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WELKOM IN DE WERELD VAN R-LINK

Gefeliciteerd met uw keuze. Dankzij het geïntegreerde aanraakbeeldscherm, een bedieningsknop op het stuur en spraakherkenning (afhankelijk van het land), zal u met 
R-Link alles kunnen bedienen zonder uw ogen van de weg te halen.

Ontdek in een paar bladzijden de belangrijkste functionaliteiten en instellingen van uw R-Link-multimediasysteem, inclusief navigatie.

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

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 -systeem is afhankelijk van de uitvoe-
ring, de gekozen opties en het land van aflevering. Afhankelijk van het merk en het model van uw telefoon, kunnen sommige functies gedeeltelijk of totaal on-
verenigbaar zijn met het multimediasysteem van uw auto.

Raadpleeg uw merkdealer voor meer details.
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Trek aan de kaart om hem helemaal te verwijde-
ren. U kunt ook op “Systeem” drukken en daarna 
op “Verwijder SD-kaart” om de SD-kaart veilig te 
verwijderen.

Spraakherkenning 
Uw multimediasysteem heeft een spraakherken-
ningssysteem dat spraakcommando’s kan aanstu-
ren voor bepaalde functies en toepassingen van het 
multimediasysteem en de telefoon. Op die manier 
kunt u uw handen op het stuur houden terwijl u het 
multimediasysteem of uw telefoon bedient.
Via de knop 2 of 3 kunt u de spraakherkenning van 
uw multimediasysteem en/of uw telefoon gebrui-
ken als deze is verbonden aan het systeem.

BESCHRIJVING
Bij het multimediasysteem is een SD-kaart gele-
verd. Hierop staat onder andere de cartografie van 
uw land. Zorg er voor ieder gebruik voor dat de ge-
bruikte SD-kaart niet vergrendeld is.

UPDATES
Updates, met name van cartografie, worden re-
gelmatig uitgegeven. Deze kunt u downloaden op 
R-Link Store door de SD-kaart van uw multime-
diasysteem in uw computer te steken, die op het 
internet is aangesloten.
Na aflevering van uw nieuwe auto kunt u tijdens 
een bepaalde periode uw systeem gratis updaten. 
Na deze periode zijn de updates niet meer gratis.
NB: wij raden u aan om een R-Link Store-account 
aan te maken op uw computer en uw systeem re-
gelmatig te updaten.

DE SD-KAART INSTEKEN/VERWIJDEREN
Met het navigatiesysteem uitgeschakeld, steekt u 
de SD-kaart in de gleuf 1. Om de SD-kaart te ver-
wijderen uit de sleuf 1, drukt u tegen de kaart en 
laat u deze weer los. De kaart komt enkele millime-
ters naar buiten. 

E E R S T E  G E B R U I K  ( 1 / 4 )

Aan
Het multimediasysteem gaat automatisch aan bij 
het starten van de auto. Druk, in de andere geval-
len, op de Aan/Uit-knop  van uw systeem.

Uit
Druk op de Aan/Uit-knop  van uw multimedi-
asysteem om het systeem uit te zetten.

SLUIT UW SYSTEEM AAN
Druk op de knop “Activeer mijn diensten” in het 
hoofdmenu van uw multimediasysteem om uw ver-
bonden diensten te activeren en de R-Link Store-
applicaties op te halen.

Een SD-kaart is kwetsbaar, buig hem niet. Steek 
deze op de juiste manier in.
Gebruik uw SD-kaart uitsluitend voor het ge-
bruiken en updaten van uw multimediasysteem. 
Gebruik de kaart niet in een ander apparaat (fo-
totoestel, mobiele GPS enz.) of in een andere 
auto.

1

3

2
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Aanraakscherm D
Raak een functie of een toets op het beeldscherm 
aan om deze te selecteren.

Bedieningsknoppen
Het multimediasysteem kan worden bediend via 
de knoppen op het scherm D, een centrale bedie-
ning E, een van de stuurkolomschakelaars F of een 
van de multimediapanelen G.

BEDIENINGSKNOPPEN OP HET SCHERM D
4 Toegang tot Easy park assist (gebruiksvriende-

lijke parkeerhulp).
5 Toegang tot rijhulpsystemen.
6 Startpagina.
7  aan/uit.

CENTRALE BEDIENING E
8 Terugkeren naar het vorige menu.

E E R S T E  G E B R U I K  ( 2 / 4 )

D

5

9 Naar het beginscherm gaan.
10 Het submenu openen.
11 Naar het menu Telefoon gaan.
12 Overschakeling:
  – verplaatsen over de kaart;
  –  omhoog/omlaag: door de verschillende 

zones A, B of C van een menu op het 
scherm gaan;

  –  links/rechts: zich verplaatsen in de ver-
schillende tabs van een menu.

