.
Se avsnittet Aktivere tjenester

Oppdateringer utgis regelmessig.

SLETTE KONTROLLPROGRAMMER

Velg kontrollprogrammet og klikk på ”Slett”-
knappen eller dra det til kontrollprogrambiblioteket.

Trykk på tilbakeknappen 26 for å lagre og avslutte.

Talegjenkjenning

Bruk rattkontrollen  til å aktivere talegjenkjen-
ningen i multimediesystemet og/eller telefonen 
hvis den er koblet til multimediesystemet med ta-
lekommandoer:
–  Kort trykk: Aktivere/deaktivere talegjenkjenning i 

multimediesystemet.
–  Langt trykk: Aktivere/deaktivere talegjenkjenning 

for telefonen (hvis den er koblet til multimedi-
esystemet).

Stemmegjenkjenningssystemet lagrer ikke stem-
men, og omfatter ikke stemmehjelp som kan kom-
munisere med brukeren eller svare på spørsmål.

Med One Shot-funksjonen kan du gi en mer nøyak-
tig talekommando.

Slett

Navigasjon Navigasjon Navigasjon Navigasjon

LitenMediumStorAlle

26
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Multimedia-programmer

Gå til startskjermbildet og trykk på ”Meny” for å få 
tilgang til Multimedia-programmene:
– ”Radio”;
– ”Musikk”;
– ”Apper”;
– ”Innstillinger”.

Note: Det finnes flere inndatakilder.

Du finner mer informasjon i systeminstruksjo-
nene.

Meny

Navigasjon

Apper

Radio

Info

Musikk

Innstillinger

Telefon

Hjelp

”RADIO”

Se avsnittet ”Radio” i dette dokumentet.

”MUSIKK”

Trykk på ”Musikk”-knappen, og velg en inn-
gangskilde for å få tilgang til lydfilene.

Merk: Bare tilgjengelige kilder kan velges. 
Utilgjengelige kilder blir ikke fremhevet.
Merknad: Enkelte formater kan muligens ikke 
leses av systemet.

”APPER”

Denne menyen gir tilgang til følgende program-
mer:
– Installerte programmer
– ”Video”;
– ”Bilde”.

”Video”

Trykk på ”Video”-knappen og velg en tilkoblet 
kilde (USB-port) for å få tilgang til videoene. Velg 
en video for å starte avspilling.

Merknad: Enkelte formater kan muligens ikke 
leses av systemet.

”Bilde”

Trykk på ”Bilde”-knappen og velg den tilkoblede 
kilden (USB-port) for å få tilgang til bildene. 
Systemet gir deg to alternativer:
– vise et bilde;
– starte en bildeserie.

”INNSTILLINGER”

Bruk denne menyen til å innstille de ulike funk-
sjonene i Multimedia-systemet.
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”Radio”

Gå til hovedmenyen i multimediesystemet og 
trykk på ”Radio”. Hvis en radiokanal allerede 
spilles av, trykker du på snarveien til område A 
fra en av sidene i menyen ”Navigasjon” eller 
”Telefon”.
 1  Radiokanal-logo
 2  Navnet på kanalen som du hører på samt 

frekvens og tekstinformasjon.
 3  Indikatorer for trafikkmeldinger og annen in-

formasjon.
 4  HD Radio Live.

 5  Lagre en radiokanal i ”Lagret”.
 6  Gå til neste eller forrige radiokanal.
 7  Gå til neste eller forrige frekvens.
 8  Tilgang til manuell innlegging av ønsket fre-

kvens.
 9  Åpne menyen for lydkilder

”FREKVENS”-MODUS

Bruk denne modusen for å velge radiokanaler eller 
frekvenser i det aktuelle radiobåndet. Du har to al-
ternativer:
–  Søk etter frekvens: Søk gjennom frekvensene 

(i trinn på 0,05 Hz) ved å trykke flere ganger 
på 7-knappene

–  Søk etter kanal: Gå forover eller bakover til neste 
kanal ved å trykke på 6-knappene.

VELGE ET RADIOBÅND

Velg FM, AM, DR (digital radio) eller Bluetooth ved 
å trykke på ”Kilder” 7 på multimedieskjermen.

