
DRIVE THE CHANGE

KOBLE TIL. KOBLE AV. 
TILKOBLING, TJENESTER OG APPLIKASJONER TIL R-LINK



Prøvetilbud
For øyeblikket har vi følgende prøvetilbud til deg som kjøper en R-Link: 

 Tolv måneders gratis HD Traffic og tilkobling/tilgang til applikasjoner .
 Les mer på side 4–5.

 36  måneders gratis abonnement på Z.E. CONNECT.
 Les mer på side 8–11.

VELKOMMEN

Allerede fra begynnelsen av får du R-Link med en lang rekke praktiske og fine funksjoner 
som du kan benytte deg av i bilen – både når du kjører, og når du tar en pause. I praksis 
kan man si at R-Link inneholder både et stereoanlegg, en radio, et navigasjonssystem og 
en datamaskin.

Da er det ikke stort mye mer man kan ønske seg! Jo, forresten, det er én ting – en 
tilkobling. Når du kobler R-Link, får du nemlig tilgang til en helt ny verden av muligheter 
og funksjoner. 

R-LINK gir deg tilgang til forskjellige tjenester via bilens tilkobling.

Velkommen til R-Links fantastiske verden.

KOBLE TIL.
KOBLE AV.
OPPGRADER DIN R-LINK
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 TOMTOM HD TRAFFIC
FOR DEG SOM HATER Å SITTE I KØ.

SMARTERE RUTEVALG I TRAFIKKEN
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Motta nøyaktig og oppdatert trafikkinformasjon annethvert minutt.
TomTom-navigasjonssystemet i R-Link er allerede det som er best til å finne den beste veien for deg. Med TomTom HD Traffic kan det i 
tillegg spå i fremtiden og fortelle deg det hvis den korteste og raskeste veien plutselig ble glatt, eller det er oppstått kø et sted. Du får 
umiddelbart informasjon om snarveier som kan spare deg for forsinkelser.

Så hvis du ikke har lyst til å havne i lange bilkøer eller midt oppi et veiarbeidsområde som plutselig forsinker deg på turen, er TomTom HD 
Traffic akkurat det du trenger. TomTom HD Traffic gir R-Link en oppdatert forbindelse til noen av verdens beste ” trafikktjenester”.

12

 Ved kjøp av R-Link er det for øyeblikket inkludert  
 12 måneders gratis abonnement på TomTom HD Traffic. 

TomTom HD Traffic 
Gir deg oppdatert informasjon – og tilbyr en uovertruffen dekning av veinettet.
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EN VERDEN AV APPLIKASJONER

Er du utenlands og ønsker å vite hva prisen på en dansk pølse er i norske kroner, eller 
holde styr på hvor mye 34 miles egentlig er i kilometer? Ikke noe problem. Med R-Link  
kan du konvertere beløp mellom to valutaer og avstander i enhetene meter, miles, yards  
og tommer m.m.Konverterings- 

tabell

SKREDDERSY DIN R–LINK
Her finner du et utvalg av de mange ulike applikasjonene som tilbys i R-Link Store for øyeblikket. Utvalget utvides fortløpende  
– slik at du skal få enda større nytte og glede av din R-Link.

Les og svar på e-postmeldinger direkte via R-Link i bilen. Rask konfigurasjon. Rask 
tilgang til e-postkontoene dine hos for eksempel Gmail, Hotmail eller Yahoo og for den 
saks skyld alle andre e-postkontoer.

Hva slags vær kan du vente deg senere på reisen? Skal du ta en kaffepause eller kanskje 
utsette reisen en dag? Via R-Link får du oppdaterte værmeldinger opptil tre dager frem i 
tid, slik at du kan planlegge og forberede deg etter været som du kommer til å få på 
reisen.

Når bilen ikke kjører, kan du sjekke Twitter-kontoen din. Les hva vennene dine tvitrer, 
eller legg ut en tweet selv. Du kan dessuten se profilinformasjon samt en liste over hvem 
du følger, og hvem som følger deg, på Twitter. 

E-post

Vær- 
meldinger

R-Link
tweet

Har du fått problemer med bilen? Da kan du enkelt og raskt kontakte Renault 
Assistance direkte via R-Link (denne tjenesten krever at du er koblet til R-Link med en 
mobiltelefon). Renault 

Assistance

Når bilen ikke kjører, kan du holde styr på måneds- eller dagskalenderen din via Google 
Kalender.

Kalender
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Hvordan finner jeg et firma, en restaurant, en butikk eller et annet sted når jeg ikke 
husker adressen? Det er lett – gjennom R-Link har du tilgang til en enorm database med 
mer enn 40 millioner adresser. Skriv inn et søkeord, finn stedet du vil kjøre til, og la 
R-Link vise deg veienTomTom 

Places

Oppdatert informasjon om faste og mobile fotobokser gir sikrere og mer avslappet 
kjøring (begrenset informasjon i enkelte land).

