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R-LINK 2 DÜNYASINA HOŞ GELDİNİZ

Seçiminiz için tebrikler
Entegre multimedya ekranlı cihazınızdan en iyi şekilde yararlanabilmeniz için bu belgeyi okuyarak multimedya sisteminizin temel işlevlerini, ayarlarını ve bağlanabilirlik avantajlarını 
keşfetmenizi öneririz.

R-Linkmultimedya sisteminizin tam kullanıcı kılavuzunu doğrudan sisteminizde bulmak için ana menü ekranındaki açılır menü butonuna ve ardından R-Linkmultimedya sisteminizin tam kullanıcı kılavuzunu doğrudan sisteminizde bulmak için ana menü ekranındaki açılır menü butonuna ve ardından Kullanıcı Kullanıcı 
kılavuzukılavuzu öğesine basınız. öğesine basınız.

Fransızcadan çevrilmiştir. Aracın imalatçısının yazılı izin alınmaksızın bu kullanım kitabının kısmen veya tamamen kopyalanması veya tercüme edilmesi kesinlikle yasaktır.

Bu doküman, kullanım kitabının yerini almaz.
Multimedya sisteminizin «Referanslar» kılavuzunda bulunan özellikler hakkında daha ayrıntılı bilgiler için kullanım kitabınızın tamamını okuyunuz.
“Referanslar” kılavuzu, mevcut tüm işlevleri (standart veya isteğe bağlı) içermektedir. Bu işlevlerinBu işlevlerin R-LinkR-Link navigasyon sistemindeki mevcudiyeti modele, seçilen opsinavigasyon sistemindeki mevcudiyeti modele, seçilen opsi-
yonlara ve satıldığı ülkeye bağlıdır.yonlara ve satıldığı ülkeye bağlıdır. Telefonunuzun marka ve modeline bağlı olarak, bazı fonksiyonlar aracınızın multimedya sistemiyle kısmen veya tamamen uyumsuz olabilir.

Daha fazla bilgi için bir Yetkili Bayiye danışınız.
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Çalıştırma
Multimedya sistemi çalışır:
– araç çalıştırıldığında;
– multimedya paneli açma/kapama düğmesine basıldı-
ğında;

– ekrana dokunulduğunda.

SİSTEMİNİZİ BAĞLAYINIZSİSTEMİNİZİ BAĞLAYINIZ
Uygulamaları R-Link Store’dan almak için multimedya 
sisteminizin ana menüsünden “Oturum aç” butonuna ba-
sarak bağlı hizmetlerinizi etkinleştiriniz.
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A Kumandalar
Multimedya sisteminde, sistemle etkileşimde bulun-
mak için eşit olarak kullanılabilecek A, B veya C ekran 
kumandaları, bir merkezi kumanda D ve bir direksiyon 
simidi kumandası E mevcuttur.

EKRAN KOMUTLARI AEKRAN KOMUTLARI A
 1 1 Kısa basma: Açık/Kapalı.
  Uzun süreli basma: sistemi yeniden başlatır.
 2 2 Sesin arttırılması.
 3 3 Sesin azaltılması.
 4 4 Ana sayfalara erişim.
 5 5  Sürüş yardım sistemleri ayar menüsüne erişim.
 6 6 Gösterge / ekran ayarları menüsüne erişim.

EKRAN KOMUTLARI BEKRAN KOMUTLARI B
 7 7  “Kolay park etme yardımcısı” işlevi ekranına doğrudan 

erişim.
 8 8  “Sürüş yardımı” ayar ekranına doğrudan erişim veya 

kullanıcı ayarlarına erişim.
 9 9 Ana sayfalara erişim.
1010 Kısa basma: Açık/Kapalı.
  Uzun süreli basma: sistemi yeniden başlatır.
   Yön: kullanımda olan kaynağın sesini ayarlayın.

Durdurma
Multimedya sistemi kapandığında:
– multimedya paneli açma/kapama düğmesine basıldı-
ğında;

– aracınızın açılır mekanizmaları kilitliyken.

Mültimedya yüz 
Sistemde bir A, B veya C multimedya ekranı mevcuttur. 
Ekranda bir işlem veya bir tuşu seçmek için ona parma-
ğınızla dokunun.
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1515 Eğme:
  – seçili bölgede gezinme;
  –  yukarı/aşağı: çeşitli alanlarda (üst çubuk, merkezi 

alan, alt çubuk) gezinme;
  –  sol/sağ: bir menüdeki farklı sekmelere geçme.
  Döndürme
  –  bir bölgenin çeşitli konularında gezinmek;
  – bir listede gezinme;
  –  seyir yardımı kartının ölçek boyutunu değiştirin 

(ZOOM modu).
  Onaylamak için basın:
1616  Multi-Sense sistem menüsüne gidiniz veya sık kulla-

nılanlarda önceden seçilen modu değiştiriniz.

1212
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C

EKRAN KOMUTLARI CEKRAN KOMUTLARI C
 5  Sürüş yardım sistemleri ayar menüsüne erişim.
 6 6 Gösterge / ekran ayarları menüsüne erişim.
 9 9 Ana sayfalara erişim.
1010 Kısa basma: Açık/Kapalı.
  Uzun süreli basma: sistemi yeniden başlatır.
  Yön: seviyenin ayarlanması.
1111 Boş bir ekranın görüntülenmesi.

ORTA KUMANDA (D)ORTA KUMANDA (D)
1212 Önceki ekrana geri dönüş.
1313 Ana sayfalara erişim.
1414 İçerik menüsüne erişim.

DİREKSİYON SİMİDİ KUMANDASI EDİREKSİYON SİMİDİ KUMANDASI E
1717 Ses kaynağının seçimi.
1818 Telefon fonksiyonlarına erişim.
1919  Dinleme halindeyken ses kaynağının sesini açma.
2020 –  Radyo sesini kapatınız/açınız veya ses tanımayı 

kapatınız.
  –  Parçayı duraklatmak/başlatmak.
2121  Dinleme halindeyken ses kaynağının sesinin kısıl-

ması.
2222  Kısa basma:
  –  Radyo geçiş modunu değiştirin (ön ayar/liste/fre-

kans).
  - Onay.
   Uzun süreli basma: listelerden (klasörler/ses parça) 

çıkma.
2323  Radyo istasyonlarında/müzik parçalarında/dizin-

lerde gezinin.