  Draaien:
  –  door de verschillende items van zones A, B 

of Cgaan;
  – zich verplaatsen in een lijst;
  –  veranderen van de schaalgrootte (modus 

ZOOM).
  Klikken: om te bevestigen.
13 Het scherm met de bron waarnaar wordt ge-

luisterd.
14 Stand-by schakelen van het scherm.

8 9 10

11

13
1415

16

17

12

15 Naar favorieten gaan.
16 Naar het hoofdmenu gaan.
17 Naar het menu Navigatie gaan.

BEDIENING BIJ HET STUURWIEL F
18 Kiezen van de audiobron.
19 Een oproep beantwoorden/beëindigen (tele-

foonmodus).
20 Het volume van de actuele bron verhogen.
21 Het volume van de actuele bron verlagen.
20+21 Het geluid van de huidige radiobron 

dempen/herstellen.
22 Veranderen van radiomodus of een actie beves-

tigen.
23 Draaien: zoeken naar radiostations, veranderen 

van track of van audiomap.

E

A

C

BNR - Dancefloor

Preset 3FM1

Energiestroom 

Menu 

18 19

20

21

22

6

7

F

23

4

B



5E E R S T E  G E B R U I K  ( 3 / 4 )

Multimediavoorkant G

31 Radio beluisteren.

32 Aan/uit.

33  Draaien: instellen van het volume van de actu-
ele bron.

34 Kort drukken: oproepen van een opgeslagen ra-
diostation.

  Lang drukken: opslaan van een radiostation.

35  Draaien: zoeken naar radiostations, veranderen 
van CD-track.

36 Een CD uitwerpen.

37 Een externe bron kiezen.

38 Kort drukken:

  –  horizontaal verplaatsen in de weergaven;
  –  zich verplaatsen in de verschillende zones 

van het scherm;
  –  veranderen van CD-track of afspeellijst.

  Ingedrukt houden:

  –  snel vooruit/terugspelen op een CD of au-
diobestand.

31 32 33 34 35 36 37

383438

G
34 33 34 36

37383831

G24 25

26

27

28

30

BEDIENING BIJ HET STUURWIEL F
24 Kiezen van de audiobron.
25 Radiomodus veranderen (AM/FM1/FM2/DR1/

DR2).
26 Het volume van de actuele bron verhogen.
27 Kort drukken:
  – een oproep beantwoorden/beëindigen (te-

lefoonmodus);
  – het geluid in-/uitschakelen.
28 Het volume van de actuele bron verlagen.
29 Draaien: zoeken naar radiostations, veranderen 

van track of van audiomap.
30 Activeren/deactiveren van de spraakherkenning.

F

29

32
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Beginscherm
46 Audio-informatie.
47 Systeemmeldingen.
48 Toegang telefoonmenu/Status van verbonden 

telefoon/Toegang tot het spraakherkennings-
scherm van de verbonden telefoon.

49 buitentemperatuur
50 Tijd.
51 Navigatie-instructies.
52 Submenu.
53 Opslaan van de huidige positie van de auto.
54 Favorieten.
55 Toegang tot het menu Android Auto™ van de 

verbonden telefoon
56 Driving Eco²/Energie (elektrische auto's)
57 Hoofdmenu.
58 Navigatie-instructies

  Drukken:
  – bevestigen.

42 Terug naar het vorige menu.
43 Naar het beginscherm gaan.
44 Naar het menu Telefoon gaan.
45 Het scherm met de bron waarnaar wordt ge-

luisterd (radio, audio-CD...), openen.

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

U kunt de indeling van de startpagina wijzigen. 
Raadpleeg het instructieboekje van uw systeem 
voor aanvullende informatie.

32 43 38 38 44 36

4239

G

39 Naar het hoofdmenu gaan.

40 Het submenu openen.

41 Overschakeling:
  – verplaatsen over de kaart;
  –  Hoog/laag: zich verplaatsen over de ver-

schillende delen van een menu (balk bo-
venaan, middendeel, balk onderaan);

  –  links/rechts: zich verplaatsen in de ver-
schillende tabs van een menu.

  Draaien:
  –  zich verplaatsen in de verschillende items 

van een bepaald deel;
  –  veranderen van de schaalgrootte (modus 

ZOOM).

32 31 38 38 37 36

3940414243

G

Preset 3FM1

Driving Eco²

Menu 

46 4847 49 50

5253545657
40 4541

51
58

55



7I N V O E R E N  V A N  E E N  B E S T E M M I N G  ( 1 / 4 )

Menu 
“Navigatie”

Druk in het hoofdmenu op de knop “Navigatie” 
en vervolgens op de knop “Rijd naar... ” om uw 
bestemming in te voeren.

MENU “RIJD NAAR... ”

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

“THUIS”

Met dit menu kunt u de begeleiding starten 
naar uw van tevoren gedefinieerde huisadres.