6 8 6

1 2

3

4

77

A

9

LAGRE EN RADIOKANAL SOM 
FORHÅNDSINNSTILLING

Bruk denne funksjonen for å lagre kanalen som 
spilles av nå.
Gå til ”Frekvens”-modus og trykk på 5-knappen, 
eller trykk inn og hold logoen til den nåværende 
kanalen 2.
Velg et sted på en av de tre sidene 10 ved å trykke 
på et sted til du hører en pipetone.

10

5

Intervall Liste Forhåndsinnstillinger

Lagrede forhåndsinnstillinger

Lukk
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”LISTE”-MODUS

I denne modusen kan du lete opp en kanal ved å 
finne navnet på den i en alfabetisk sortert liste.
Bla gjennom listen for å se alle kanalene.
Radiokanalen 11 du stopper ved, spilles av.
Du kan også trykke på en radiokanal på listen for 
å spille den av.

H Ø R E  P Å  R A D I O  ( 2 / 2 )

”LAGRET”-MODUS

Med modusen har du tilgang til radiostasjonene 
som tidligere er lagret. Du finner mer informasjon 
under ”Lagre kanal” i dette avsnittet.
Trykk på en av knappene 12 for å velge hvilken ra-
diokanal du vil høre på.

12 Merk: Hvis radiokanalen ikke bruker RDS, eller 
hvis kjøretøyet er i et område med dårlig dekning, 
vises ikke navnet og logoen til radiokanalen på 
skjermen. Bare frekvensene vises øverst på listen.

Du finner mer informasjon i systeminstruksjo-
nene.

11

Intervall Liste Forhåndsinnstillinger Lukk

Lagrede forhåndsinnstillinger
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Kartet har også informasjon om veitypene på 
reisen (motorveier, veier med bompenger, ferger, 
bil på tog o.l.).

Du kan endre visningsmodus: Velg mellom et tra-
fikkhendelseskart eller en trafikkhendelsesliste.

Trykk på ”Omkjøring av alle”-knappen for å unngå 
alle områder med trafikkproblemer.
Trykk på ”Start”-knappen for å starte ruten du har 
valgt.

Et panel viser fartsgrensen du bør overholde. Du 
får et varsel når du nærmer deg et kontrollområde.

Bruk 1-knappene til å få tilgang til snarveiene 
”Radio” og ”Telefon”.

Enkelte POI (interessepunkt) gir tilleggsinforma-
sjon som:
– ”Bensinstasjon” viser også drivstoffprisen som 

er knyttet til kjøretøyet.
– Kartet ”Ladestasjon” viser antall kjøretøylade-

kontakter som er tilgjengelige.

Bruk området 2 til å få tilgang til informasjon om 
reisen, som ankomsttid og forsinkelse på grunn av 
trafikk.

Bruk området 5 til å få tilgang til detaljer om neste 
retningsendringer og navnet på den neste veien 
som skal tas 6.

Bruk området 3 til å få tilgang til detaljer om tra-
fikkforholdene.

Du kan vise informasjon om kommende avkjørsler, 
navn på neste vei, ankomsttid, ekstra tid på grunn 
av trafikkforholdene og avstand.

Trykk på 4-knappen for å vise visningene 
2D/2D Nord, 3D/3D Inception.

”Kart”

Gå til startskjermbildet, trykk på ”Meny” og velg 
”Navigasjon” for å åpne kartet.

Du kan også åpne kartet fra ”Navigasjon”-
kontrollprogrammet.

Kartet viser din nåværende posisjon, gjeldende vei-
navn og informasjonen som du konfigurerte (vis 
POI-er, værmelding, trafikk o.l.).

5

6

3

Du finner mer informasjon i systeminstruksjo-
nene

4

2

1

Routes des Rédacteurs



11A N G I  E N  D E S T I N A S J O N  ( 2 / 4 )

C

BA”Navigasjon”

Gå til startskjermbildet og trykk på ”Meny” etter-
fulgt av ”Navigasjon” for å åpne følgende menyer:
– ”Finn en adresse”;
– ”tidligere reisemål”;
– ”favorittreisemål”;
– ”POI”;
– ”Rute”;
– ”Trafikkart”;
– ”ladeområde”;
– ”Navigasjonsinnstillinger”.
– ...