E 1717 1818

1919

2020

2121

22222323
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Menü

Camille

2727 3131 3030 2929

3939

33333434 3434

3232

35353434

3232

3333
3535

3131

Menü

29293838

Camille

3939

2727 2828

Mültimedya sisteminiz dört ana sayfa içerir, bunla-
rın üçü çeşitli fonksiyonlara yönlendiren çeşitli widget-
lardan oluşan kişiselleştirebileceğiniz ana sayfalardır. 
Parmağınızı yatay yönde kaydırarak bir sayfadan diğe-
rine geçin.
İşleve göre bir veya iki boy widget bulunur. Bir ana say-
fada ekranın boyutuna göre en fazla şu kadar bileşen 
yerleştirebilirsiniz:
– dört küçük widget;
– iki büyük widget;
– iki küçük bir büyük widget.
Ana sayfa yapısının yanı sıra saat formatını da değiştire-
bilirsiniz. Sistemin kullanım kitabına bakınız.

Ana ekranlar
2727 Saat.
2828 Dış hava sıcaklığı.
2929 Telefon bilgileri (ağ ve akü).
3030  Bildirimler (telefon ve uygulamalarla ilgili).
3131 Sayfa göstergesi.
3232 Saat ve tarih gösterimi.
3333 Ana ekran seçeneklerine erişin (içerik menüsü).
3434 iklimlendirme bilgileri.
3535 Ana menüye giriş.
3636 Seçili kullanıcı profili bilgileri.
3737 «Ses kaynağı» kısayolu.
3838 “Harita Ayarları” kısayolu.
3939 Sayfa içeriği.

3636

3737 3030

3838 3737 2828

3636

Navigasyon

Menü

Oturum aç

Multimedya

Telefon

Araç Sistem

Uygulamalar

2424 2525 2626
Menü ekranı

Araca göre, her akranın altında iki veya üç butondan 
oluşan bir menü çubuğu bulunur: 

2424  “Geri dön” (her zaman görüntülenir):
  –  bu butona kısa bir süre basılması önceki ekrana 

geri dönmenizi sağlar;
  –  bu butona uzun süre basmak, sizi ana sayfaya geri 

götürür.
2525  “Çoklu işlev”: bu buton ekranın ana aksiyonuna ay-

rılmıştır (etkin olmadığında kaybolur veya gri renk-
tedir).

2626   “Seçenekler” (etkin değilse gri renktedir): bu buton 
açılır menüye erişimi sağlar. 
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Güncelleme
Haritaların güncellemeleri düzenli olarak yayınlanır. Bazı 
durumlarda, yol güzergahının değiştiği ve haritanın gün-
cellenmemiş olması mümkündür.

– Sistemi ve uygulamaları güncelleştirmek için, FAT32 
formatında ve en az 8Go boyutunda alana sahip, boş 
bir USB anahtarı veya SD kartı hazırlayınız;

– Aracınızdaki girişe USB anahtarını veya SD kartını ta-
kınız. Multimedya sistemi, seyir sisteminizin bir izini 
oluşturur;

– bunu bilgisayarınıza bağlayınız ve bunu veya güncel-
lemelerini R-Link Store veya www.myrenault.com web 
sitesi üzerinden indiriniz;

– Otomobili çalıştırınız ve sistem güncellenirken motoru 
durdurmayın;

– Anahtarı (USB) aracınızın USB girişine veya kartı 
(SD) SD girişine yerleştiriniz ve ekranda görüntülenen 
uyarıları takip ediniz.

Kurulum tamamlandığında, sisteminiz yeniden başlatılır. 
Kurulumun başarıyla gerçekleştiğini belirtmek için ek-
randa bir mesaj belirir.

USB belleğinizden veya SD kartınızdan güncelleme 
dosyasını kaldırmak için “Evet” üzerine, veya saklamak 
için “Nej” üzerine basınız.
Not:Not: bilgisayarınızda bir My Renault hesabı oluşturma-
nızı ve sisteminizi sık sık güncellemenizi öneririz.

Ses tanıma 
Direksiyon simidindeki düğme  eğer multimedya sis-
teminizdeki ve/veya sisteme bağlıysa telefonunuzdaki 
ses tanıma özelliğini kullanmanızı sağlar. Daha fazla 
bilgi için multimedya sistemi kullanım kılavuzuna bakı-
nız.

Daha fazla bilgi için, ana ekran üzerinden içerik 
menüsü tuşuna, ardından «Kullanım kitabı» 
seçeneğine basarak sisteminizin kullanım kitabına 
bakınız.

İ L K  A D I M L A R  ( 4 / 4 )

Home pages configuration 

Take Care Take Care Driving eco2

Driving eco2 Favoriler Multi-Sense

Multi-Sense Multimedya Multimedya

F

WİDGET EKLEMEKWİDGET EKLEMEK
Ana ekrandan içerik menüsü üzerindeki tuşa basınız, ar-
dından “Ana sayfaları düzenle” öğesini seçiniz. 
F ekrandan, bir widget ekleyebilirsiniz. Eklenecek wid-
get’a basınız ve parmağınızı basılı tutunuz, ardından 
kaydırarak ekranın üstünde istediğiniz yere bırakınız.

WİDGET SİLMEKWİDGET SİLMEK
Widget silmek için, widget’ın sağ üstündeki “X” öğe-
sine tıklayın. Ekranda onay mesajı belirir. Silme işlemini 
onaylamak için “Evet “ seçeneğine tıklayın.

Bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak, daha fazla bilgi 
için www.renault-multimedia.com sitesine başvuru-
nuz.
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Fotoğrafların slayt gösterisini ve videoları sadece 
araç duruyorken görebilirsiniz.

“Multimedya” 
menüsü

Aracınızda mültimedya sistemi bulunmaktadır. 
Ana menüden, «Multimedya» üzerine basınız ve 
aşağıdaki listeden seçiniz:
– «Radyo»;
– “Medya”;
– «Fotoğraf»;
– “Video”;
– «Ayarlar ».

Birçok giriş kaynağı mevcuttur:
– “USB-1" (USB portu);
– “USB-2" (USB portu);
– “SD" (kart SD);
– “CD" (müzik CD'si veya MP3);
– “AUX-1" (Jak soketi);
– “AUX-2” (Jak soketi);
– bağlantısı Bluetooth®.

«RADYORADYO»

Bu belgenin «Radyo» bölümüne bakınız.