U slaat uw thuisadres op door middel van het 
menu “Instellingen” en vervolgens “Wijzig 
thuislocatie”.

“OPGESLAGEN LOCATIES”

In dit menu staan de opgeslagen favoriete be-
stemmingen.

EEN “ADRES” INVOEREN

Met dit menu kan een adres geheel of ge-
deeltelijk ingevoerd worden: land, stad, straat 
en nummer. Bij het eerste gebruik moet u uw 
land selecteren en bevestigen.

– Voer met behulp van het aanraaktoetsen-
bord de naam of de postcode van de ge-
wenste stad in. 

Het systeem kan u verschillende namen van 
steden voorstellen in de zone A. Druk op de 
naam van de stad die verschijnt om te be-
vestigen.
Als deze keuzes u niet bevallen, gaat u naar 
de complete lijst die overeenkomt met uw 
zoekopdracht door op de toets 1 “Lijst” te 
drukken.

Lijst

1

A

Straat

Rue Lafayette

Avenue de la grande armée

– Selecteer de gewenste stad;
– Ga op dezelfde manier te werk voor de schermen 

“Straat” en “Huisnummer”. Als u geen huisnum-
mer wilt invoeren of als het systeem het nummer 
niet herkent, kunt u een kruising aangeven. 
Druk op de toets “Kruispunt” vanuit het scherm 
“Straat” en selecteer de straat.

NB: het systeem bewaart de laatste ingevoerde 
steden. U kunt rechtstreeks een van deze steden 
selecteren door de lijst weer te geven of vanuit het 
menu “Recente bestemmingen”.
NB: om het toetsenbordtype te wijzigen ( “azerty”,  
“qwerty”,  “Grieks” enzovoort) drukt u op de 
knop 2.

2



8I N V O E R E N  V A N  E E N  B E S T E M M I N G  ( 2 / 4 )

"RECENTE BESTEMMINGEN"

Met dit menu kunt u een bestemming selec-
teren in de lijst met de laatst gebruikte be-
stemmingen. Dit opslaan gebeurt automa-
tisch.

– Selecteer in het menu “Navigatie” de ru-
briek “Rijd naar... ” en vervolgens  “Recente 
bestemmingen”;

– Selecteer in de lijst met opgeslagen be-
stemmingen een adres om de routebege-
leiding te starten

“TOMTOM PLACES”

Met deze dienst kunt u een nuttige plaats 
zoeken met behulp van een trefwoord en er 
een bestemming van maken.

– Selecteer in het menu “Navigatie” de ru-
briek “Rijd naar...” en vervolgens “TomTom 
Places”;

– Voer uw trefwoord in met het toetsenbord 
en bevestig;

– Selecteer een adres in de lijst met gevon-
den items om de routebegeleiding te star-
ten.

NB: dit pictogram wordt alleen weergegeven 
als u een abonnement hebt in het land waar 
de  LIVE-diensten beschikbaar zijn.

“OPLAADSTATION”

Met dit menu kunt u een oplaadstation voor 
uw elektrische auto vinden en de route daar-
heen plannen.

NB: u kunt uw persoonlijke stations beheren 
via het menu “EV-instellingen”. Raadpleeg 
het instructieboekje van uw systeem voor 
aanvullende informatie.

NB: de persoonlijke oplaadstations worden 
opgeslagen in het navigatiesysteem en de al-
gemene oplaadstations worden opgeslagen 
op de SD-kaart.
Alleen de lijst op de kaart SD kan worden 
bijgewerkt en alleen de persoonlijke oplaad-
stations kunnen vanaf het navigatiesysteem 
worden beheerd.

 “NUTTIGE PLAATS” (PI)

Een nuttige plaats (PI) is een service, een 
gebouw of een toeristische plek, dichtbij een 
plaats (het vertrekpunt, de stad van bestem-
ming, onderweg, enz.).
De PI zijn verdeeld in verschillende catego-
rieën zoals restaurants, musea, parkeerplaat-
sen enz.

Er zijn verschillende keuzes mogelijk om een 
nuttige plaats (PI) te zoeken:

– de categorie;
– de naam van de gezochte PI.
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Spraakherkenning 

U kunt de spraakbediening van uw multimediasys-
teem of uw telefoon gebruiken om een bestem-
ming in te voeren zonder het scherm te gebruiken.
Tik op de knop 3 of 4 en wacht op het geluids-
signaal voordat u begint te spreken. Volg de ge-
sproken instructies die het systeem en het scherm 
u geven.

I N V O E R E N  V A N  E E N  B E S T E M M I N G  ( 3 / 4 )

“LOCATIE OP DE KAART”

Met dit menu kunt u een bestemming be-
palen vanaf de kaart. Selecteer in het menu 
“Navigatie” “Rijd naar...” en vervolgens de 
rubriek “Locatie op de kaart”.

