
 

                                         

R-Link 
Kisa bilgiler
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R-LINK DÜNYASINA HOŞ GELDİNİZ

Seçiminiz için tebrikler Entegre multimedya ekranı, direksiyon simidi kumandaları ve ses tanıma özelliği (ülkeye bağlı olarak) sayesinde, R-Link ile gözlerinizi yoldan ayırmadan aracı-
nızı sürmeye devam edebilirsiniz.

Bu sayfalarda seyir sistemi dahil R-Link multimedya sisteminizin önemli işlevlerine ve ayarlarına ait bir tanıtımı bulabilirsiniz.

Fransızca’dan çevrilmiştir. Araç imalatçısından yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen kopya ve 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 sistemindeki mevcudiyeti modele, seçilen opsiyonlara ve satılsistemindeki mevcudiyeti modele, seçilen opsiyonlara ve satıl-
dığı ülkeye bağlıdır.dığı 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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Tamamen çıkarmak için kartı çekiniz. SD Kartı güvenli 
şekilde çıkartmak için “Sistem” ve “SD kartı çıkar” ba-
sınız.

Ses tanıma 
Multimedya sisteminizin bir ses tanımlama sistemi bu-
lunmaktadır. Bu sistem, multimedya sisteminde ve te-
lefonunuzda yer alan bazı işlev ve uygulamaların sesle 
kumanda edilmesine olanak tanır. Böylece ellerinizi di-
reksiyondan kaldırmadan mültimedya sistemini veya te-
lefonunuzu kullanabilirsiniz.
2 veya 3 düğmesi, sisteme bağlıysa multimedya siste-
miniz ve/veya telefonunuzdaki ses tanıma özelliğini kul-
lanmanızı sağlar.

İ L K  A D I M L A R  ( 1 / 4 )

Çalıştırma
Mültimedya sistemi, aracın çalıştırılmasıyla otomatik 
olarak çalışmaya başlar. Diğer durumlarda, sisteminizin 
 Çalıştırma/Durdurma tuşuna basınız.

Durdurma
Sistemi durdurmak için Mültimedya sisteminizin   
Çalıştırma/Durdurma kumandasına basınız.

SİSTEMİNİZİ BAĞLAYINIZSİSTEMİNİZİ BAĞLAYINIZ
Uygulamaları R-Link Store kaynağından almak için mul-
timedya sisteminizin ana menüsünden “Hizmetlerimi et-
kinleştir” butonuna basarak bağlı hizmetlerinizi etkinleş-
tiriniz.

SD kartı hassastır, katlamayınız. Doğru yönde yer-
leştiriniz.
SD kartınızı sadece mültimedya sisteminizi çalıştır-
mak ve güncellemek amacıyla kullanınız. Başka bir 
cihaza veya araca yerleştirmeyiniz (fotoğraf makinesi, 
portatif GPS...).

1
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TANIMTANIM
Sağlanan SD haritası, başka şeylerin yanı sıra ülkeni-
zin haritasını içerir. Kullanmadan önce kilitli olmadığını 
kontrol edin.
Not:Not: Yeni bir SD kartı kullanıyorsanız, bu kart FAT32 bi-
çiminde ve en az 8GB kapasiteye sahip olmalıdır.

GÜNCELLEMELERGÜNCELLEMELER
Haritaların güncellemeleri düzenli olarak yayınlanır. 
Güncellemeleri multimedya sisteminizin SD kartını inter-
nete bağlı bilgisayarınıza yerleştirerek R-Link Store üze-
rinden yükleyebilirsiniz.
Yeni aracınızın tesliminden sonra sisteminizi ücretsiz 
güncellemek için belirli bir süreye sahipsiniz. Süre geçil-
diğinde güncellemeler ücretlidir.
Not:Not: bilgisayarınızda R-Link Store hesap oluşturmanızı 
ve sisteminizi sık sık güncellemenizi tavsiye ediyoruz.

TAKIN, TAKIN, SDSD KARTI ÇIKARIN KARTI ÇIKARIN
Seyir yardımı sistemi kapalı, SD kartını 1 girişine yerleş-
tiriniz. SD kartını delikten (1) çıkarmak için kart üzerine 
basınız ardından serbest bırakınız. Kart birkaç milimetre 
kadar çıkar. 
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Mültimedya yüz DD
Ekranda bir işlem veya bir tuşu seçmek için ona 
parmağınızla dokunun.

Kumandalar
Multimedya sistemi; ekran üzerindeki kumanda-
larla D, merkezi bir kumandayla E, direksiyon kolonu 
kumandalarından biriyle F veya multimedya panellerden 
biriyle G kumanda edilebilir.

EKRAN KOMUTLARI DEKRAN KOMUTLARI D
4 “Kolay park yardımı” erişimi.
5 Sürüş yardımı erişimi.
6 Ana sayfa.
7 Açık/Kapalı .

ORTA KUMANDA (E)ORTA KUMANDA (E)
8 Önceki menüye dönmek.

İ L K  A D I M L A R  ( 2 / 4 )

D
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9 Ana ekrana dönmek.
1010 İçerik menüsünü açmak.
1111 Telefon menüsüne erişmek.
1212 Eğme:
  – harita üzerinde gezinmek ;
  –  yukarı/aşağı: bir ekran menüsünün A, B veya C 

bölgelerinde gezinin;
  –  sol/sağ: bir menünün çeşitli sekmelerinde ge-

zinmek.
  Döndürme
  –  A, B veya Cbölgelerinin çeşitli öğelerinde gezi-

nin;
  – bir listede gezinmek;
  – ölçeğin boyutunu değiştirmek (ZOOM modu).
  Onaylamak için basın:
1313 Dinlerken kaynak ekranını açın.
1414 Bekleme ekranını etkinleştirin.