“MEDYAMEDYA”

«Medya» tuşuna basın, ardından istenilen ses 
belgelerine gitmek için bağlı olan kaynak girişini 
seçin.

Not:Not: sadece mevcut kaynaklar seçilebilir. Mevcut 
olmayan kaynaklar devre dışı bırakılır.
Not:Not: sistem bazı formatları okumaz.

«FOTOĞRAFFOTOĞRAF»

“Fotoğraf” tuşuna basın, ardından fotoğrafları 
almak için, bağlı olan kaynağı (SD kartını veya 
USB bağlantı noktasını) seçin. Sistem iki okuma 
seçeneği sunar:
– Bir fotoğrafı okumak;
– Bir slayt gösterisini okumak.
Not:Not: sistem bazı formatları okumaz.

“VİDEOVİDEO”

“Video” tuşuna basın, ardından videoları almak 
için, bağlı bir kaynak (SD kartını veya USB bağ-
lantı noktasını) seçin. Bir videoyu yürütmeye baş-
lamak için, izlenecek videoyu seçiniz.

Not:Not: sistem bazı formatları okumaz.

«AYARLARAYARLAR»

Bu menü «Mültimedya» menüsünün çeşitli 
fonksiyonlarını ayarlamayı sağlar.
Daha fazla detay için sistem kullanım kılavuzuna 
bakınız.
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«Radyo»

Ana menüden, «Mültimedya» ardından «Radyo» 
üzerine basın.

DALGA BANDINI SEÇMEDALGA BANDINI SEÇME
4 «Bant» tuşuna basarak, istediğiniz dalga bandını 
seçiniz.

«AM» ve «FM»

«FREKANSLARFREKANSLAR» MODU» MODU
«Frekanslar» sekmesinin üzerine basarak manüel 
olarak bir istasyon arayınız. İki arama şekli mevcut-
tur:
– Manüel arama 1 veya 2; tuşlarının yardımıyla 

yapılır;
– Yarı otomatik arama 3 veya 7 tuşlarının yardımıyla 

yapılır.

MOD «MOD «İSTASYONLARİSTASYONLAR» (SADECE FM)» (SADECE FM)
Radyo istasyonlarına erişim sağlamak için 
«İstasyonlar» sekmesine basınız, ardından 
istediğiniz radyo istasyonunu seçiniz.

Kanallar İstasyonlar Önayarlılar

DR

Bant 56Bant 

Frekanslar İstasyonlar Önayarlılar

9 8

1

7

6

2

3

5

«ÖNAYARLILARÖNAYARLILAR» MODU» MODU
«Önayarlılar» sekmesine basarak kayıt edilmiş radyo 
istasyonlarına erişiniz, ardından istediğiniz istasyonu se-
çiniz. Dinlenen istasyonu eklemek için, istenen numara 
üzerine uzunca basın.

Not:Not: 5 tuşu seçeneklere erişmenizi sağlar («Kaynak 
değiştir», «Ayarlar»...). 6 tuşu, önceki ekrana dönme-
nizi sağlar.

«DR» (dijital radyo)
Dijital radyo daha fazla radyo seçeneği, daha iyi bir ses 
kalitesi ve ek bilgiler sunar.

«KANALLARKANALLAR» MODU» MODU
Bu mod uygun olan radyoları dinlemenizi sağlar.  8 
veya 9 ile bir istasyondan diğerine geçebilirsiniz.

«İSTASYONLARİSTASYONLAR» MODU» MODU
Bu mod uygun olan radyo istasyonları listesini görüntüler. 

«ÖNAYARLILARÖNAYARLILAR» MODU» MODU
Önceki paragrafa bakınız.

Ek bilgi için sisteminizin kullanım kitabına bakınız.

4
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“Adres” ekranında “Sapak” butonuna basınız 
ve bir sapak seçiniz.

«Geçmiş »

Bu menü, en son kullanılan adreslerin liste-
sinden bir hedef noktası seçmenizi sağlar. Bu 
kayıtlar otomatik olarak gerçekleşir.

B İ R  H E D E F  G İ R M E  ( 1 / 4 )

“Navigasyon” menü ekranından içerik menüsü düğ-
mesine basarak multimedya sisteminizin kullanım kı-
lavuzuna bakın, ardından “Kullanıcı kılavuzu”.

B

Şehir seçmek

A

Menü 
«Navigasyon»

Ana ekrandan, aşağıdaki menülere erişmek için, 
«Menü» ardından «Navigasyon»basınız:
– «Hedef»;
– «Yol Programı»;
– «Trafik Bildirilsin»;
– «Harita Ayarları»;
– «Ayarlar ».

«HEDEF HEDEF »

Bu menü, bir hedef belirlemek için size farklı 
yöntemler önerir.

«Adres»

Bu menü bir adresin tümünü veya bir 
bölümünü girmenizi sağlar (ülke, şehir, sokak, 
sokak numarası veya yol geçidi).

Bir adres girmek için:

– Dokunmatik klavyeyi (B) kullanarak isteni-
len şehrin adını veya posta kodunu yazınız. 
Sistem bölgeden (A) birçok şehir adı önerisi 
verebilir.

– istenilen şehri seçiniz;
– aynı işlemleri «Sokak» ve «Sokak numarası» 

ekranları için de uygulayınız.

Sokak numarası girmek istemiyorsanız veya 
sistem numarayı tanımıyorsa, bir kavşak gi-
rebilirsiniz. 

Sürüş yardımı etkinken yeni bir hedef aramasını baş-
latırsanız bunu bir gidiş güzergahı, yeni bir hedef nok-
tası veya nihai bir nokta olarak ayarlama seçeneğiniz 
bulunur. 



1010B İ R  H E D E F  G İ R M E  ( 2 / 4 )

«Önemli Noktalar »

Bu menü ilgi çekici noktaları aramanızı 
sağlar. Şu şekilde arama yapma olanağınız 
bulunmaktadır:
– isim;
– konumlandırma («Bir Yerleşim Biriminde», 

«En Son Biln. Konum Civarında», «rota 
üzerinde»...);

– kategoriler (benzin istasyonu/otopark/resto-
ran/konaklama...)

Sistem en yakından en uzağa ilgi çekici nokta-
ların bir listesini size önerir.

“Favoriler”

Bu menü, daha önce multimedya sisteminize 
(“Ev”, “İş” and “Adres rehberi”) kaydedilmiş bir 
hedef noktayı seçmenizi sağlar.