Verplaats de kaart om de cursor op uw be-
stemming te plaatsen, bevestig daarna: het 
systeem berekent de route.

“LENGTE- EN 
BREEDTEGRAAD”

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

4

Raadpleeg het instructieboekje van uw multime-
diasysteem voor aanvullende informatie.

3
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Samenvatting van het 
traject

Als de informatie over uw bestemming ingevoerd 
is, berekent het systeem de route.

Het scherm bestaat uit twee tabbladen:

– op het trajecttabblad 5 kan een samenvatting van 
de route worden weergegeven;

– met het tabblad LIVE 6 kunnen de actuele ver-
keersinfo en gevaarlijke zones in realtime worden 
weergegeven.

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

Bevestigen van de 
bestemming

Na de berekening toont het systeem de route en 
kunt u kiezen uit twee mogelijkheden:

– «+»: daarmee kunt u de routedetails weergeven, 
de route wijzigen en de route opslaan;

– «OK»: de begeleiding begint.

NB: als u niet bevestigt, sluit deze bladzijde na tien 
seconden en start de begeleiding automatisch.
Opmerking: de bron van de ontvangen verkeers-
informatie wordt automatisch geselecteerd door 
het multimediasysteem (LIVE als u een abonne-
ment hebt genomen). De dienst "LIVE"   gebruikt 
"TomTom Traffic" die de gegevens vaker bijwerkt 
(om de 3 minuten) en die informatie biedt over 
hoofdwegen en secundaire wegen.

BIJZONDERHEDEN ELEKTRISCHE AUTO
Afhankelijk van het laadniveau van de auto:
– als de bestemming bereikbaar is, begint de bege-

leiding;

In sommige landen is het downloaden en in-
schakelen van de waarschuwingsoptie voor ge-
vaarlijke zones verboden.

Rijd naar... 

Avenue Du Golf - Aven. . .

Guyancourt

4:40 min.

2.0 km

Snelste route 

16 april, 19:46

OK

5 6

– als het laadniveau ontoereikend is voor de be-
stemming, vraagt het systeem u een oplaadsta-
tion op de route te selecteren.

De vlag 5 stelt uw bestemming voor. Zijn kleur 
geeft aan of de bestemming kan worden bereikt 
(groen) of niet (rood), afhankelijk van het laadni-
veau van de auto.

INSTELLINGEN NAVIGATIE
Om het volume van de begeleidingsberichten te 
wijzigen, gebruikt u de geluidsbediening van uw 
systeem tijdens een gesproken bericht of drukt u 
op de bediening 7 op het scherm B.

7

B



11D E  R A D I O  B E L U I S T E R E N

MODUS “LIJST ”
Druk op de toets “Lijst ” voor toegang tot de volle-
dige lijst van ontvangen radiostations en selecteer 
daarna het gewenste station.

MODUS “FREQUENTIE”
Selecteer “Frequentie” om een station handmatig 
te zoeken. Om de frequentie te regelen zijn er twee 
zoekmodi:

– Handmatig zoeken door een druk op de toetsen 3 
en 4;

– Semiautomatisch zoeken door een druk op de 
toetsen 2 en 5.

Lijst Voorgeprogrammeerd 
station

Frequentie

2 43 5

Naar de radio 
gaan

AANRAAKSCHERM
Klik in het hoofdmenu op “Multimedia ” en 
daarna op “Radio ”.

RADIOVOORKANT/MULTIMEDIAVOORKANT
Druk op de knop “Radio ” op de interface.

Een golfbereik kiezen
Kies het gewenste golfbereik (AM, FM of DR) 
door op 1 te drukken.

Radio AM en FM;

MODUS “VOORGEPROGRAMMEERD STATION”
Druk op het tabblad “Voorgeprogrammeerd sta-
tion” voor toegang tot de lijst van opgeslagen 
radiostations en selecteer daarna het gewenste 
station. Om een station toe te voegen drukt u 
lang op het gewenste nummer.

1

Voorgeprogrammeerd 
station

Lijst 

Radio DR1

AF | i-Traffic

6

7

DR-radio (digitale radio 
over land)

MODUS “LIJST ”
Bij deze modus wordt de lijst met beschikbare ra-
diostations weergegeven.
Klik op 6 of 7 om alle radiostations te doorlopen. 
Raadpleeg het instructieboekje van uw systeem om 
deze lijst bij te werken. 

MODUS “VOORGEPROGRAMMEERD STATION”
Met deze werkstand kunt u de stations oproepen 
die u van tevoren in het geheugen hebt gezet. Druk 
op de toetsen 1 tot 6 om de opgeslagen stations 
te kiezen.
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“MEDIA”

Druk op de toets “Media” en selecteer ver-
volgens de aangesloten invoerbron om toe-
gang te krijgen tot de gewenste audiobestan-
den.
NB: u kunt enkel de beschikbare bronnen 
selecteren. De niet-beschikbare bronnen 
worden in het grijs weergegeven.