8 9 1010

1111

131314141515
1616

1717

1212

1515 Sık kullanılanlara erişmek.
1616 Ana menüye gitmek.
1717 Seyir sistemi menüsüne erişmek.

DİREKSİYON ALTINDAKİ KUMANDA (F)DİREKSİYON ALTINDAKİ KUMANDA (F)
1818 Ses kaynağının seçimi.
1919 Çağrıyı almak/kapatmak (telefon modu).
2020 Dinleme halindeyken ses kaynağının sesini açma.
2121 Dinleme halindeyken ses kaynağının sesinin kısıl-

ması.
2020+2121 Dinlenen radyo kaynağının sesini keser/sesini 

açar.
2222 Radyo modunu değiştirin veya bir işlemi onaylayın.
2323 Yön: radyo kanallarını arayın/parçayı veya ses dos-

yasını değiştirin.

E

A

C

BNR - Dancefloor

Preset 3FM1

Enerji akışı

Menü

1818 1919

2020

2121

2222

6

7

F

2323

4
B



5İ L K  A D I M L A R  ( 3 / 4 )

Mültimedya yüz GG

3131 Radyo dinleme.

3232 Açık/Kapalı

3333 
 Yön: kullanımda olan kaynağın sesini ayarlayın.

3434  Kısa basma: hafızaya alınmış bir radyo kanalını 
açın.

  Uzun süreli basma: bir radyo kanalını hafızaya alın.

3535  Yön: radyo kanallarını arayın ve CD parçasını değiş-
tirin.

3636 CD’yi çıkarmak.

3737 Dış kaynak seçmek.

3838 Kısa basma:

  –  Gösterimlerde yatay olarak gezinmek;
  –  Ekranın çeşitli bölgelerinde gezinmek;
  –  CD’de veya playlist’te parça değiştirmek.

  Sürekli basma:

  –  CD veya ses dosyasında hızlı ileriye/geri sarma 
yapmak.

3131 3232 3333 3434 3535 3636 3737

383834343838

G
3434 3333 3434 3636

3737383838383131

G2424 2525

2626

2727

2828

3030

DİREKSİYON ALTINDAKİ KUMANDA (F)DİREKSİYON ALTINDAKİ KUMANDA (F)
2424 Ses kaynağının seçimi.
2525 Radyo bandını (AMFM1FM2DR1DR2) değiştirme.
2626 Dinleme halindeyken ses kaynağının sesini açma.
2727 Kısa basma:
  – bir çağrıyı yanıtlayın/sonlandırın (telefon 

modu);
  – sesi açma/kapama.
2828 Dinleme halindeyken ses kaynağının sesinin kısıl-

ması.
2929 Yön: radyo kanallarını arayın/parçayı veya ses dos-

yasını değiştirin.
3030 Ses tanımayı etkinleştirin/devre dışı bırakın.

F

2929

3232
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Ana ekran
4646 Ses bilgileri.
4747 Sistem bildirimleri.
4848 Telefon menüsüne erişim/Bağlı telefonun durumu/

Bağlı telefonun ses tanıma ekranına erişim.
4949 Dış hava sıcaklığı.
5050 Saat.
5151 Seyir sistemi talimatları.
5252 İçerik menüsü.
5353 Aracın geçerli konumu.
5454 Favoriler.
5555 Bağlı telefonun Android Auto™ menüsüne erişiniz.
5656 Driving Eco²/Enerji (elektrikli araçlar).
5757 Ana menü.
5858 Seyir sistemi yönlendirmeleri.

  Basın:
  – onaylamak.

4242 Önce ki menüye geri dönme.
4343 Ana ekrana dönmek.
4444 Telefon menüsüne erişmek.
4545 Dinlenen kaynağın ekranını açmak   

(radyo, ses CD’si ...).

İ L K  A D I M L A R  ( 4 / 4 )

Ana sayfa görünümünü değiştirebilirsiniz. 
Tamamlayıcı bilgiler için sisteminizin kullanım kita-
bına bakınız.

3232 4343 3838 3838 4444 3636

42423939

G

3939 Ana menüye gitmek.

4040 İçerik menüsünü açmak.

4141 Eğme:
  – harita üzerinde gezinmek ;
  –  yukarı/aşağı: bir menünün çeşitli bölgelerinde 

gezinmek (üst çubuk, orta bölge, alt çubuk);
  –  sol/sağ: bir menünün çeşitli sekmelerinde ge-

zinmek.
  Döndürme
  –  bir bölgenin çeşitli konularında gezinmek;
  –  ölçeğin boyutunu değiştirmek (ZOOM modu).

3232 3131 3838 3838 3737 3636

39394040414142424343

G

Preset 3FM1

Driving Eco²

Menü

4646 48484747 4949 5050

52525353545456565757
4040 45454141

5151
5858

5555
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“Navigasyon” 
menüsü

Ana menüden, varış noktanızı girmek için 
“Navigasyon” üzerine ve ardından “Şuraya sür...” 
basın.

“ŞURAYA SÜR...ŞURAYA SÜR...” MENÜSÜ” MENÜSÜ

Bu menü hedef noktası belirlemek için size çeşitli 
metotlar sunar.

“EVEV”

Bu menü daha önce belirtmiş olduğunuz evinize 
sürüşü başlatmanızı sağlar.