”FINN EN ADRESSE”

Bruk denne menyen til å angi en delvis eller full-
stendig adresse.
Trykk på ”Kjør inn i kryss”-knappen og velg et 
veikryss fra ”Adresse”-skjermen.
Du kan også angi et reisemål manuelt fra søke-
området i A-navigasjonsmenyen.

”FAVORITTREISEMÅL”

Fra fanen ”Adresse” kan du:
– få hjelp til å navigere til ”Hjem” eller ”Arbeid”.
– ”Legg til ny adresse”.

Fra fanen ”Rute” kan du:
– starte en favorittrute
– ”Legg til ny rute”.

Merk: Du kan bare lagre én ”Hjem”-adresse og én 
”Arbeid”-adresse i multimediesystemet.

”POI”

Bruk denne menyen til å søke etter interesse-
punkter etter navn eller kategori: ”Bensinstasjon” 
(med drivstoffpriser), ladestasjon, ”Parkering”, 
restaurant, posisjon (”På ruten Destinasjon”, i en 
by).

”TIDLIGERE REISEMÅL”

Fra denne menyen kan du velge en destinasjon 
fra listen over adresser som nylig er brukt. Disse 
lagres automatisk.
For å angi en adresse må du angi navn eller post-
nummer til byen eller stedet via skjermtastatu-
ret C.
Systemet foreslår da flere by-/stedsnavn i områ-
det B. Velg by eller sted.
Følg samme fremgangsmåte for skjermbildene 
”Gate” og ”Husnummer”
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7

”RUTE”

I denne menyen kan du få tilgang til følgende:
– Bruk ”Avbryt rute” til å avbryte den aktuelle 

ruten.
– Bruk ”Endre rute” til å endre den aktuelle ruten.
– Bruk ”Område som skal unngås” til å unngå et 

valgt geografisk område.
– Bruk ”Oversikt” til å se en oversikt over ruten 

på kartet.
– Bruk ”Rutedetaljer” til å vise alle stadier av 

ruten i detalj.
– Bruk ”Rutesimulering” til å simulere reiseru-

ten.
– Bruk ”Opprett rute” til å konfigurere en ny rute.

”TRAFIKKART”

Funksjonen ”Trafikkart” bruker sanntidsinforma-
sjon fra nettet.
Trafikkinformasjonslinjen på reiseruten 7 vars-
ler deg om trafikkproblemer i form av prikker på 
kartet, og de dekker hovedveiene.

Du finner mer informasjon i systeminstruksjo-
nene.

ONE LINE SEARCH

Bruk One Line Search-funksjonen for et raskt og 
nøyaktig søk.

Merk: Hotspot må være aktivert.

Når du angir de første bokstavene i 8-søkeområ-
det, foreslår multimediesystemet lignende gate-
navn, by eller POI. Trykk på 9-knappen for å se 
hele listen over forslag.

8 9

Routes des Rédacteurs
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”AVBRYT RUTE”
Denne funksjonen blir brukt til å stanse navigerin-
gen som pågår.

”NAVIGASJONSSTEMME”
Bruk denne funksjonen til å slå av eller justere lyd-
styrken ”Navigasjonsstemme” ved å trykke på + 
eller -. Du kan stille inn ”Navigasjonsstemme” fra 
”System”-menyen.

”RUTEDETALJER”
Denne funksjonen blir brukt til å vise detaljene for 
den aktuelle ruten.

”INNSTILLINGER”
Bruk følgende faner til å få tilgang til følgende inn-
stillinger:
– ”Rutetype”;
– ”Tillate bomveier”;
– ”Tillate motorveier”;
– ”Automatisk veiledningsforslag”;
– ”Område som skal unngås”;
– ...

Avhengig av utstyret leverer multimediesystemet 
en oversikt over POI eller destinasjon og lar deg 
kontakte enkelt POI direkte ved å bruke ”Anrop”-
knappen.

Du finner mer informasjon i systeminstruksjo-
nene.

10

Avbryt

”INNSTILLINGER”

Når du kjører på en reiserute, kan du justere for-
skjellige navigeringsinnstillinger fra hurtigme-
nyen 10:
– ”Avbryt rute”;
– ”Navigasjonsstemme”;
– ”Alt. ruter”;
– ”Rutedetaljer”;
– ”Innstillinger”.

Merk: Uten en rute som pågår er bare 
”Innstillinger”-funksjonen tilgjengelig.