Foto- 
bokser

Med denne applikasjonen søker R-Link konstant etter den raskeste ruten. Hvis trafikken 
forandrer seg og det finnes en bedre rute enn den du allerede befinner deg på, så er du den 
første som får vite om det. TomTom Traffic vet hvor det er oppstått situasjoner som kan 
medføre forsinkelser, hvor raskt trafikken beveger seg, og omtrent hvor lang forsinkelsen vil 
kunne bli. Siden HD Traffic har fullstendig oversikt, risikerer du ikke å bli ledet bort fra én 
bilkø bare for å havne i en annen. Uavhengige tester har vist at trafikanter som bruker 
TomTom Traffic, i gjennomsnitt kan spare opptil 18,5 % av reisetiden.

HD Traffic

Når bilen står stille og du trenger litt avkobling, finner du i R-Link Sudoku med tre 
forskjellige vanskelighetsnivåer. Perfekt når du for eksempel må sitte og vente i bilen 
en stund.

Sudoku

Via R-Link får du digital tilgang til bruksanvisningen for bilen.

E-Guide 

Gjør kjøreopplevelsen litt morsommere med spesielle forsterkede lydeffekter. Du kan 
velge mellom en sekssylindret motor, en motorsykkel, et romfartøy og mange flere. Ved 
hjelp av en avansert algoritme beregner applikasjonen aktuell informasjon fra bilens 
datamaskiner og omformer den til lyd som spilles av på bilens høyttalere. Bilens normale 
motorlyd vil ikke bli påvirket av dette.

R-Sound 
Effect

Du kan få ditt helt egne R-Link-akvarium. Velg bakgrunn, fisk og planter – beroligende og 
helt uten risiko for fuktskader!

Akvarium 
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TJENESTER TIL Z.E.

UNIKE TJENESTER – 
KUN FOR ELBILER
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MY Z.E. INTER@CTIVEMY Z.E. CONNECT
36 12

Les mer om tjenestene på sidene som følger.

Renault er en av verdens mest ambisiøse elbilprodusenter. For hver dag som går, øker antallet elbiler, og dermed reduseres 
belastningen på miljøet vesentlig. 

For oss er det viktig at du som elbileier ikke bare får god samvittighet – du skal naturligvis også tilbys den samme gode 
kjøreopplevelsen som andre bileiere. Derfor tilbys bilen din med R-Link og alle de andre tjenestene som presenteres i denne brosjyren. 
Men vi tilbyr deg også en rekke unike tjenester som skal bidra til å gjøre tilværelsen din som eier og bruker av en elbil mye enklere, 
morsommere og tryggere.

De forskjellige tjenestene som tilbys for elbiler, er samlet i to forskjellige pakker:

Tjenester som gjør at du både kan ha kontakt med bilen og 
styre forskjellige funksjoner i den via en datamaskin eller 
smarttelefon.

Tjenester som gjør at du kan ha kontakt med bilen via en 
datamaskin eller smarttelefon.

Kommuniser med bilen på avstandSjekk av bilens status

Det er bare elbileiere som kan «fylle tanken» på avstand!

Ved kjøp av ZOE er det inkludert et 36 måneders abonnement på MY Z.E. CONNECT som kan fornyes gratis.
Ved kjøp av ZOE Intens er også MY Z.E. INTERACTIVE inkludert i prisen for 12 måneder.

36
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MY Z.E. CONNECT* 
Kontroller elbilens status med en datamaskin eller smarttelefon

* Kun via en datamaskin.

TJENESTER TIL Z.E.

Kontroller ladenivået, aktuell status og hvor langt bilen kan kjøre med det nåværende ladenivået.

Finn ladestasjoner i en bestemt by (fungerer i enkelte land).*

Se ladehistorikken din per måned.*

Motta en e-post eller en SMS med informasjon om batteriets ladestatus 
(lavt ladenivå, start og stopp for lading, ladetid samt eventuelle feil som oppstod ved lading).

Motta kjøretips for å optimere bruken av elbilen.*

TJENESTER SOM ER INKLUDERT I MY Z.E. CONNECT

My Z.E. Connect er tilgjengelig via:
• en datamaskin på https://www.services.renault-ze.com
•  en smarttelefon ved å laste ned applikasjonen «ZE services» fra 
 Google Play Store, Apple Store eller App World.
Merk: Tjenesten krever nettverk
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MY Z.E. INTER@CTIVE
Kontroller og styr funksjoner i elbilen med  
en datamaskin eller smarttelefon.

* Kun via en datamaskin.