Evinizin adresini kaydetmek için “Ayarlar” menü-
sünü ve ardından “Ev konumunu değiştir” öğesini 
kullanınız.

“KAYDEDİLEN KONUMLARKAYDEDİLEN KONUMLAR”

Bu menü kaydedilen ve sık kullanılan hedef nok-
talarını içerir.

BİR “BİR “ADRESADRES” GİRİNİZ” GİRİNİZ

Bu menü adresin tümünü veya bir bölümünü gir-
menizi sağlar: ülke, şehir, sokak ve bina numa-
rası. İlk kullanım sırasında, ülkenizi seçiniz ve 
onaylayınız.

– Dokunmatik klavyeyi kullanarak istenilen şehrin 
adını veya posta kodunu yazınız. 

Sistem bölgeden (A) birçok şehir adı önerisi ve-
rebilir. Onaylamak için görüntülenen şehrin adına 
basınız.
Eğer bu seçenekler size uymuyorsa 1 “Liste” 
tuşuna basarak aramanızla ilgili tam listeye eri-
şiniz.

Liste

1

A
sokak

Rue Lafayette

Avenue de la grande armée

– İstenilen şehri seçiniz;
– Aynı işlemleri “sokak” ve “bina” ekranları içinde uygu-

layınız. Sokak numarası girmek istemiyorsanız veya 
sistem numarayı tanımıyorsa, bir kavşak girebilirsiniz. 
“sokak” ekranında “Kavşak” düğmesine basınız ve 
sokağı seçiniz.

Not:Not: Sistem, en son girilen şehirleri hafızada tutar 
Listeyi görüntüleyerek veya “Son hedefler” menüsünden 
bu şehirlerden birini doğrudan seçebilirsiniz.
Not:Not: klavye türünü (“Azerty”,”Qwerty”, “Yunan” vs.) de-
ğiştirmek için 2 tuşuna basın.

2
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“SON HEDEFLERSON HEDEFLER”

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

– “Navigasyon” menüsünden, “Şuraya sür...” ve 
ardından “Son hedefler” öğesini seçiniz;

– Hafızaya alınmış hedef adres listesinden, sürüş 
yardımını başlatmak için bir adres seçiniz.

“ŞARJ İSTASYONUŞARJ İSTASYONU”

Bu menü, elektrikli aracınız için size en yakın şarj 
istasyonunu bulmanızı ve buraya bir rota planla-
manızı sağlar.

Not:Not: Kendi istasyonlarınızı “EV ayarları” menüsü 
aracılığıyla yönetebilirsiniz. Daha fazla bilgi için 
lütfen sisteminize ilişkin talimatlara bakınız.

Not:Not: kişisel şarj istasyonları listeniz seyir sistemi-
nizde, normal şarj listesi ise SD kartında saklanır.
Yalnızca harita SD üzerinde güncellenmiş liste ve 
kişisel şarj istasyonları seyir yardımı sisteminden 
yönetilebilir.

“İLGİ ÇEKİCİ NOKTAİLGİ ÇEKİCİ NOKTA” (” (PIPI)

İlgi çekici nokta (PI), bir yerin yakınından bulunan 
bir hizmet, bir bina veya bir turistik yer (çıkış nok-
tası, hedef şehir, yolda…) olabilir.
PI’ler restoranlar, müzeler, park yerleri… şeklinde 
çeşitli kategorilere ayrılmıştır...

Bir PI aramak için birçok seçenek mevcuttur:

– kategori;
– aranan PI adı.
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Ses tanıma 

Ekran kumandalarına gerek duymadan bir varış noktası 
girmek için multimedya sisteminizde veya telefonunuz-
daki sesli komut fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
3 veya 4 4 butonuna dokunup ardından konuşmadan önce 
bir bip sesi gelene kadar bekleyin. Sistem tarafından ve-
rilen ve ekran üzerindeki sesli ve görsel talimatları takip 
ediniz.

B İ R  H E D E F  G İ R M E K  ( 3 / 4 )

“HARİTADA NOKTAHARİTADA NOKTA”

Bu menü haritadan bir hedef tanımlamanızı 
sağlar. “Navigasyon” menüsünden, “Şuraya sür...” 
ve ardından “Haritada nokta” öğesini seçiniz.

Kürsörü hedef noktasına getirmek için haritayı 
hareket ettiriniz ve onaylayınız: sistem yolculuğu 
hesaplar.

“ENLEM BOYLAMENLEM BOYLAM”

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

4

Daha fazla bilgi için multimedya sisteminizin kullanım 
kitabındaki talimatlara bakınız.

3
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Parkur özeti

Hedefinizle ilgili bilgiler girildikten sonra sistem rotayı 
hesaplar.

Ekran iki bölümden oluşmaktadır:

– 5 seyir sekmesi, görüntülenecek olan güzergahınızın 
bir özetini sağlar;

– "LIVE" 6 sekmesi trafik bilgilerini ve tehlikeli bölgeleri 
gerçek zamanlı olarak gösterir.

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

Hedefin onaylanması

Hesaplama sonucunda, sistem yolu görüntüler ve iki se-
çenek sunar:

– « ++ » : yol ayrıntılarının görüntülenmesini, rotayı de-
ğiştirmenizi ve rotayı kaydetmenizi sağlar;

– “Bitti”: yardımı etkinleştirir.