”NAVIGERING” FOR ELEKTRISKE KJØRETØY 
ELLER HYBRIDKJØRETØY
Navigering er konfigurert basert på kjøretøyets 
motor. Du finner flere ekstra menyer: Rekkevidde 
Smart Route Planner, Ladestasjon, Rute osv.
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SAMMENKOBLING AV EN TELEFON

Når multimediesystemet starter, søker det hånd-
frie telefonsystemet straks etter parede telefoner 
i nærheten som har aktivert Bluetooth®. Velg te-
lefonfunksjonene som skal pares: ”Telefon” 1, 
”Musikk” 2, Hotspot 3. Systemet laster automatisk 
ned dataene for den sist tilkoblede telefonen (kata-
log, musikk o.l.).

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

Gå til nettstedet https://easyconnect.renault.com 
for mer informasjon om listen over kompatible 
telefoner.

”Telefon”

SAMMENKOBLE EN TELEFON

For å kunne bruke håndfrisystemet må du pare 
Bluetooth®-telefonen med multimediesystemet.
Undersøk om Bluetooth® er aktivert på telefo-
nen, og sett status til synlig.
Du finner mer informasjon om telefonens synlige 
status i telefonhåndboken.
Avhengig av hvilken telefonmodell du har, og hvis 
systemet ber om det, angir du Bluetooth®-koden 
på telefonen for å pare den med multimediesys-
temet eller bekrefter paringsforespørselen.
Telefonen kan be om godkjenning for deling av 
kontakter, anropslogger og medier.
Godta deling for å finne denne informasjonen på 
multimediesystemet.

Merk: ”dual SIM” er ikke administrert av multim-
ediesystemet. Konfigurer telefonen.

Du finner mer informasjon i systeminstruksjo-
nene.

Mathildes telefon

Nicolass telefon

Elodie

Tilføye ny enhet

Enheter

1

2

3

Merk: Når telefonen kobles til multimediesystemet 
automatisk, aktiveres nedlasting av data (telefon-
boken, kontakter o.l.) bare hvis du valgte å tillate 
deling av data da telefonen ble sammenkoblet med 
multimediesystemet.

SKIFTE TILKOBLET TELEFON

Fra ”Innstillinger”-menyen, ”System”, ”Manager 
enheter” velger du tjenesten til den nye telefonen 
som skal kobles til. Systemet kan erstatte den eller 
legge den til.
Du kan aktivere ”Telefon”-tjenesten 1 på to telefo-
ner samtidig.

Disse innstillingene er også tilgjengelige fra hur-
tigmenyen fra ”Telefon”-menyen og deretter ”Liste 
Bluetooth-enh.”.

Merk: For å kunne endre den tilkoblede telefonen 
må du ha sammenkoblet mer enn én telefon.
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”Telefon”

Åpne hovedmenyen og trykk på ”Telefon”. Du 
kan foreta et anrop ved å velge:
–  et nummer i anropsloggen fra ”Historikk”-

menyen,
–  en kontakt i telefonboken fra ”Telefonbok”-

menyen,
–  knappene på tastaturet fra ”Slå”-menyen.

TELEFONBOK

Som standard synkroniseres kontaktene auto-
matisk når du kobler til en telefon, hvis håndfri-
tilkobling er aktivert. Se avsnittet ”Koble til/fra en 
telefon” for mer informasjon.

”SMS”

Multimediesystemet varsler at det er mottatt 
en ny SMS via en varselmelding som vises i 
menyen som er åpen for øyeblikket.
Når telefonen er paret og tilkoblet, blir mottatte 
meldinger som standard tilgjengelige i multim-
ediesystemet.

”INNSTILLINGER”

Velg ”Innstillinger” fra hurtigmenyen for å få til-
gang til følgende innstillinger:
– ”Innstillinger for telefonsvarer”;
– ”Automatisk nedlasting av telefonbok”;
– ”Sort. etter navn/Fornavn”;
– ”Hold samtalen automatisk”;
– ”Ringetone telefon”;
– ”SMS”;
– ”Privat modus”;
– ”Smarttelefon hjelp”.

”ANROPSLOGG”

I denne menyen har du tilgang til:
– innkommende anrop;
– tapte anrop;
– utgående anrop.

Velg ønsket kategori, og trykk på kontakten for 
å foreta anropet.