“AFBEELDINGEN”

Druk op de toets «Afbeeldingen» en selecteer 
vervolgens de aangesloten bron (SD-kaart, 
USB, enz.) om naar de foto's te gaan. Het 
systeem stelt twee manieren van weergave 
voor:
– “alle foto’s weergeven”;
– “een foto bekijken”.

“VIDEO”

Druk op de toets “Video” en selecteer vervol-
gens een aangesloten bron (SD-kaart, USB, 
...). Het systeem stelt twee manieren van 
weergave voor:
– “alle video’s bekijken”;
– “een video bekijken”.

“INSTELLINGEN”

Met dit menu kunt u de verschillende functies 
van het menu “Multimedia” instellen.
Raadpleeg het instructieboekje van uw sys-
teem voor aanvullende informatie.

M U L T I M E D I A

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 
vanuit het hoofdmenu op “Multimedia “ en maak 
een keuze uit de volgende lijst:

– “Radio”;
– “Media”;
– « Afbeeldingen » ;
– “Video”;
– “Instellingen”.

Er zijn verschillende invoerbronnen beschikbaar:
– CD-audio;
– USB ;
– SD-kaart;
– Aux-aansluiting;
– Bluetooth®-verbinding.

“RADIO”

Raadpleeg het hoofdstuk Radio in dit docu-
ment.

Het systeem kan sommige foto- en videofor-
maten niet lezen. Voor meer informatie over 
de compatibele formaten raadpleegt u best een 
merkdealer.



13B 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

Uw telefoon kan u vragen om het delen van uw 
contacten en oproeplogs toe te staan. Accepteer 
het delen om deze gegevens in het systeem terug 
te vinden. Raadpleeg het instructieboekje van het 
systeem wanneer u gebruik wilt maken van een 
ander soort verbinding.

EEN TELEFOON VERBINDEN
Zodra het systeem ingeschakeld is, zoekt het 
handsfree systeem de gekoppelde telefoons in de 
buurt. Het downloadt automatisch de gegevens 
van de laatst aangesloten telefoon (telefoonboek, 
muziek...). Raadpleeg hoofdstuk “Een oproep uit-
sturen/ontvangen” om deze optie uit te schakelen.

NB: als er een telefoongesprek gaande is tijdens de 
aansluiting van de telefoon, wordt dit automatisch 
overgezet naar de luidsprekers van de auto.

NB: Voor meer details over de lijst met compatibele 
telefoons, kunt u contact opnemen met een merk-
dealer of de website van de constructeur raadple-
gen als hij die heeft.

EEN GEKOPPELDE TELEFOON WIJZIGEN

Het systeem kan tot 5 mobiele telefoons in het ge-
heugen opslaan, maar er kan er maar één tegelijk 
verbonden zijn.
U kunt op elk moment een van de telefoons ver-
binden/verbinding verbreken. Hiertoe drukt u in het 
hoofdmenu
– op “Telefoon”, “Instellingen” en vervolgens op 

“Beheer apparaten”;
– selecteer de te koppelen of te ontkoppelen tele-

foon.

Telefoon van Sandra

Apparaat toevoegen

Menu 
“Telefoon”

EEN TELEFOON KOPPELEN
Voor het eerste gebruik van uw handsfree 
systeem, moet u uw mobiele Bluetooth®-
telefoon koppelen aan uw auto. Controleer of de 
Bluetooth® van uw mobiele telefoon ingescha-
keld is en zichtbaar gemaakt is.
Vanuit het hoofdmenu van uw systeem:
– drukt u op “Telefoon” en vervolgens op 

“Instellingen”.
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 waarvan Bluetooth® 
is ingeschakeld;

– kies uw telefoon in de voorgestelde lijst. Uw 
telefoon is gekoppeld aan het 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. 

Beheer apparaten 
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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 telefoon 
opgeslagen contactpersonen.

Selecteer de contactpersoon (als de con-
tactpersoon meerdere nummers heeft, kiest 
u het gewenste nummer), deze contactper-
soon wordt automatisch gebeld zodra u op 
het nummer klikt.

“HISTORIE”

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.

“BEL EEN NUMMER”

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

“VOICEMAIL”

Met dit menu kunt u uw voicemail beluiste-
ren. Druk op dit pictogram om het systeem 
de geconfigureerde voicemail te laten bellen.

DE VOICEMAIL CONFIGUREREN

Als de voicemail niet geconfigureerd is, krijgt 
u het configuratiescherm te zien. Toets het 
nummer van de voicemail van uw telefonie-
operator in.
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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 3 of 4 en wacht op het geluids-
signaal voordat u begint te spreken. Volg de ge-
sproken instructies die het systeem en het scherm 
u geven.