Not :Not : Onaylamazsanız, bu sayfa on saniye sonra kapa-
nır ve sürüş otomatik olarak başlar.
Not:Not: Alınan trafik bilgilerinin kaynağı, multimedya sis-
temi tarafından otomatik olarak seçilir (“LIVE” eğer bir 
üyelik çıkarttıysanız). “LIVE” hizmeti, ana ve ikincil hat-
ları kapsayarak daha sık güncelleme (yaklaşık her üç 
dakikada bir) sunan “TomTom Traffic” öğesini kullanır.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ÖZELLİKLERİ:ELEKTRİKLİ ARAÇ ÖZELLİKLERİ:
Aracın yük şartlarına bağlı olarak:
– hedef ulaşılabilir ise, sürüş başlar;

Bazı ülkelerde güvenlik uyarı alanları opsiyonunu 
uzaktan yüklemek ve devreye almak yasaktır ve ya-
sanın ihlal edilmesine yol açabilir.

Şuraya sür...

Du Golf Caddesi - Cad...
Guyancourt

4:40 dak
2.0 km

En hızlı
16 Nisan, 19:46

Bitti

5 6

– şarj seviyesi hedef için yeterli değilse, sistem rota üze-
rinde bir şarj istasyonu bulmanızı önerir.

5 bayrağı gideceğiniz yeri simgeler. Aracın şarj seviye-
sine göre, simgenin rengi, gidilecek yere gidilebilir (yeşil) 
veya gidilemez (kırmızı) olarak gösterir.

SEYİR SİSTEMİ AYARISEYİR SİSTEMİ AYARI
Sürüş anonslarının ses seviyesini ayarlamak için, sesli 
bir anons sırasında ses sisteminizin ses kumandasını 7 
kullanın veya ekranda ki kumandaya B basın.

7

B



1111R A D Y O  D İ N L E M E

“LİSTELİSTE” MODU” MODU
Tüm istasyonların listesine erişmek için “Liste” düğme-
sine basınız ve istediğiniz istasyonu seçiniz.

“FREKANSFREKANS” MODU” MODU
istasyonu manüel aramak için “Frekans” seçiniz. 
Frekansı ayarlamak için, iki arama şekli mevcuttur:

– Manüel arama 3 ve 4 tuşlarının yardımıyla yapılır;

– Yarı otomatik arama 2 ve 5 tuşlarının yardımıyla yapı-
lır.

ListeÖnayar Frekans

2 43 5

Radyoya 
erişim

MÜLTİMEDYA YÜZMÜLTİMEDYA YÜZ
Ana menüden, “Multimedya” ve ardından “Radyo” 
öğelerine basınız.

RADYO YÜZÜ/MÜLTİMEDYA YÜZÜRADYO YÜZÜ/MÜLTİMEDYA YÜZÜ
Ön yüzdeki “Radyo” düğmesine basınız.

Dalga bandını seçme
1 butonuna basarak istediğiniz radyo dalgasını (AM, 
FM veya DR) seçin.

Radyo AM ve FM

“ÖNAYARÖNAYAR” MODU” MODU
Kayıt edilmiş radyo istasyonlarına erişim sağlamak 
için “Önayar” tuşuna basın ve sonra istediğiniz radyo 
istasyonunu seçiniz. Dinlenen istasyonu eklemek 
için, istenen numara üzerine uzunca basın.

1

ÖnayarListe

Radyo DR1

AF | i-Traffic

6

7

DR radyo (karasal dijital 
radyo)

“LİSTELİSTE” MODU” MODU
Bu mod uygun olan radyo istasyonları listesini görüntü-
ler.
Tüm istasyonlarda gezinmek için 6 veya 7 üzerine ba-
sınız. Bu listede bir güncelleme oluşturmak için, sistem 
kullanım kılavuzuna göz atın. 

“ÖNAYARÖNAYAR” MODU” MODU
Bu çalışma modu, daha önce hafızaya alınan seçilmiş 
istasyonların taranmasına imkan verir. Hafızadaki istas-
yonları seçmek için 1 ila 6 arasındaki tuşlarına basınız.
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“MEDYALARMEDYALAR”

“Medyalar” 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.

“RESİMLERRESİMLER”

“Resimler” butonuna basıp ardından fotoğrafları 
almak için bağlı olan kaynağı (SD kart, USB vb.) 
seçiniz. Sistem iki okuma seçeneği sunar:
– “Tüm fotoğrafları okumak”;
– “Bir fotoğrafı okumak”.

“VİDEOVİDEO”

“Video” tuş üzerine basın, ardından bağlı olan 
kaynağı seçin (kart SD, USB, ...). Sistem iki 
okuma seçeneği sunar:
– “Tüm videoları okumak”;
– “Bir videoyu okumak”.

“AYARLARAYARLAR”

Bu menü “Multimedya” menüsünün çeşitli fonksi-
yonlarını ayarlamayı sağlar.
Tamamlayıcı bilgiler için sisteminizin kullanım ki-
tabına bakınız.

M Ü L T İ M E D Y A

Fotoğrafların slayt gösterisini ve videoları sadece 
araç duruyorken görebilirsiniz.

“Multimedya” 
menüsü

Aracınızda mültimedya sistemi bulunmaktadır. Ana 
menüden, “Multimedya” öğesine basınız ve aşağı-
daki listeden seçiniz:

– “Radyo”;
– “Medyalar”;
– « Resimler”;
– “Video”;
– “Ayarlar”.

Birçok giriş kaynağı mevcuttur:
– CD ses;
– USB ;
– kart SD;
– yardımcı priz;
– bağlantısı Bluetooth®.