”SLÅ ET NUMMER”

Tast inn ønsket nummer ved hjelp av det digitale 
tastaturet, og trykk på ”Anrop” for å ringe.
Med det samme du har tastet inn det første 
nummeret, foreslår multimediesystemet en liste 
med kontaktene dine med den samme nummer-
serien.
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Talegjenkjenning 

Du kan bruke talekommandoen på enten multim-
ediesystemet eller telefonen for å ringe et nummer 
eller en kontakt i telefonboken.
Trykk på eller trykk på og hold knappen 2 for å ak-
tivere eller deaktivere talegjenkjenning på multim-
ediesystemet eller på telefonen hvis den er koblet 
til multimediesystemet.
Du kan besvare/avslutte et anrop med et direkte 
trykk på kontroll 1 på rattet.
Med One Shot-funksjonen kan du gi en mer nøyak-
tig talekommando: ”Ring Elodie”.

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

”Android Auto™”- og ”Yandex.Auto™”-appene kan 
lastes ned fra smarttelefonen, slik at du får tilgang 
via multimediesystemet.

”CarPlay™” er en tjeneste i smarttelefonen din som 
gjør at du kan bruke noen av appene på telefonen 
via skjermen til multimediesystemet.

Merk: Disse appene blir gjenkjent av multimedie-
systemet hvis telefonen er koblet til USB-porten på 
kjøretøyet, og hvis SIRI-tjenesten er aktivert.

”INNSTILLINGER FOR TELEFONSVARER”
Bruk dette alternativet til å konfigurere innstillin-
gene for svarsystemet på telefonen.

”RINGETONE TELEFON”
Bruk dette alternativet til å justere lydnivået for:
– ”Ringetone telefon”;
– ”Handsfree telefon”.

”SMS”
Du kan aktivere eller deaktivere SMS.

”SMARTTELEFONHJELP”
Bruk dette alternativet til å åpne en veiledning om 
hvordan du kan bruke telefonens stemmegjenkjen-
ning fra multimediesystemet.

Telefon Musikk

Lytting Renault Podkaster Lydbøker

Kart SMS

2

1
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”Bilinnstillinger”

Du kan konfigurere innstillingene ved å velge 
”Innstillinger” og trykke på ”Bil”-fanen.
Enkelte innstillinger må angis mens motoren 
går hvis de skal lagres av multimediesyste-
met.

”KJØREASSIST.”

Bruk denne menyen til å velge og justere fører-
hjelpemidler som ”Innstillinger for feltskifteassis-
tent”, ”Blindsone”, ”Aktiv bremsing” osv.

”PARKERINGSASSISTANSE”

Bruk denne menyen til å aktivere og konfigurere 
parkeringshjelp som ”Bakkamera”, Registrering av 
hindringer, ”Easy Park Assist” osv. Du finner mer informasjon i systeminstruksjo-

nene.

”MULTI-SENSE”

Bruk denne menyen til å tilpasse virkemåten til 
noen av systemene i kjøretøyet ved å velge en av 
modusene: My Sense, ”Sport”, ”Comfort”, Pure, 
Eco, Race osv.

Bruk konfigureringsmodusen til å tilpasse inn-
stillinger som ”Styring”, 4CONTROL, ”Demping”, 
”Stemningslys” osv.

Se brukerhåndboken for mer informasjon om 
Multi-sense-menyen.

”PROGRAMMER 
MOTORSTART”

Bruk denne menyen til å konfigurere ekstern 
motorstart opptil 24 timer før du skal bruke kjø-
retøyet, for å varme opp / ventilere kupéen og 
varme opp motoren på forhånd.

”IONISERING”

Bruk denne menyen til å skape et avslappende og 
sunt miljø i kupeen.
Luftionisereren bruker to moduser:
– ”Relax”: Skaper en sunn og avslappende kjøre-

atmosfære ved å slippe ut ioner.
– ”Rens”: Bidrar til å redusere bakterier og aller-

gipartikler i luften.

”FJERNSTART AV MOTOREN”

Bruk denne funksjonen til å starte motoren ek-
sternt via smarttelefonen for å varme opp / ven-
tilere kupéen og varme opp motoren på forhånd.
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”ELEKTRISK KJØRETØY”

Bruk denne menyen til å angi kjøretøylading, angi 
komforttemperatur og vise alle innstillinger i en 
kalender.