«Ev»

Bu menü daha önce belirtmiş olduğunuz evi-
nize sürüşü başlatmanızı sağlar.

«İş»

Bu menü daha önce belirtmiş olduğunuz iş ye-
rinize sürüşü başlatmanızı sağlar.

«Adres rehberi»

Bu menü adresleri adres defterine kaydetme-
nizi ve daha sonra hedef olarak kullanmanızı 
sağlar.

«Koordinatlar»

Bu menü, enlem ve boylam değerleri ile bir 
hedef noktası belirlemenizi sağlar.

“Harita Üstünde Bul”

Bu menü haritadan bir hedef tanımlamanızı 
sağlar. “Navigasyon” menüsünde, “Hedef” ve 
ardından “Harita Üstünde Bul” seçimini yapı-
nız. İmleci hedef yerinizin üzerine konumlan-
dırmak için harita üzerinde gezininiz ve ardın-
dan “Bitti” öğesine basarak onaylayınız: sistem 
rotayı hesaplar.
Not:Not: içerik menüsündeki düğmeye ve ardın-
dan “Adres defterine ekle” öğesine basarak, 
seçili adresleri adres defterine ekleyebilirsiniz.

Ev veya iş adresini sıfırlamak için, “Favoriler” menü-
sündeki içerik menüsünden, “İş adresini sıfırla” veya 
“Ev adresini sıfırla” öğesine basınız. 
Tüm öğeleri sıfırlamak için “Ayarlar” menüsünden, 
“Sıfırla” içerik menüsü butonuna basınız.
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Ses tanıma 
Ekrana gerek duymadan bir varış noktası girmek için 
sistemin sesli komut fonksiyonunu kullanınız. 1 buto-
nuna basınız ve ekran ile sistemin verdiği talimatları 
takip ediniz.

Hedefin onaylanması
Hedefle ilgili bilgileriniz girildikten sonra sistem rotanın 
özetini görüntüler ve onay bekler. 

Git

2

Not:Not: onaylamazsanız, bu sayfa yaklaşık on saniye 
sonra kapanır ve yönlendirme otomatik olarak varsayı-
lan olarak belirlenen rota modunda (hızlı, ekonomik veya 
kısa) başlar.

SEYİR SİSTEMİ AYARISEYİR SİSTEMİ AYARI
Aşağıdaki kısa yolları seçerek farklı ayarları yapılandı-
rabilirsiniz:
– 4: harita üzerinde bir öğeye yakınlaşmanızı sağlar;
– 5: kılavuzluk talimatlarını etkinleştirmenize veya devre 

dışı bırakmanıza olanak tanır;
– 6: görüntüleme modunu değiştirmenizi sağlar (2D/3D 

ve 2D Kuzey).

Ekran ikiye ayrılır:
– 2 bölgesi, kullanılan hesaplama yöntemini gösterir;
– yolculuk bölgesi 3 rota özetini gösterir (mesafe, yolcu-

luk süresi, trafik ve yolculuğunuzu etkileyen kısıtlama-
lar).

Hesaplama sonucunda, sistem güzergahın bir özetini 
görüntüler ve size üç seçenek sunar:
– “Önceki”: önceki ekrana geri dönüş;
– «Git»: sürüş başlar;
– Seçenekler”: bir rota seçmenizi, bir rota oluşturmanızı 

veya rotayı adres defterine eklemenizi sağlar.

Nav

Yönlendirme haritası

4

Genel Bakış 

1

5
6

Kısa

3
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Rotanızı etkileyen olaylar varsa, seyir yardımı sis-
temi belirleyebileceğiniz bir zaman tasarrufuna 
göre farklı bir rota önerebilir. Sistem seçiminize 
göre farklı bir rota önerebilir ya da otomatik olarak 
takip edebilir.

“HARİTA AYARLARIHARİTA AYARLARI”

Bu menü, seyir yardımınızı izleyerek onun hak-
kında bilgi bulmanızı sağlar. Aşağıdaki menülere 
erişmek için iţçerik menüsü tuşuna basınız:
– “Trafik Haritası”;
– “Rota Seçenekleri” veya “Yol Programı”:
– “Harita ayarları”;
– “Neredeyim?” veya “GPS Bilgisi”;
– “Rotayı İptal Et”.
Not:Not: karta bastırarak içerik menüsünden çevre-
deki ilgi çekici noktaları aramak gibi diğer işlevlere 
erişebilirsiniz.

B İ R  H E D E F  G İ R M E  ( 4 / 4 )

“YOL PROGRAMIYOL PROGRAMI”

Bu menü aşağıdaki işlevlere erişim sağlar:
– “Rotayı Düzenle”: sürüş yardımı etkinken seyir 

yardımınıza gidiş güzergahları eklemenizi/kal-
dırmanızı sağlar.

– “Rotayı İptal Et”: rota yardımını iptal edebilirsi-
niz.

– “Rotadaki trafik”: rotanıza ilişkin trafik bilgilerine 
erişebilirsiniz.

– “Kaçınmalar”: kullanmak istemediğiniz yollar-
dan sakınmanızı sağlar.

– “Genel Bakış”: rotanızın tamamını harita üze-
rinde görmenizi sağlar.

– “Rota Seçenekleri”: kullanmak istediğiniz ro-
tanın türünü değiştirmenizi sağlar. Bu menüde 
sistemin ücretli yollardan (en hızlı rotayı hesap-
larken) sakınmasını isteyebilirsiniz.

“TRAFİK BİLDİRİLSİNTRAFİK BİLDİRİLSİN”

Seyir sistemi trafik aksaklıklarını gösterir:
– harita üzerinde yeşil ve kırmızı arasında deği-
şen bir renk C ile;

– trafiğe bağlı toplam gecikme süreleri D ile;
– trafik çubuğundaki E rotaya ilişkin trafiğin özeti 

ile.

“SAPMASAPMA”
Seyir yardımı sisteminin trafiği hesaba katarak ro-
tanızı hesaplamak açısından trafik bilgilerini kul-
lanmasını sağlamak için bu seçeneği etkinleştiri-
niz.

Nav

Yönlendirme haritası
Foch Caddesi

E

C

D
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Telefonunuz kişilerinizi, arama geçmişinizi ve ortamları-
nızı paylaşmanızı isteyebilir. Bu bilgileri mültimedya sis-
teminde tekrar bulmak için paylaşımı kabul ediniz. Farklı 
bir eşleştirme yöntemi kullanmak için, lütfen sistem kul-
lanım kılavuzuna bakınız.