“RADYO”“RADYO”

Bu belgenin Radyo bölümüne bakınız.

Bazı fotoğraf ve video biçimleri sistem tarafından oku-
namayabilir. Uyumlu biçimler hakkında daha fazla 
bilgi için bir yetkili bayiye danışınız.
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Telefonunuz kişiler ve arama geçmişini paylaşmanızı is-
teyebilir. Bu bilgileri sistemde tekrar bulmak için kabul 
ediniz. Ayrıca başka bir eşleştirme yöntemi kullanabilir-
siniz, sistem kullanım kitabına bakın.

TELEFON BAĞLAMAKTELEFON BAĞLAMAK
Sistem çalışmaya başladığı anda, eller serbest sistemi 
yakınlarda eşleştirilecek telefon arar. Otomatik olarak en 
son bağlanan telefon bilgilerini indirir (rehber, müzik...). 
Bu seçeneği devre dışı bırakmak için “Çağrı al/yap” bö-
lümüne bakınız.

Not:Not: telefon bağlanırken bir çağrı gerçekleşiyorsa oto-
matik olarak hoparlörlere yönlendirilir. BAĞLI TELEFONU DEĞİŞTİRMEBAĞLI TELEFONU DEĞİŞTİRME

Sistem beş cep telefonuna kadar kaydedebilir fakat bir 
defada sadece bir tanesi bağlanabilir.
İstediğiniz zaman telefonlardan bir tanesini bağlayabilir/
bağlantısını kesebilirsiniz. Bunun için, ana menü üze-
rinden:
– “Telefon”, “Ayarlar” ve ardından “Cihazları yönet” öğe-

lerine basınız;
– bağlamak veya bağlantısını kesmek için bir telefon 

seçin.

Telefon / Nicolas

Aygıt ekle

“Telefon” 
menüsü

BİR TELEFONU EŞLEŞTİRMEBİR TELEFONU EŞLEŞTİRME
Eller serbest sisteminizi kullanabilmeniz için, ilk kul-
lanımda aracınızı Bluetooth® mobiliniz ile eşleştirin. 
Mobilinizin Bluetooth® etkin ve görünür olduğundan 
emin olun.
Sisteminizde ana menüden:
– “Telefon” ve ardından “Ayarlar” öğesine basınız.
Ekranda telefonla eşleştirmeyi öneren bir mesaj gö-
rüntülenir.
– “Evet” üzerine basın. Multimedya sistemi yakın-

larda Bluetooth® ile eşleşen telefonları arar;
– önerilen listeden telefonunuzu seçiniz. Telefonunuz 

sistemde görünür kalır.
Modele göre ve sistem isterse, telefonu sistemle eş-
leştirmek için Bluetooth® şifresini telefonunuza girin 
veya eşleştirme isteğini onaylayınız. 

Cihazları yönet

Bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak, daha fazla bilgi 
için www.renault-multimedia.com sitesine başvuru-
nuz.



1414B İ R  Ç A Ğ R I  G Ö N D E R M E  V E Y A  A L M A  ( 1 / 2 )

“Telefon” 
menüsü

Ana menüden “Telefon” seçin. Seçerek bir arama ya-
pabilirsiniz:

– rehberden kişi seçiniz;
– arama geçmişinde bir numara seçiniz;
– numarayı klavye ile yazınız.

“REHBERREHBER”

Bu menü telefonunuza daha önce kaydedilmiş ki-
şiler 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.

“SON ARAMALARSON ARAMALAR”

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.

“NUMARA ÇEVİRNUMARA ÇEVİR”

Bu menü sayısal klavye sayesinde numaranızı 
çevirmenizi sağlar. Bir kere numarayı girdik-
ten sonra, aramayı başlatmak için “Ara” üzerine 
basın.

“SESLİ MESAJSESLİ MESAJ”

Bu menü mesaj kutunuzu kontrol etmenizi sağlar. 
Ayarlanan sesli mesaj servisini aramak için bu 
simgeye tıklayın.

SESLİ MESAJ SERVİSİNİ AYARLAMAKSESLİ MESAJ SERVİSİNİ AYARLAMAK

Sesli mesaj servisi ayarlanmamışsa, konfigü-
rasyon ekranı görünür. Telefon operatörünüzün 
mesaj numarasını çevirin.
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Ses tanıma 

Ekrana dokunmadan bir numarayı veya adres defteri-
nizdeki bir kişiyi aramak için multimedya sisteminin sesli 
komut işlevini kullanabilirsiniz.
3 veya 4 4 butonuna dokunup ardından konuşmadan önce 
bir bip sesi gelene kadar bekleyin. Sistem tarafından ve-
rilen ve ekran üzerindeki sesli ve görsel talimatları takip 
ediniz.

“BLUETOOTH® DEVREYE ALMAK/DEVRE DIŞI “BLUETOOTH® DEVREYE ALMAK/DEVRE DIŞI 
BIRAKMAK”BIRAKMAK”
Bluetooth® bağlantısını devreye almak veya devre dışı 
bırakmak için 1 tıklayınız.
“Bitti” üzerine basın.

“TELEFON VERİLERİNİ OTOMATİK İNDİRTELEFON VERİLERİNİ OTOMATİK İNDİR”
Telefon verilerini (rehber, müzik vb.) otomatik indirmeyi 
etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için önce 2 butonuna 
ardından da “Bitti” butonuna basınız.
Sistem hafızası sınırlıdır ve telefonunuzdaki tüm kişiler 
içe aktarılamayabilir.
Not:Not: telefonunuzun SIM kartında kayıtlı kişiler görün-
mez. Sadece telefonda kayıtlı olan kişiler görünür.