”ENERGIINFO”

I denne menyen kan du vise kjøretøyets strøm-
forbruk i henhold til motortypen (forbrenning, 
elektrisk, hybrid).

K J Ø R E T Ø Y  ( 2 / 2 )

”BRUKERINNSTILLINGER”

Fra denne menyen kan du aktivere/deaktivere føl-
gende alternativer:

– ”Frihjul i Eco-modus”;
– ”Lydstyrke svingeindikator”;
– ”Svingeindikator – motorveimodus”;
– ”Lyd for låsing når du går”;
– ”Lydløs modus”;
– ”Adaptivt fjernlys”;
– ”Automatisk følg meg hjem”;
– ”Automatisk vindusvisker foran”;
– ”Tørk av etter vask”;
– ”Automatisk utfolding av speil”;
– ”Automatisk innvendig belysning”, etc.

Trykk på hurtigmenyknappen etterfulgt av 
”Nullstill” for å initialisere innstillingene på nytt.

”Info”

Noe av informasjonen om kjøretøyet og turene 
er tilgjengelig via ”Info”-menyen og ”Bil”-fanen.

”DEKKTRYKK”

Denne menyen styrer varsler til føreren ved lavt 
dekktrykk eller dekklekkasje.
Trykk på ”Nullstill” for å starte en tilbakestilling. 
En bekreftelsesmelding vises på skjermen.

”DRIVING ECO”

I denne menyen kan du vurdere kjørestilen din, 
og den informere deg om det elektriske strøm-
forbruket.

Du finner mer informasjon i systeminstruksjo-
nene.
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”Appbehandling”

Gå til hovedmenyen, velg ”Apper” og trykk på 
hurtigmenyen.

Via App-behandling-menyen kan du se hvilke 
apper som er aktive på systemet, og vise en 
liste over installerte apper. Trykk på symbolet 
for appen du vil kjøre. Enkelte av tjenestene er 
gratis i prøveperioden. Du kan utvide abonne-
mentet på nettet på https://easyconnect.renault.
com.

Merk: Programmer som kjører avsluttes når 
multimediesystemet slås av.

Du kan avinstallere en app ved å trykke på x 
øverst til høyre i den appen du vil slette.

”Hjelp”

”TEKNISK HJELP”

Bruk menyen ”Assistanse” for å kontakte en 
nødsentral og få hjelp til reparasjon eller service 
på kjøretøyet ved et havari.

”NØDANROP”

”Nødanrop”-funksjonen utløses automatisk ved 
en alvorlig ulykke eller hvis en kollisjonspute ut-
løses.

Nødetatene anropes automatisk.

Kjøretøyet ditt GPS blir brukt til å dirigere nøde-
tatene til ulykkesstedet.

Du finner mer informasjon i systeminstruksjo-
nene.

Merk: Bruk av ”Nødanrop”-funksjonen deaktiverer 
flere kontroller og menyer for multimediesystemet 
for å gi prioritet til nødanrop.
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”INSTRUMENTPANEL”
Avhengig av hvilken stil som er valgt, vises infor-
masjon som:
– aktuell lydkilde;
– kompass;
– motoreffekt og dreiemoment;
– aktuelt drivstofforbruk;
– ruteretning.

”MULTIMEDIESKJERM”
Fra fanen ”Stil” kan du velge utseende for instru-
mentpanelet. Du kan også tilpasse bakgrunnen til 
multimedieskjermen ved å velge et bilde.

”HUD”
Fra ”HUD”-fanen (frontrutedisplay) kan du justere 
følgende innstillinger:
– aktivere/deaktivere ”HUD”-funksjonen;
– aktivere/deaktivere ”Automatisk lysstyrke ON/

OFF”-funksjonen;
– justere daglysstyrken;
– justere nattlysstyrken;
– justere displayhøyden.

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

”System”-
innstillinger

Åpne startskjermbildet og trykk på ”Innstillinger” 
og velg fanen ”System”.
Bruk denne menyen til å definere multimedie-
innstillingene.

”DISPLAY”

Bruk fanen ”Lysstyrke” for å justere lysstyrken 
til:
– instrumentpanelet;
– multimedieskjermen;
– frontrutedisplayet ”HUD”.