“BLUETOOTH® IN-/UITSCHAKELEN”
Druk op 1 om de Bluetooth®-aansluiting in of uit 
te schakelen.
Druk op “OK”.

“TELEFOONGEGEVENS AUTOMATISCH 
DOWNLOADEN”
Druk op 2 om het automatisch downloaden van de 
telefoongegevens (telefoonboek, muziek enz.) in of 
uit te schakelen en druk op “OK”.
Het systeemgeheugen is beperkt en het is moge-
lijk dat niet alle contactpersonen kunnen worden 
geïmporteerd.
Opmerking: de contactpersonen die op de SIM-
kaart op uw telefoon zijn opgeslagen, zijn niet 
zichtbaar. Alleen contactpersonen die op de tele-
foon zijn opgeslagen, zijn zichtbaar.

Afstellen

Apparaten Beheer

Geluidsniveaus 

Voicemail 

Bluetooth inschakelen 

Telefoongegevens automatisch downloaden 

B E L L E N  E N  G E B E L D  W O R D E N  ( 2 / 2 )

1

2
OK 4

“INSTELLINGEN”

Met dit menu kunt u:

– de gekoppelde apparaten beheren;
– de geluidsniveaus van het handsfree sys-

teem en de beltoon instellen;
– de voicemail configureren;
– Bluetooth® in-/uitschakelen;
– het automatisch downloaden van de tele-

foongegevens in- of uitschakelen.

“BEHEER APPARATEN”
Met dit menu kunt u een telefoon verbinden/
verbinding verbreken.

“GELUIDSNIVEAUS”
Met dit menu kunt u het belgeluidsvolume 
wijzigen.

“VOICEMAIL”
Met dit menu kunt u het telefoonnummer van 
uw voicemail wijzigen.

Raadpleeg het instructieboekje van uw multime-
diasysteem voor aanvullende informatie.

3
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Menu 
“Voertuig”

Met dit menu kunt u het brandstofverbruik of 
verbruik van elektrische energie controleren. 
Druk op “Voertuig” in het hoofdmenu om de on-
derstaande menu’s weer te geven.

« DRIVING ECO2 »

Met dit menu kunt u de volgende informatie 
weergeven:
– “Ritrapport”;
– “Mijn voorkeursritten”;
– “Eco-begeleiding”.

“RITRAPPORT”

Met dit menu kunt u de opgeslagen gegevens 
van uw laatste route weergeven:
– “Gemiddeld verbruik”;

“ECO-UITDAGING”

Dit menu evalueert uw ecologische rijstijl 
door u een score op 100 toe te kennen en 
vertelt u welke scores de andere gebruikers 
van het merk behaalden.

“ECO-BEGELEIDING”

Dit menu evalueert uw rijstijl en geeft u de 
meest geschikte aanwijzingen om uw brand-
stof- of energieverbruik te optimaliseren.

“BOORDCOMPUTER”

Met dit menu kunt u informatie weergeven 
over het verbruik, de totale afgelegde afstand, 
de gemiddelde snelheid en de begindatum 
van de berekening sinds de laatste reset.

– “Gemiddelde snelheid  rychlost“;
– “Totaal verbruik”;
– herwonnen energie of gereden kilometers;
– gemiddelde prestatie van zuinig rijden;
– remanticipatie;
– vermogen om de snelheid van het voertuig 

te controleren.
Om uw gegevens op te slaan, klikt u op “Sla 
op” en vervolgens op het soort route. Druk 
op “Opnieuw instellen” en daarna op “Ja” 
om uw gegevens te resetten.

“MIJN VOORKEURSRITTEN”

Met dit menu kunt u de evolutie van uw rijstijl 
bekijken en vergelijken met behulp van de tab-
bladen onderaan op het scherm (“Overzicht”, 
“Laatste”, “Gemiddeld” en “Beste”).

Raadpleeg het instructieboekje van uw systeem 
voor aanvullende informatie.
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“ELEKTRISCH VOERTUIG”

Met dit menu kunt u informatie weergeven 
over de volgende elektrische auto’s.

“ENERGIESTROOM” 

Met dit menu kunt u een schema van de 
auto weergeven dat de momenten aangeeft 
waarop de auto energie verbruikt of genereert 
om de tractiebatterij op te laden.

“VERBRUIKSGEGEVENS”

Met dit menu kunt u de “Energiestroom” en 
de “Verbruiksgegevens” weergeven.

“OPLAADPLANNER”

Met dit menu kunt u de starttijd voor het 
laden instellen volgens een tijdschema of een 
weekkalender.

“COMFORT-TIMER”

Met dit menu kunt u de starttijd van de air-
conditioning programmeren volgens een 
weekkalender.

“TAKE CARE”

Met dit menu kunt u de geurverspreiders en 
de ionisator regelen en de kwaliteit van de 
buitenlucht controleren.