TELEFON BAĞLAMAKTELEFON BAĞLAMAK
Sistem çalışmaya başladığı anda, eller serbest telefon 
sistemi yakınlarda Bluetooth® aktif olan eşleştirilmiş 
telefonları arar. Sistem otomatik olarak en son bağlanan 
telefon bilgilerini indirir (rehber, müzik...). Bu seçeneği 
devre dışı bırakmak için «Çağrı al/yap» bölümüne 
bakınız.

Note:Note: Telefon bağlanırken bir çağrı gerçekleşiyorsa, 
çağrı otomatik olarak hoparlörlere yönlendirilir.

B L U E T O O T H ®  T E L E F O N  B A Ğ L A N T I S I

Menü 
«Telefon»

İLK TELEFON EŞLEŞTİRMEİLK TELEFON EŞLEŞTİRME
Eller serbest sisteminizi kullanabilmeniz için, 
Bluetooth® mobil telefonunuzu araçla eşleştirin. 
Mobil telefonunuzun Bluetooth® öğesinin etkin ve 
«görünür» olarak ayarlandığından emin olun.
Sisteminizde ana menüden:
– «Telefon» üzerine basınız.
Ekranda telefonla eşleştirmeyi öneren bir mesaj gö-
rüntülenir.
– “Evet” üzerine basın. Multimedya sistemi eşleşmek 

üzere yakınlardaki telefonları arar;
– telefonunuzu seçiniz;
– eşleştirilecek fonksiyonları seçiniz, “eller serbest” 

ve/veya “Medya”.
Artık telefonunuz mültimedya sistemiyle eşleştiril-
miştir.
Modele göre ve sistem isterse, telefonu sistemle 
eşleştirmek için Bluetooth® şifresini telefonunuza 
girin veya eşleştirme isteğini onaylayınız.

BAĞLI TELEFONU DEĞİŞTİRMEBAĞLI TELEFONU DEĞİŞTİRME
Sistem altı cep telefonuna kadar kaydedebilir fakat bir 
defada sadece bir tanesi bağlanabilir. İstediğiniz zaman 
telefonlardan bir tanesini bağlayabilir/bağlantısını kese-
bilirsiniz. Bunun için, ana menü üzerinden:
– «Telefon», «Ayarlar» ve «Eşlenmiş cihaz listesi» üze-

rine basınız;
– bağlamak veya bağlantısını kesmek için bir telefon 

seçin.
Telefonunuz listede belirmezse, eklemek için sistemin 
kullanım kitabına bakınız.

Eşlenmiş cihaz listesi

Téléphone de Nicolas

Téléphone de Elodie

Téléphone de Pierre

Téléphone de Sandrine

İki telefonu aynı anda eşleştirebilirsiniz: Biri mülti-
medya, diğeri telefon için.

Cihaz ekle

Uyumlu telefonların listesiyle ilgili daha fazla bilgi için 
lütfen www.renault-multimedia.com web sitesine baş-
vurunuz.
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Menü 
«Telefon»

Ana menüden «Telefon « seçin. Seçerek bir arama 
yapabilirsiniz:
– rehberden kişi seçiniz;
– arama geçmişinde bir numara seçiniz;
– numarayı klavye ile yazınız.

«TELEFON REHBERİTELEFON REHBERİ»

Bu menü telefonunuza daha önce kaydedilmiş 
kişiler yardımıyla bir arama yapmanızı sağlar. 
Kişiyi seçiniz (kişiye ait birden fazla numara var 
ise, aramak istediğiniz numarayı seçin), kişinin 
numarasına tıkladığınızda çağrı otomatik olarak 
başlatılır.
Not:Not: SIM kartına kaydedilmiş kişiler görünmez. 
Sadece telefonda kayıtlı olan kişiler görünür.

«ARAMA GEÇMİŞİARAMA GEÇMİŞİ»

Bu menü aşağıdakilere erişmenizi sağlar:
– tüm aramalar (gelen, yapılan, cevapsız);
– gelen aramalar;
– cevapsız aramalar;
– yapılan aramalar.
İstenilen sekmeyi seçin ve arama başlatmak için 
kişi üzerine basın. 
Not:Not: her bir listede kişiler en yeniden en eskiye 
doğru gösterilir.

«NUMARAYI ÇEVİRNUMARAYI ÇEVİR»

Bu menü sayısal klavye sayesinde numaranızı 
çevirmenizi sağlar. Bir kere numarayı girdikten 
sonra, aramayı başlatmak için «Ara « üzerine 
basın.

«SMSSMS»

Bu sistem, sadece aracınız durduğunda telefon 
mesajlarınızı görüntülemenizi veya mesajlarınızın 
bir ses birleştiricisi tarafından yüksek sesle okun-
masını sağlar. Sadece telefonunuz multimedya 
sistemine bağlıyken alınan mesajlara (SMS) eri-
şilebilir.
Not:Not: sistemdeki mesajlara (SMS) erişmek için te-
lefonunuzda veri paylaşımına izin veriniz.
Not:Not: multimedya sisteminden yalnızca SMS oku-
nabilir. Diğer tip mesajlar okunmayabilir.

«SESLİ MESAJSESLİ MESAJ»

Bu menü telefonunuza alınan sesli mesajları in-
celemenizi sağlar. Sesli mesaj numaranızı önce 
“Ayarlar” menüsü ve ardından ilk defa kullandı-
ğınızda “Sesli mesaj ayarları” aracılığıyla giriniz.

Daha ayrıntılı bilgi için multimedya sisteminizin 
kullanım kılavuzuna bakınız.
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«AYARLARAYARLAR»

Bu menü aşağıdakileri sağlar:
– Bluetooth® öğesini devreye almak/devre dışı 

bırakmak;
– eşleştirilmiş cihazlar listesine erişim;
– erişim kodunu değiştirme;
– eşleştirilmiş telefonunun farklı seslerinin ses se-

viyesinin ayarlanması;
– sesli mesajın yapılandırılması;
– otomatik beklemeye almanın etkinleştirilmesi/

devre dışı bırakılması;
– Telefon sesinin devreye alınması/devre dışı bı-

rakılması;
– akıllı telefon yardımına ulaşmak için;
– SMS modunu etkinleştirme/devre dışı bırakma. 