Ayarlar

Cihazları yönet

Ses düzeyleri

Sesli mesaj

Bluetooth’u etkinleştir

Telefon verilerini otomatik indir

B İ R  Ç A Ğ R I  G Ö N D E R M E  V E Y A  A L M A  ( 2 / 2 )

1
2

Bitti 4

“AYARLARAYARLAR”

Bu menü aşağıdakileri yapmanızı sağlar:

– eşleştirilmiş cihazların yönetilmesi;
– eller serbest sisteminin ve zil ses seviyesini 

ayarlamanızı sağlar;
– sesli mesaj servisini ayarlamak;
– Bluetooth® devre dışı bırakma/etkinleştirme;
– telefon bilgilerinin otomatik indirilmesini devre 

dışı bırak / etkinleştir.

“CİHAZLARI YÖNETCİHAZLARI YÖNET”
Bu menü telefonu bağlama/bağlantısını kesmeyi 
sağlar.

“SES DÜZEYLERİSES DÜZEYLERİ”
Bu menü çağrıların ses seviyesini değiştirmeyi 
sağlar.

“SESLİ MESAJSESLİ MESAJ”
Bu menü mesaj kutunuzun telefon numarasını de-
ğiştirmenizi sağlar.

Daha fazla bilgi için multimedya sisteminizin kullanım 
kitabındaki talimatlara bakınız.

3
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“Araç” menüsü

Bu menü elektrik güç ve benzin tüketiminizi değer-
lendirmenizi sağlar. Alttaki menülerin görüntülenmesi 
için ana menüde “Araç” öğesine basınız.

« « DRİVİNG ECO2DRİVİNG ECO2 » »

Bu menü aşağıdaki bilgileri görüntülemenizi 
sağlar:
– “Yolculuk raporu”;
– “Tercih ettiğim geziler”;
– “Eco koçluk”.

“YOLCULUK RAPORUYOLCULUK RAPORU”

Bu menü en son güzergahınızda kayıt edilen veri-
leri görmenizi sağlar.
– “Ortalama tüketim”;
– “Ortalama hız”;
– “Toplam tüketim”;

“ECO TESTECO TEST”

Bu menü size 100 üzerinden puan vererek ekolo-
jik sürüş stilinizi değerlendirir ve markanın diğer 
kullanıcılarının notlarını size bildirir.

“ECO KOÇLUKECO KOÇLUK”

Bu menü sürüş şeklinizi değerlendirir ve elektrik 
veya yakıt tüketiminizi en iyi seviyeye getirmek 
için öneride bulunur.

“YERLEŞİK BİLGİSAYARYERLEŞİK BİLGİSAYAR”

Bu menü tüketim, toplam güzergah uzaklığı, orta-
lama hız ve son başlangıçtan bu yana kalkış ta-
rihlerini hesaplama üzerine bilgileri görüntüleme-
nizi sağlar.

– tasarruf edilen enerji veya toplam kilometre;
– eko sürüş ortalama performansı;
– freni öngörme;
– araç hızı yönetme kapasitesi.
Bilgilerinizi kayıt etmek için, “Kaydet” tıklayınız, ve 
ardından takip edilecek rotayı seçin. Bilgilerinizi 
sıfırlamak için, “Sıfırla” üzerine ve onaylamak için 
“Evet” üzerine tıklayın.

“TERCİH ETTİĞİM GEZİLERTERCİH ETTİĞİM GEZİLER”

Bu menüde, sürüş tarzınızdaki değişiklikler aşa-
ğıdaki kategoriler listesinde gösterilir ve karşılaş-
tırılır:
– “Kaydedilen son gezi”;
– “Ev-İş”;
– “Tatil”;
– “Hafta sonları”.

Tamamlayıcı bilgiler için sisteminizin kullanım kitabına 
bakınız.
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“ŞARJ PLANLAYICISIŞARJ PLANLAYICISI”

Bu menü ile bir saate veya bir haftalık takvime 
göre şarjın başlangıç saatini ayarlayabilirsiniz.

“KONFOR ZAMANLAYICISIKONFOR ZAMANLAYICISI”

Haftalık bir takvime göre bu menüyle klimanın ça-
lışma başlangıç saatini ayarlayabilirsiniz.

« « TAKE CARETAKE CARE » »

Bu menü parfüm difüzörünü, hava iyonlaştırıcıyı 
ve dış havanın kalitesini kontrol etmenizi sağlar.

A R A Ç  ( 2 / 2 )

“ELEKTRİKLİ ARAÇELEKTRİKLİ ARAÇ”

Bu menü elektrikli araçların sonrakii bilgilerini gö-
rüntülemeyi sağlar.

“ENERJİ AKIŞIENERJİ AKIŞI” ” 

Bu menü bir araç şeması gösterir ve aracın aküyü 
şarj etmek için ne zaman güç tükettiğini veya üret-
tiğini gösterir.

“TÜKETİM AYRINTILARITÜKETİM AYRINTILARI”

Bu menü “Enerji akışı” ve “Tüketim ayrıntıları” 
öğelerini gösterir.