Juster lysstyrken ved trykke på ”+” eller ”-”, eller 
aktiver/deaktiver funksjonene.

”LYD”
I denne menyen kan du konfigurere de ulike lyd-
innstillingene.

Fra ”Lyd” kan du justere følgende lydequaliser-inn-
stillinger:
– aktivere/deaktivere bassen
– justere ”Balanse/fader”
– justere bass, media eller diskant
– justere volumet automatisk i forhold til kjørehas-

tigheten.

Merk: Utstyrt med ”Bose”-lydsystemet kan du få 
tilgang til innstillinger som ”Surround”.

Fra ”Instruksjoner”-fanen kan du angi følgende al-
ternativer:
– velg hvilken stemmetype du vil ha for veiled-

ningsinstruksjoner i navigasjonssystemet;
– stemmestyrken for navigeringsveiledningen;
– styrken for stemmegjenkjenning;
– aktivere/deaktivere knappelydene;
– aktivere/deaktivere stemmekommando per 

stemme.
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”SPRÅK”
I denne menyen kan du velge språket som skal 
brukes i kjøretøyet. 
Velg ønsket språk.
Du får beskjed om stemmekommando er tilgjenge-
lig for hvert enkelt språk.

”TASTATUR”
Fra denne menyen kan du velge typen virtuelt tas-
tatur: (”Azerty”, ”Qwerty”, ”Qwertz” osv.) Når du 
begynner å angi teksten, foreslår multimediesyste-
met tilknyttede ord for deg.

Startsider, funksjoner og informasjon kan vises 
ulikt avhengig av landet.

”DATO OG KLOKKESLETT”
I denne menyen kan du justere følgende:
– visningsmodus;
– dato;
– klokkeslett (12 eller 24 timer);
– analog eller digital klokke;
– automatisk justering;
– justering av klokkeslett og dato.

Merk: Vi anbefaler å beholde automatisk innstil-
ling.

”HJEMMEMENY”
Bruk denne menyen til å konfigurere startsidene i 
multimediesystemet. Du kan endre startsidevisnin-
gene ved å legge til kontrollprogrammer og omor-
ganisere noen av menyene.
Du finner mer informasjon om konfigurering av 
startsiden i avsnittet Legge til og administrere kon-
trollprogrammer.

”BRUKERPROFIL”
Velg ønsket brukerprofil.
Følgende innstillinger lagres i en brukerprofil:
– systemspråk;
– avstandsenhet (hvis tilgjengelig);
– konfigurasjon av startsiden;
– skjerminnstillinger;
– MULTI-SENSE-innstillinger;
– innstillinger for omgivelsesbelysning;
– innstillinger for førersetets stilling;

– innstillinger for sidespeil;
– innstillinger for massasje;
– forhåndsinnstillinger;
– radioinnstillinger;
– navigasjonsinnstillinger;
– navigasjonshistorikk;
– navigasjonsfavoritter;
– personverninnstillinger.

Fra fanen ”Generelt” trykker du på ”Logg på”-knap-
pen for å lagre innstillingene.

Når du angir identifikasjonen, blir profilinnstillin-
gene lagret til kontoen ”MY Renault”. Du kan deret-
ter bruke kontoen til å laste inn kjøretøyinnstillinger 
og innstillinger for multimediesystemet på et annet 
kjøretøy av samme merke.



22S Y S T E M I N N S T I L L I N G E R  ( 3 / 3 )

Systeminformasjon

Gå til menyen ”Info” og velg ”System”-fanen for 
å konfigurere følgende:
– ”Oppdaterings status”;
– ”Systemoppdatering”;
– ”Oppdatering av kart”;
– ”Lisens”;
– ”Tilbakestill til fabrikkinnstillinger”.

TILBAKESTILLE SYSTEMET
Slå på multimediesystemet.
Velg ”Info” fra hovedmenyen, trykk på ”System” 
og velg ”Tilbakestill til fabrikkinnstillinger”.

Du finner mer informasjon i systeminstruksjo-
nene.

”FORSLAG & MELDINGER”
Bruk denne menyen til å vise forslag og varsler 
under kjøring. Hvert varsel informerer om hendel-
ser basert på følgende kategorier:
– ”Navigasjon”;
– ”Multimedia”;
– ”Telefon”;
– ”Bil”;
– ”Apper”;
– ”System”;
– ...
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