«BLUETOOTH®BLUETOOTH®»
Bluetooth® öğesini devreye almak/devre dışı 
bırakmak için «ON»/»OFF» üzerine basınız.

«EŞLENMİŞ CİHAZ LİSTESİEŞLENMİŞ CİHAZ LİSTESİ»
Multimedya sistemi ile eşleşmiş olan cihazların lis-
tesine erişim ve cihaz ekleme/silme.

«ŞİFREYİ DEĞİŞTİRŞİFREYİ DEĞİŞTİR»
Bu seçenek Bluetooth® parolasını değiştirmenizi sağlar. 
Mevcut şifre görüntülenir.

«SES SEVİYESİSES SEVİYESİ»
Bu seçenek telefon zilinin ve eller serbest sisteminin ses 
seviyeleri ile ve mikrofonun hassasiyetini ayarlamanızı 
sağlar.

«SESLİ MESAJ AYARLARISESLİ MESAJ AYARLARI»
Sayısal klavye yardımıyla sesli mesaj numarasını giriniz, 
ardından «Kaydet» üzerine basınız.

«OTOMATİK BEKLETME OTOMATİK BEKLETME »
Otomatik beklemeye almayı devreye almak/devre dışı 
bırakmak için «ON» veya «OFF» üzerine basınız.

“AKILLI TELEFON YARDIMIAKILLI TELEFON YARDIMI”
Telefonunuzu multimedya sistemi ile kullanma konusun-
daki eğitime erişmenizi sağlar.

«SMSSMS»
Fonksiyonu devreye almak/devre dışı bırakmak için 
«ON»/»OFF» üzerine basınız.

Doğrudan direksiyon üzerindeki 1 kumandasına ba-
sarak, bir çağrıyı cevaplayabilirsiniz/sonlandırabilir-
siniz.

1

2

Ses tanıma 

Ekrana dokunmadan bir numarayı veya adres defteri-
nizdeki bir kişiyi aramak için multimedya sisteminin sesli 
komut işlevini kullanabilirsiniz.
2 butonuna dokunup ardından konuşmadan önce bir bip 
sesi gelene kadar bekleyin. Sistem tarafından verilen ve 
ekran üzerindeki sesli ve görsel talimatları takip ediniz.
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“Araç” menüsü

Bu menü aşağıdaki menülere erişmenizi sağlar.

«ORTAM AYDINLATMASIORTAM AYDINLATMASI»

Bu menü araç içindeki ortam aydınlatmasının kişi-
selleştirilmesini sağlar.
Aşağıdaki seçenekler önerilir:
– «Ortam aydınlatması» («On »/«OFF») ;
– Ortam rengi;
– «Yoğunluk»;
– Torpido ve ön/arka araç içi alanları.

Not:Not: ortam aydınlatması sönünce, ayarlar kulla-
nılamaz.
Not: Not:  istenilen ortam aydınlatmasını kaydetmek 
için “Multi-Sense” menüsünden bu ayarlamaları 
yapın.

«KOLTUKLARKOLTUKLAR»

Bu menü aşağıdaki seçeneklere erişmenizi sağlar.

«Masaj»

Bu menü, “Sürücü” veya “Yolcu” koltuğun masaj 
fonksiyonunu ayarlamayı sağlar:
– Açma/kapatma modunda;
– istediğiniz programın;
– “Yoğunluk” ve “Hız”.
Not:Not: Masaj koltukları kapalıyken, ayarlar devre 
dışıdır.
Not:Not: masaj ayarları hafızaya alınamaz.

«One-touch katlama»

Bu menü aracın arkasındaki bir koltuğun veya 
tüm koltukların yatırılmasını sağlar.

Takılan koltuk sayısı araca göre değişir.
Ekranda yatırmak istediğiniz koltuk veya koltuk-
ların üzerine, ardından “Katla” üzerine basınız. 
Onaylamak için “Evet” üzerine basınız.
Tüm koltukları yatırmak için, “Tümü” ve ardından 
“Katla” öğesine basınız. Koltuklar yatırılırken, kol-
tukların boş olduğundan emin olun. Bu seçeneğe 
sadece dururken ve emniyet kemerlerinin kilidi 
açıkken erişilebilir.

«Ayarlar »

Bu menü yolcu ve sürücü koltuğunun konu-
munu ayarlamanızı sağlar ve araca girdiği-
nizde erişiminizi kolaylaştırır. Kullanılabilir 
ayarlar şunlardır:
– «Yolcu için kolay erişim»;
– «Yolcu koltuğu ayarı»;
– «Konum».
Seçiminizi sıfırlamak için, içerik menüsü ve 
«Sıfırla» üzerine basınız.
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«MULTİ-SENSEMULTİ-SENSE»

Bu menü bazı sistemlerin çalışmasını kişiselleştir-
menizi sağlar. Bu menüde aşağıdaki beş moddan 
bir veya iki sık kullanılan mod seçebilirsiniz:
– «Comfort» ;
– «Sport»;
– «Eco»;
– «Neutral ;
– «Perso»
Seçili modu yapılandırmak için, içerik menüsüne, 
ardından «Mevcut mod ayarı» öğesine basınız. 
Seçili moda göre, kişiselleştirilebilir parametrele-
rin değerleri görüntülenir:
– «Direksiyon»;
– «4Kontrol»;
– «Amortisör»;
– «Motor»;
– «Isı konforu»;
– “Ekran”;
– “Motor ses tasarımı”;
– «Ortam aydınlatması»;
– “Sürücü koltuğu masajı”.

Not:Not: farklı modları özelleştirmek için ayarlara 
erişim sağlayarak multimedya ekranının merke-
zine dokunun.

«SÜRÜŞ YARDIMISÜRÜŞ YARDIMI»

Bu menü aşağıdaki bileşenlere erişim ve bunları 
yapılandırma imkanı sunar:
– «Şeritten çıkma ikazı»;
– “Şeritte gitme yardımı”;
– «Şeritten çıkma ikazı ayarları»;
– “Şeritte kalma yardımı” ayarları;
– «Mesafe ikazı»;
– «Aktif fren»;
– «Kör nokta ikazı »;
– «Hız ikazı ayarları»;
– «Geliştirilmiş antipatinaj »;
– «Otomatik uzun farlar».