“AYARLARAYARLAR”

Bu menü kurallara erişmenizi sağlar:
– park yardımları;
– “Şeritten çıkma ikazı”;
– “Park yardımcısı”;
– “Kör nokta ikazı”;
– aracın otomatik kilitlenmesinde dikiz aynaların 

katlanması;
– seyir halindeyken açılır mekanizmaların otoma-

tik kilitlenmesi;
– geri vitese geçiş esnasında arka cam sileceği;
– gündüz farlarını yakma;
– bir kapı açıldığında sadece sürücü kapısının 

açılması;
– sürücü kolay erişimi;
– gösterge tablosunda sürüş tarzı göstergesinin 

ayarlanması;
– şarj esnasında yol bilgisayarının sönmesi;
– “Driving-Eco²” yol haritası;
– uzun farların otomatik yanması.

“Ayarlar” menüsü sadece araç duruyorken kullanıla-
bilir.
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«R-Link Store»

Bu hizmet, kullanılabilir uygulamaları görüntüleme-
nizi sağlar. Güvenli bir online sistem yoluyla uygu-
lama satın alabilir veya hizmetlere abone olabilirsiniz.

“Navigasyon 
hizmetleri”

Bu servis size abonelerinin hizmet için son kullanım 
tarihini görmelerine izin verir.
Not:Not: “Navigasyon hizmetleri” kullanılabilirliği değişik-
lik gösterebilir.

“TOMTOM TRAFFİCTOMTOM TRAFFİC” VEYA ” VEYA 
“TRAFİKTRAFİK”

Bu hizmet gerçek zamanlı yol bilgileri almak için-
dir.

“Servisler” 
menüsü

Ana menüden, “Servisler” ve tuşuna basınız.

“Servisler” menüsü, aşağıda belirtilen farklı işlevlere 
ve farklı hizmetlere erişmenizi sağlar. Bazı hizmet-
ler deneme süresince ücretsizdir. Aboneliği çevrimiçi 
olarak www.MyRenault.com adresinden veya ülke-
nizdeki R-Link Store aracılığıyla uzatabilirsiniz.

H İ Z M E T L E R  ( 1 / 2 )

“GVENLİK KAMERALARGVENLİK KAMERALAR”

Bu hizmet, tehlikeli bölgeleri gösterir.
Not:Not: ülkeye göre ve yerel kısıtlamalara göre ra-
darlar görüntülenemeyebilir.

« « MYTOMTOM LIVEMYTOMTOM LIVE » »

Bu servis size abonelerinin hizmet için son kulla-
nım tarihini görmelerine izin verir.
Not:Not: LIVE hizmetlerinin kullanılabilirliği değişe-
bilir.

“HAVA DURUMUHAVA DURUMU”

Bu servis, seçtiğiniz şehrin hava durumu bilgisini 
verir.

Bazı ülkelerde radar uyarı opsiyonunu yüklemek ve devreye almak yasaktır ve yasanın ihlal edilmesine yol açabilir.

“Android Auto™”: multimedya sisteminiz üzerinde 
akıllı telefonunuzdan uygulamalara erişmek için ara-
cınızın USB portuna telefonunuzu bağlayın.

Bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak, daha fazla bilgi 
için www.renault-multimedia.com sitesine başvuru-
nuz.
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“UYGULAMA YÖNETİCİSİUYGULAMA YÖNETİCİSİ”

Bu servis indirilen uygulamaları yönetmenizi 
sağlar.

“NAVİGASYON NAVİGASYON 
HİZMETLERİHİZMETLERİ”

Bu servis size abonelerinin hizmet için son kulla-
nım tarihini görmelerine izin verir.

“VERİ PAYLAŞIMI VERİ PAYLAŞIMI 
AYARLARIAYARLARI”

Bu servis veri paylaşımını devreye almanızı veya 
devre dışı bırakmanızı sağlar.

“UYGULAMALARI UYGULAMALARI 
GÜNCELLEGÜNCELLE”

Bu hizmet uygulamalarınızı güncellemenizi 
sağlar, fakat geçerli bir üyelik gerektirir.

H İ Z M E T L E R  ( 2 / 2 )

« « Z.E. SERVİCESZ.E. SERVİCES» » 
(elektrikli araç)

Bu hizmet, gösterge tablosu ve belirli cep telefonu 
modelleri veya bilgisayarınız yardımıyla aracınızın 
şarj durumu hakkında size bilgi verir.

“Ayarlar”

Bu servis uygulama ve bağlantı yönetim araçla-
rını içerir.

“R-LİNK E-KILAVUZU”“R-LİNK E-KILAVUZU”

Bu hizmet tüm talimatları bir araya getirir.

“E-POSTAE-POSTA”

Bu hizmet, e-postalarınızı sadece aracınız durur-
ken görüntülemenizi sağlar.

“KULLANICI PROFİLLERİ”“KULLANICI PROFİLLERİ”

Bu hizmet, kullanıcı profilinizi özelleştirmenize 
olanak sağlar.

“RENAULTRENAULT DESTEK” DESTEK”

Bu hizmet RENAULT desteğine erişmenizi sağlar.Daha fazla bilgi için lütfen sisteminize ilişkin talimat-
lara bakınız.
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Ana ekrandaki “Sık Kullanılanlar” düğmesine basınız. 
Sık kullanılanlar menüsü, şu dört sekmeyi kullanarak 
kısa yollar oluşturmanıza ve sık kullanılanlarınızı yönet-
menize olanak verir:

1 “Navigasyon”;

2 “Radyo”;

3 “Telefon”;

4 “Uygulama”.

FAVORİ EKLEMEKFAVORİ EKLEMEK

Boş alan veya “Sık Kullanılan ekle” metin tuşunu seçiniz.
Sık Kullanılanlara eklenecek adres giriniz.