“INSTELLINGEN”

Met dit menu kunt u naar de instellingen gaan 
van:
– Parkeerhulp;
– Waarschuwing bij verlaten van rijstrook;
– “Easy park assist”;
– Dodehoekwaarschuwing;
– het automatisch inklappen van de spiegels 

bij het vergrendelen van de auto;
– de automatische portiervergrendeling tij-

dens het rijden;
– de ruitenwissers achter wanneer de auto in 

achteruit wordt geschakeld;
– de contourlichten;
– de ontgrendeling van het bestuurderspor-

tier, enkel wanneer een portier wordt ge-
opend;

– gemakkelijke toegang van de bestuurder;
– het instellen van de indicator voor de rijstijl 

op het instrumentenpaneel;
– doven van de verlichting van het instru-

mentenpaneel tijdens het laden;
– de routekaart “Driving-Eco²”;
– Automatisch grootlicht.

Het menu “Instellingen” is alleen beschikbaar 
voor een stilstaande auto.
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“R-Link Store”

Met deze dienst kunt u de beschikbare apps be-
kijken. U kunt via een beveiligd onlinesysteem 
applicaties kopen of abonnementen nemen op 
diensten.

“Navigatieservices“

Met deze dienst kunt u de vervaldatum van de 
abonneediensten raadplegen.
Opmerking: de beschikbaarheid van 
“Navigatieservices” kan variëren.

“TOMTOM TRAFFIC" OF 
"VERKEERSINFO”

Met deze dienst kunt u verkeersinformatie in 
real time te ontvangen.

Menu 
“Services”

Vanuit het hoofdmenu drukt u op “Services ”.

Via het menu “Services” bereikt u de verschil-
lende functies en andere diensten die hieronder 
staan beschreven. Bepaalde diensten zijn gratis 
tijdens de proefperiode. U kunt uw abonnement 
online verlengen bij www.MyRenault.com of bij 
de R-Link Store van uw land.

D I E N S T E N  ( 1 / 2 )

“FLITSLOCATIES”

Deze dienst duidt de gevaarlijke zones aan.
Opmerking: afhankelijk van het land en van 
plaatselijke beperkingen is het mogelijk dat 
de radars niet getoond worden.

“TOMTOM PLACES”

Met deze dienst kunt u een nuttige plaats 
zoeken via een trefwoord en er een bestem-
ming van maken.

« MYTOMTOM LIVE »

Met deze dienst kunt u de vervaldatum van de 
abonneediensten raadplegen.
Opmerking: de beschikbaarheid van LIVE-
diensten kan variëren.

In sommige landen is het downloaden en aanzetten van de optie van de waarschuwingen voor flitsloca-
ties verboden.

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

“Android Auto™": sluit uw smartphone aan op 
de USB-poort in uw auto om apps op uw smart-
phone te gebruiken op uw multimediasysteem.
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“APPLICATIEBEHEER”

Met deze dienst kunt u de geïnstalleerde ap-
plicaties beheren.

“NAVIGATIESERVICES”

Met deze dienst kunt u de vervaldatum van de 
abonneediensten raadplegen.

“INSTELLINGEN VOOR 
DELEN VAN GEGEVENS”

Met deze dienst kunt u de gegevensdeling in- -
of uitschakelen.

“APPLICATIES BIJWERKEN”

Met deze dienst kunt u uw apps updaten. 
Hiervoor hebt u wel een geldig abonnement 
nodig.

D I E N S T E N  ( 2 / 2 )

“WEER”

Deze dienst geeft u weerberichten voor de 
plaats die u gekozen hebt.

« Z.E. SERVICES» 
(elektrische auto)

Deze dienst biedt op het instrumentenpaneel 
en via sommige mobiele telefoons of uw pc 
informatie over de oplaadstatus van uw auto.

“Instellingen”

In deze dienst vindt u de tools voor het 
beheer van de applicaties en de verbindingen.

“E-GIDS R-LINK”

Deze dienst bevat alle instructies.

“E-MAIL”

Met deze dienst kunt u uw e-mails bekijken 
als de auto stilstaat.

“GEBRUIKERSPROFIELEN”

Via deze dienst kunt u uw gebruikersprofiel 
aanpassen.

“RENAULT ASSISTANCE"

Met deze dienst krijgt u toegang tot RENAULT 
Assistance.

Raadpleeg het instructieboekje van uw systeem 
voor meer informatie over deze diensten.
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Klik op de knop “Favorieten” op het beginscherm. 
Via het menu favorieten kunt u sneltoetsen aanma-
ken en uw favorieten beheren in 4 subonderdelen:

1 Navigatie;

2 Radio;

3 Telefoon;

4 Applicaties

EEN NAVIGATIE-FAVORIET TOEVOEGEN

Selecteer een leeg blad of de toets “Voeg favoriet 
toe”.
Voeg een adres toe aan uw favorieten.