Not:Not: seçiminizi sıfırlamak için içerik menüsü düğ-
mesine ve ardından “Sıfırla” düğmesine basınız.

«PARK YARDIMIPARK YARDIMI»

Bu menü aşağıdaki bileşenlere erişim ve bunları 
yapılandırma imkanı sunar:
– «Engel algılaması»;
– «Arka görüş kamerası»;
– «Kolay park etme yardımcısı».

«Engel algılaması »

Engel algılamaya ilişkin farklı seçenekleri 
ayarlamak için bu menüyü seçiniz.

«Arka görüş kamerası»

Geri vites kamerasına ilişkin farklı seçenekleri 
ayarlamak için bu menüyü seçiniz.

“Multi-Sense” modunun bir demosunu görüntülemek 
için mod seçimi ekranında içerik menüsü düğmesine 
ve ardından “Hakkında” düğmesine basınız.
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“Kolay park etme yardım-
cısı”

“Kolay park etme yardımcısı” işleviyle ilgili se-
çenekleri yapılandırmak için bu menüyü seçi-
niz.

«DRİVİNG ECO2DRİVİNG ECO2»

Bu menü, sürüş tarzınızı değerlendirmenizi sağlar.

«GEZİ BİLGİSAYARIGEZİ BİLGİSAYARI»

Bu menü, yolculuğunuz ile ilgili bilgilere erişme-
nizi sağlar.

«TAKE CARETAKE CARE»

Bu menü, dış havanın kalitesi hakkında bildirim 
almanızı sağlar.

A R A Ç  ( 3 / 3 )

«Araç» menü ekranından içerik menüsü düğmesine 
basarak multimedya sisteminizin kullanım kılavuzuna 
bakın, ardından «Kullanıcı kılavuzu».

«Hava kalitesi»

Bu menü, dış hava kalitesi grafiğini görüntüle-
menizi ve koku giderme fonksiyonunu etkinleş-
tirmenizi/devre dışı bırakmanızı sağlar.

«LASTİK BASINÇLARILASTİK BASINÇLARI»

Bu menü lastiklerin basıncı yeterli olmadığında 
veya lastiklerde kaçak olduğunda bilgilendirilme-
nizi sağlar. Sıfırlama başlatmak için ‘’Sıfırla’’ düğ-
mesine basınız. Ekranda onay mesajı belirir.

«KULLANICI AYARLARIKULLANICI AYARLARI»

Aşağıdaki seçenekleri devreye almanızı/devre 
dışı bırakmanızı sağlar:
– sadece sürücü kapısının kilidini açın;
– sürüş halinde kapıların otomatik kilitlenmesi;
– eller serbest fonksiyonu;
– Sinyal lambalarının ses seviyesi («+» veya «-» 

üzerine basınız);
– iç karşılama sesi;
– dış karşılama sesi;
– otomatik aydınlatma;
– geri viteste arka cam sileceği (geri vites 

etkinleştirilmişse);
– gösterge tablosunda sürüş tarzı göstergesini 

ayarlamak;
– ...
Bilgilerinizi sıfırlamak için, içerik menüsü tuşuna, 
ardından «Sıfırla» üzerine basınız.

Menü gösterimi sıralaması, değişiklik gösterebilir.
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“Uygulamalar”

Bu servis, aşağıdaki hizmetlere erişmenizi sağlar. 
Ana menüden, “Uygulamalar” ve tuşuna basınız.
Bazı hizmetler deneme süresince ücretsiz erişile-
bilir. Aboneliğinizi www.myrenault.com web site-
sinden veya aracınızdaki R-Link Store üzerinden 
çevrimiçi uzatabilirsiniz.

«UYGULAMALARIMUYGULAMALARIM»

Bu servis indirilen uygulamaları incelemenizi 
sağlar. Başlatmak istediğiniz “Uygulamalarım” 
üzerine, ardından seçili uygulama simgesine tık-
layınız.
Not:Not: bir uygulamayı kaldırmak için içerik menüsü 
düğmesine ve ardından “Uygulamaları düzenle” 
öğesine basınız. Kaldırmak istediğiniz uygulama-
nın sağ üstünde “xx” üzerine basınız.

«R-LİNK STORER-LİNK STORE»

Bu menü, doğrudan aracınızdan güvenli bir çev-
rimiçi sistem üzerinden uygulamalar, özellikler ve 
hizmet satın almanızı sağlar.
NotNot: R-Link Store erişimi ancak hizmetler etkin-
leştirildiğinde ve araç duruyorken yapılabilir. 
NotNot: bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak, daha 
fazla bilgi için www.renault-multimédia.com web 
sitesine başvurunuz.

«UYGULAMA YÖNETİCİSİUYGULAMA YÖNETİCİSİ»

Bu hizmet, uygulamalarınızı yönetmenizi sağlar 
ve multimedya sisteminizde yüklü uygulamalar 
hakkındaki bilgileri görüntüler. 

Not:Not: çalışan bir uygulamayı durdurmak için uygu-
lamayı seçiniz, ardından ekranın altındaki “Dur” 
öğesine basınız.

“GİZLİLİKGİZLİLİK”

Bu menü veri paylaşımını etkinleştirmenizi/devre 
dışı bırakmanızı sağlar.
Not:Not:: bu menü devre dışıysa belirli uygulamalar 
düzgün çalışmayabilir.

“Uygulamalar” menü ekranından içerik menüsü düğ-
mesine basarak multimedya sisteminizin kullanım kı-
lavuzuna bakın, ardından “Kullanıcı kılavuzu”.

“Android Auto™”/”Carplay™”: multimedya sisteminiz 
üzerinde akıllı telefonunuzdan uygulamalara erişmek 
için aracınızın USBportuna telefonunuzu bağlayın.

“MY Renault”, aracınızla ilgili bilgileri telefonunuz ara-
cılığıyla almanızı sağlayan akıllı telefonunuzda bulu-
nan bir uygulamadır.
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“EKRANEKRAN”

Bu menü aşağıdaki bilgilere erişmenizi sağlar.

“Merkezi ekran”

Bu menü, multimedya ekranının görünümünü 
değiştirmenizi sağlar. İstediğiniz temayı seçi-
niz, ardından”+” veya “-” üzerine basarak par-
laklığını ayarlayınız.