SIK KULLANILAN RADYO EKLEYİNİZSIK KULLANILAN RADYO EKLEYİNİZ

Boş alan veya “Sık Kullanılan ekle” metin tuşunu seçiniz.
Sık kullanılanlara eklenecek radyo istasyonunu seçiniz.

FAVORİ TELEFON EKLEYİNİZFAVORİ TELEFON EKLEYİNİZ

Boş alan veya “Sık Kullanılan ekle” metin tuşunu seçiniz.
Sık kullanılanlara eklenecek rehberden bir kişi seçiniz. 

FAVORİ HİZMET EKLEYİNİZFAVORİ HİZMET EKLEYİNİZ

Boş alan veya “Sık Kullanılan ekle” metin tuşunu seçiniz.
Sık kullanılanlara eklenecek uygulama seçiniz. 

Favorileri silme

Favori silmek için, silmek istediğiniz favoriye basınız ve 
“++” ardından “Bir Sık Kullanılanı Kaldır” basınız. Ekranda 
onay mesajı belirir, onaylamak için “Sil” tuşuna basınız.

Sık kullanılanların tümünü silmek için, “++” ve ardından 
“Tüm Sık Kullanılanları Kaldır” öğesine basınız. Ekranda 
onay mesajı belirir, onaylamak için “Sil” tuşuna basınız.

Sık Kullanılan ekle

Bir Sık Kullanılanı Kaldır

Tüm Sık Kullanılanları Kaldır

Sık Kullanılanlar - Seyir SistemiSık Kullanılanlar - Navigasyon

1 2 3 4
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“Sistem” 
menüsü

Ana menüden, aşağıdaki öğelerden birini birini ayar-
lamak için “Sistem” üzerine ardından “Sistem” tuşu 
üzerine basın.

“DİLDİL”

Bu menü sisteme uygulanacak bir dili seçmenizi 
sağlayacaktır. Tercih edilen dili ve ardından tercih 
edilen sesi seçin.

“EKRANEKRAN”

Bu menü gündüz ve gece ekran aydınlığını ayar-
lamanızı veya gece modunu otomatik etkinleştir-
menizi/devre dışı bırakmanızı sağlar.

“SESSES”

Bu menü aşağıdaki ayarları ayarlamanızı sağlar:

“Ses düzeyleri”

Bu menü, çeşitli işlevlerin (“Park Yardımı”, 
“Seyir Sistemi”, Eller Serbest sistemi vs.) ses 
seviyesini ayarlamanızı sağlar.

“Hız hassasiyeti düzeyi”

Bu menü hız fonksiyonuna bağlı olarak 
sesin otomatik olarak artmasını sağlar.

“Ses çıkışı ayarları”

Bu menü duymak istediğiniz uyarı türlerini 
ayarlamanızı sağlar.

“Ses”

Bu menü, ses birleştiricisinin ses seviyesini 
ayarlamanızı sağlar.

“SAATSAAT”

Bu menü sizin sistemin saatini ve saat gösterme 
formatını ayarlamanızı sağlar. Sistem varsayıla-
rak tarih ve saati ayarlar.Tamamlayıcı bilgiler için sisteminizin kullanım kitabına 

bakınız.
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“SD KARTI ÇIKARSD KARTI ÇIKAR”

Bu menü SD kartını güvenli şekilde çıkartmanızı 
sağlar.

“FABRİKA AYARLARINA FABRİKA AYARLARINA 
SIFIRLASIFIRLA”

Bu menü sistem tarafından varsayılan ayarları sı-
fırlamanızı veya ayarlara geri dönmenizi sağlar.

Not:Not: yeniden başlatılmasından sonra sistem 
İngilizce yeniden başlar. 

“ANDROİD AUTO ANDROİD AUTO 
AYARLARIAYARLARI™”

Bu menü, “Android Auto™” uygulaması için tercih-
leri ayarlamanızı ve aracınızın multimedya siste-
mindeki uygulama için kullanım eğitimine erişme-
nizi sağlar.

– Mevcut seçeneklerden bir tuş takımı türü se-
çiniz ve ardından seçiminizi onaylamak için 
“Onayla” ya basınız.

“BİRİMLERİ BELİRLEBİRİMLERİ BELİRLE”

Bu menü size sistem tarafından aşağıdaki ölçü bi-
rimleri türünü seçmenizi sağlar:
– mesafe birimleri;
– koordinatların gösterimi;
– sıcaklık birimleri;
– barometre birimleri.

“DURUM VE BİLGİDURUM VE BİLGİ”

Bu menü ileride ki bilgileri görüntülemeyi sağlar:
– sistem sürümü;
– GPS öğesinin durumu;
– ağ durumu;
– yazılım lisansı;
– telif hakkı.

“GÜVENLİK UYARILARIGÜVENLİK UYARILARI”

Bu menü sizin siste tarafından gelen uyarıları etkin-
leştirmenizi/devre dışı bırakmanızı sağlar.
Bu menüden uyarıları seçiniz, “İleri” ye basa-
rak bu uyarılar için sesleri seçiniz ve ardından 
“Onayla” ya basınız.

“GİRİŞ EKRANIGİRİŞ EKRANI”

Bu menü size ana ekranın konfigürasyonunu ayarla-
manızı sağlar.

“KLAVYELERKLAVYELER”

Bu menü size sistemin kullandığı virtüel klavye 
türünü seçmenizi sağlar:
– “Latin”, “Yunan” veya “Kiril” alfabe türlerinden 

birini seçiniz ve “İleri” ye basınız;
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