EEN MEDIA-FAVORIET TOEVOEGEN

Selecteer een leeg blad of de toets “Voeg favoriet 
toe”.
Voeg een radiostation toe aan uw favorieten.

EEN TELEFOON-FAVORIET TOEVOEGEN

Selecteer een leeg blad of de toets “Voeg favoriet 
toe”.
Voeg een contactpersoon uit de namenlijst toe aan 
uw favorieten.

EEN DIENSTEN-FAVORIET TOEVOEGEN

Selecteer een leeg blad of de toets “Voeg favoriet 
toe”.
Voeg een applicatie toe aan uw favorieten.

Favorieten verwijderen

Om een favoriet te verwijderen, drukt u op de 
betreffende favoriet en vervolgens op “+” en op 
“Verwijder een favoriet”. Er verschijnt een beves-
tigingsboodschap op het scherm, druk vervolgens 
op “Verwijder” om te bevestigen.

Het is mogelijk om alle favorieten te verwijderen, 
druk daarvoor op “+” en daarna op “Verwijder 
alle favorieten”. Er verschijnt een bevestigings-
boodschap op het scherm, druk vervolgens op 
“Verwijder” om te bevestigen.

Voeg favoriet toe 

Verwijder een favoriet 

Verwijder alle favorieten

Favorieten - NavigatieFavorieten - Navigatie

1 2 3 4
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Menu 
“Systeem”

Druk op “Systeem” in het hoofdmenu en ver-
volgens op de knop “Systeem” om de onder-
staande elementen in te stellen.

“TAAL”

Met dit menu kunt u de taalkeuze voor het 
systeem instellen. Selecteer de gewenste taal 
in de lijst en kies vervolgens een stem.

“SCHERM”

Met dit menu kunt u de helderheid van het 
scherm bij dag/nacht afstellen en de auto-
matische inschakeling van de nachtmodus 
instellen.

“GELUID”

In dit menu kunnen de volgende parameters 
worden ingesteld:

“Geluidsniveaus”

Met dit menu kunt u het geluidsniveau van 
de verschillende functies (parkeerhulp, na-
vigatie, handsfree systeem, enz.) regelen.

“Waarschuwingen”

Met dit menu kunt u het geluidsniveau van 
waarschuwingen regelen en de waarschu-
wingen in-/uitschakelen terwijl het scherm 
van het multimediasysteem uitgeschakeld 
is.

“Snelheidsgevoelig 
volume “

Met dit menu kan het volume automa-
tisch verhoogd worden naargelang de 
rijsnelheid.

“Luidop voorlezen”

Met dit menu kunt u het soort informa-
tie regelen dat u wilt horen.

“Stem l”

Met dit menu kunt u het volume van de 
spraaksynthesizer regelen.

“KLOK”

Met dit menu kunt u de tijd van het systeem 
en de tijdsweergave instellen. Het systeem 
stelt automatisch de datum en de tijd in.Raadpleeg het instructieboekje van uw systeem 

voor aanvullende informatie.
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“VERWIJDER SD-KAART”

Met dit menu kunt u de SD-kaart in alle vei-
ligheid uitwerpen.

“HERSTEL 
FABRIEKSINSTELLINGEN”

In dit menu kunt u de standaardinstellingen 
van het systeem resetten en terugzetten.

NB: na een reset start het systeem op in het 
Engels. 

“ANDROID AUTO-
INSTELLINGEN™"

Met dit menu kunt u de voorkeuren van de 
app Android Auto™ instellen en de instructies 
voor de app lezen op het multimediasysteem 
van uw auto.

– kies een toetsenbordtype uit de voorge-
stelde keuzes en druk vervolgens op “OK” 
om uw keuze te bevestigen.

“KIES EENHEDEN“

Met dit menu kunt u kiezen welke eenheden 
het systeem moet gebruiken voor:
– afstanden;
– de weergave van de coördinaten;
– de temperatuur;
– de barometergegevens.

“STATUS EN INFORMATIE”

Met dit menu kunt u de volgende informatie 
weergeven:
– systeemversie;
– GPS-informatie;
– netwerkinformatie;
– informatie over softwarelicentie;
– copyright.

“VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN“

Met dit menu kunt u de waarschuwingen van het 
systeem in- of uitschakelen.
Selecteer vanuit dit menu de waarschuwingen, 
druk op “Volgende” om het geluid te selecteren 
dat bij deze waarschuwingen hoort en druk op 
“OK” om te bevestigen.

“STARTSCHERM”

Met dit menu kunt u de configuratie van het be-
ginscherm wijzigen.

“TOETSENBORDEN”

Met dit menu kunt u het toetsenbordtype 
voor het systeem kiezen:
– u kunt kiezen tussen Latijns, Grieks of 

Cyrillisch schrift, klik vervolgens op 
“Volgende”;
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