Not:Not: “Gündüz modu parlaklığı” modu gece, 
“Gece modu parlaklığı” modu ise gündüz 
devre dışıdır.
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Menü “Sistem”

Ana menüden, aşağıdaki ayar menülerine erişmek 
için “Sistem” üzerine basınız.

Not:Not: Sistemin sanal kılavuzuna erişmek için içerik 
menüsüne, ardından “Kullanıcı kılavuzu” öğesine ba-
sınız.

“ANA SAYFA”“ANA SAYFA”

Bu menü ana sayfayı yapılandırmanızı sağlar. Üç 
mevcut ana sayfa önceki seçiminizi görebilmeniz 
için ekranın üst kısmında görüntülenir. Mevcut 
widget’lar ekranda görünür ve birden çok sayfa 
görüntüleyebilmenizi sağlar. 
Widget eklemek veya silmek için, bu kılavuzdaki 
“İlk kullanım” bölümüne bakınız.

“KULLANICI PROFİLİKULLANICI PROFİLİ”

Bu menü ile sisteme uygulanacak kullanıcı pro-
fili seçebilirsiniz. İçerik menüsü butonu sayesinde 
yapabilecekleriniz:
– profili yeniden adlandırma;
– bir profil fotoğrafını değiştirme;
– bir profili kopyalama;
– bir profili sıfırlama.
bir kullanıcı profiline kayıtlı parametreler şunlardır:
– sistem dili;
– seçili uzaklık birimi;
– ana sayfa konfigürasyonu;
– radyo ön seçimleri;
– seyir sistemi geçmişi;
– seyir sistemi favoriler;
– gizlilik parametreleri.
Ayrıca şunların ayarları:
– gösterge;
– “Multi-Sense”;
– ortam aydınlatma;
– seçili uzaklık birimi;
– sürücü koltuğunun konumu;
– dikiz aynalarının konumu.
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Not:Not: Bu ayarlar “Sanal Gösterge Paneli “ fonksi-
yonu etkinken ve motor dönerken çalıştırılabilir.

«PARLAKLIKPARLAKLIK»

Bu menü gösterge tablosu, multimedya ekranı ve 
baş üstü göstergesi parlaklık ayarını sağlar.

“SESSES”

Bu menü “++” veya “--” üzerine basarak aşağıdaki 
parametrelerin ses seviyesini ayarlamanızı sağlar:

– ana ses seviyesi;
– telefon sesi;
– telefon iletişimi;
– seyir sistemi;
– uyarı sesleri;
– tuş sesleri;
– gösterge ses seviyesi:
– engel algılama;

– yoldan çıkış uyarısı;
– sesli komut.

Not:Not: “00” = sessiz ayarlar

“DİLDİL”

Bu menü araca uygulanacak bir dili seçmenizi 
sağlayacaktır. Tercih edilen dili seçin.

“KLAVYEKLAVYE”

Bu menü önerilenler arasından (“Azerty”, 
“Qwerty”, “Qwertz”...) sanal klavye seçimi yapma-
nızı sağlar.

“Gösterge paneli ekranı”

Bu menü, gösterge tablosunun görünümünü 
değiştirmenizi sağlar. Dört öneriden birini se-
çiniz, ardından «+» veya «-» üzerine basarak 
«Gece modu parlaklığı» öğesini ayarlayınız.

Not:Not: “Gece modu parlaklığı” fonksiyonu 
sadece farlar yakıldığında etkinleşir.

“Sanal Gösterge Paneli”

Bu menü aşağıdaki ayarları ayarlamanızı 
sağlar:
– “Sanal Gösterge Paneli “ fonksiyonunun 

devreye alınması veya devre dışı bırakıl-
ması;

– Otomatik parlaklık ayarının devreye alın-
ması veya devre dışı bırakılması;

– Ekran parlaklık şiddeti;
– Baş üstü göstergesi yüksekliği.

“Sistem” menü ekranından içerik menüsü düğmesine 
basarak multimedya sisteminizin kullanım kılavuzuna 
bakın, ardından “Kullanıcı kılavuzu”.
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“AKILLI TELEFON “AKILLI TELEFON 
ARAYÜZÜ”ARAYÜZÜ”

Bu menü, aşağıdakilere erişmek için kullanılabilir
– “Android Auto™” veya “CarPlay™” işlevleri;
– “Android Auto™” ve “CarPlay™” uygulamaları-

nın kullanımı hakkında “Eğitim”.

“GENEL SIFIRLAMAGENEL SIFIRLAMA”

Bu işlev sistemin tümüyle fabrika ayarlarına döndü-
rülmesini sağlar. Tüm veriler, uygulamalar ve yapı-
landırmalar silinir. “Evet” öğesine basarak sıfırlama 
işlemini teyit ediniz. Daha fazla bilgi için, multimedya 
sisteminizin kullanım kılavuzuna bakınız

Not:Not: uygulamalarınızı yeniden edinmek için, sistemi-
nizi R-Link Store ile senkronize ediniz. Bazı yüksek 
hacimli dosyalar, sadece R-Link Store bağlantısı olan 
bilgisayarınız üzerinden yeniden edinilebilir.

“SİSTEM BİLGİSİSİSTEM BİLGİSİ”

Bu menü, sistemin farklı bilgilerini incelemenizi 
sağlar (yazılım sürümü, seyir sistemi bilgileri, 
mevcut dil, lisans vb.).

“ÖNERİ ÇUBUĞUÖNERİ ÇUBUĞU”

Bu menü, sürüş sırasında bildirimleri görüntüle-
menizi sağlar. Kategorilere göre (“Navigasyon”, 
“Multimedya”, “Telefon” vb.) sınıflandırılmış bu 
bildirimleri etkinleştirebilir veya devre dışı bıraka-
bilirsiniz.

Not:Not: “Bildirimler” fonksiyonu devre dışı bırakıldı-
ğında, tüm alt kategoriler otomatik olarak devre 
dışı kalır.

Menü gösterimi sıralaması, değişiklik gösterebilir.

“TARİH VE SAATTARİH VE SAAT”

Bu menü manüel olarak sistem saatini ve saat 
görüntülenme formatını ayarlamanızı sağlar. 
Otomatik ayarda kalmanız önerilir.

“BİRİMLERBİRİMLER”

Bu menü, uzaklık birimini («km» veya «mil») se-
çmenizi sağlar.

“SESLİ KOMUTSESLİ KOMUT”

Bu menü sisteme erkek veya kadın sesi seçerek 
atamanızı sağlar.
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