My Z.E. Inter@ctive er tilgjengelig via:
• en datamaskin på https://www.services.renault-ze.com
• en smarttelefon ved å laste ned applikasjonen «ZE services» fra 
 Google Play Store, Apple Store eller App World
Merk: Tjenesten krever nettverk

Kontroller ladenivået, aktuell status og hvor langt bilen kan kjøre med det nåværende ladenivået.

Finn ladestasjoner i en bestemt by (fungerer i enkelte land).*

Se ladehistorikken din per måned.*

Motta en e-post eller en SMS med informasjon om batteriets ladestatus 
(lavt ladenivå, start og stopp for lading, ladetid samt eventuelle feil som oppstod ved lading).

Motta kjøretips for å optimere bruken av elbilen.*

Aktiver eller still inn en timer for lading av bilen når den er koblet til en ladestasjon.*

Aktiver forhåndsinnstilling av temperaturen i kupeen før du skal bruke bilen (oppvarming eller 
avkjøling i 5 minutter).

Optimer ladingen for å spare tid og penger.*

 Vis en samlet oversikt over kjøreøkonomien.*

Finn de tre nærmeste ladestasjonene for bilen din, og la R-Link vise deg veien til dem (fungerer i  
enkelte land).

TJENESTER SOM ER INKLUDERT I I MY Z.E. INTER@CTIVE
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Opprette en konto og klargjør datamaskinen

Det første du må gjøre, er å laste ned og installere R-Link Toolbox, et program som leser og skriver data til det
spesielle SD-kortet (se neste side) som hører til din R-Link:

1. På en datamaskin som er koblet til internett, går du inn på :
 - http://cdn.sa.services.tomtom.com/static/sa/Windows/InstallRLinkToolbox.exe for å laste ned R-Link 

Toolbox til Windows (PC)
 - eller http://cdn.sa.services.tomtom.com/static/sa/Mac/RLinkToolbox.dmg for å laste ned R-Link Toolbox til MAC

2. Når installasjonen er ferdig, starter R-Link Toolbox automatisk.

3. Når du senere skal logge på R-Link Store, må du starte R-Link Toolbox manuelt. Det gjør du via snarveien 
eller programmappen på datamaskinens startmeny. 

4. Sett SD-kortet fra bilens R-Link inn i en kortleser som er koblet til datamaskinen. 

5. Nå kan du opprette en konto på no.rlinkstore.com ved å klikke på knappen for dette.
 OBS! Husk å ta vare på brukernavn og passord.

6. Skriv inn opplysningene dine samt bilens chassisnummer (som du finner på bilens vognkort eller nederst til 
venstre på frontruten). Oppgi også serienummeret til din R-Link, som du finner i R-Link Toolbox når 
SD-kortet er satt inn i en tilkoblet kortleser.

7. Du kan også gi bilen et valgfritt navn, noe som er praktisk hvis du legger inn flere Renault-biler på R-Link 
Store-kontoen din

AKTIVERE OG BRUKE 
R-LINK-KONTOEN DIN

SLIK KOMMER DU I GANG

Mac PC
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Utfør dine første nedlastinger / foreta et kjøp

Nå er datamaskinen din kompatibel med R-Link Store, og du kan begynne å installere tjenestene. Gjør 
følgende for å utføre din første nedlasting:

1. Gå inn på no.rlinkstore.com (hvis du ikke allerede er logget inn, gjør du det nå). På venstre side finner du 
Min katalog, der du kan se hvilke tjenester og applikasjoner som er tilgjengelige med din R-Link. Alle 
disse er laget spesielt for din Renault. 

2. Velg blant de ulike underkategoriene for å finne produktet du vil ha. Når du har funnet det, merker du det 
ved å klikke på det. Du kommer deretter til et vindu med alle nødvendige opplysninger om produktet.

3. Når du har gjort dine valg, gjennomfører du kjøpet ved å klikke på knappen Kjøp. Nå kommer du til en 
side der du kan velge betalingskort (med mindre produktet er gratis). Her velger du hva slags 
betalingskort du vil bruke.

 Hvis produktet er gratis, trenger du bare bekrefte kjøpsvilkårene, så starter nedlastingen automatisk. 

4. Første gang du kjøper noe, må du oppgi noen opplysninger. Disse tas vare på til neste gang du kjøper 
noe, slik at betalingskortet ditt heretter er registrert, noe som er enkelt og praktisk. Når betalingskortet 
registreres, vil fremtidige kjøp via R-Link i bilen gå mye lettere. 

 Registrerte betalingskort kan naturligvis fjernes når som helst via alternativet Fjern betalingskort på 
Verktøy-menyen.

 Nå er tjenesten/applikasjonen tilgjengelig på R-Link-kontoen din. Les mer om hvordan du får tilgang til 
denne i bilen på neste side.

 

AKTIVERE OG BRUKE 
R-LINK-KONTOEN DIN

2

3

4
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INSTALLASJON AV TJENESTER OG 
APPLIKASJONER I DIN R-LINK 

SLIK KOMMER DU I GANG

Når du skal installere en tjeneste eller applikasjon i din R-Link, bruker du minnekortet (SD-kortet) i den. 
Du kan lese om hva dette er og hvordan det brukes, i faktaboksen på neste side. 
 
1. Åpne hovedmenyen på R-Link. Trykk på System på berøringsskjermen, og trykk deretter på Ta ut 

SD-kortet. Deretter kan du ta ut kortet på en sikker måte. Når du skal fjerne SD-kortet fra porten, 
trykker du lett på kortet slik at det spretter litt ut. Ta ut kortet, og ta det med til datamaskinen din. 

2. Start R-Link Toolbox på datamaskinen ved hjelp av snarveien eller programmappen.
 
3. Sett så SD-kortet inn i kortleseren på datamaskinen (hvis du satte inn kortet før punkt 2, må du ta det 

ut og sette det inn igjen). Du finner mer informasjon om hvordan SD-kortet fungerer sammen med 
datamaskinen, i faktaboksen på neste side. 

 
4. Nedlastingen til SD-kortet starter automatisk.
 Du kan følge med på nedlastingen i hovedvinduet i R-Link Toolbox.
 
5. Når nedlastingen er ferdig, tar du SD-kortet ut av kortleseren og setter det tilbake i R-Link i bilen. 

SD-kortet må settes inn i porten uten at tenningen i bilen er på. Når tenningen slås på, installeres de 
nye applikasjonene automatisk

Ta ut SD-kortetSystem

Mac PC

1

2
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Laste ned og kjøpe direkte fra bilens R-Link
 
Når du vil kjøpe og laste ned programmer, trenger du bare følge instruksjonene på R-Link-skjermen. Trykk 
på Tjenester på hovedmenyen. Via Tjenester-menyen kommer du direkte til R-Link Store. Funksjonene er de 
samme som på datamaskinen (se tidligere i denne brosjyren), selv om grafikken er annerledes. 

OBS! La tenningen være på helt til nedlastingene er avsluttet. Hvis produktet av tekniske årsaker ikke kan 
lastes ned, vil du få en beskjed om dette på berøringsskjermen. Enkelte programmer tar det forholdsvis lang 
tid å laste ned på grunn av programmenes størrelse og at det kan være stor belastning på mobilnettet, så 
inntil videre anbefaler vi at du laster ned produktene du vil ha, via en datamaskin og bilens SD-kort.

SLIK FUNGERER SD-KORTET
Et SD-kort er et standardisert format for mobilt minne. Din R-Link leveres med et SD-kort som du må 
bruke når du skal installere nye tjenester og applikasjoner på din R-Link. OBS! SD-kortet skal kun 
brukes til funksjoner i og ved oppdatering av din R-Link. Sett aldri SD-kortet inn i andre enheter 
(kameraer, mobile GPS-er osv.) eller i andre biler for den saks skyld. Sett heller aldri andre SD-kort inn 
i din R-Link.

HÅNDTERING. Du får tilgang til SD-kortet ditt via berøringsskjermen i bilen. Klikk på System og 
deretter på Ta ut SD-kortet. Deretter kan du ta ut kortet på en sikker måte. Når du skal fjerne SD-kortet 
fra porten, trykker du lett på kortet slik at det spretter litt ut. Ta SD-kortet helt ut.
OBS! SD-kortet er relativt skjørt, så sett det inn på riktig måte og håndter det med forsiktighet

KORTLESERE TIL SD-KORT. Mange bærbare datamaskiner har kortlesere til SD-kort, mens 
stasjonære datamaskiner som oftest ikke har det. Hvis datamaskinen din ikke har en kortleser, kan du 
kjøpe en i de fleste elektronikk- og databutikker. Du har kanskje allerede en kortleser til digital-
kameraet ditt – i så fall vil denne kunne brukes. 

Eksempel på SD-kort

Eksempel på en kortleser til SD-kort.

R-Link storeTjenester

@

15



(no.rlinkstore.com)

TILKOBLEDE TJENESTER FOR R-LINK

TRENGER DU MER INFORMASJON? 
Hvis du vil ha mer informasjon eller hjelp til produkter og tjenester, kan du kontakte kundeservice:

via telefon: 23 37 61 00 (Motor Gruppen) 
via e-post: kundeservice@renault.no

Renault - RBI Norge AS, Postboks 6843 Rodeløkka, 0504 Oslo
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