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Road and Traffic Information 
(Tie- ja liikennetietojärjestelmä) 
RTI on Volvon kehittämä tie- ja liikennetietojärjestelmä. Järjestelmä 
suunnistaa ennalta määritettyyn määränpäähän ja antaa matkan 
varrella liikennetietoja. Järjestelmä tiedottaa mahdollisista hidastavista 
tekijöistä ja tarjoaa muita parempia reittivaihtoehtoja.
Järjestelmään voi asettaa matkaohjelman, se voi etsiä kohteita reitin 
varrelta, tallentaa halutun kohteen jne. Järjestelmä näyttää auton 
nykyisen sijainnin ja löytää aina tiensä perille määränpäähän, jos reitiltä 
erehdyksessä poiketaan.
RTI-järjestelmä auttaa löytämään luotettavasti perille ja tekee siten 
matkasta miellyttävämmän.
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END USER LICENSE AGREEMENT
You have acquired a device (ROAD & TRAFFIC 
INFORMATION SYSTEM) which includes software 
licensed by Volvo Car Corporation from one or more 
software licensors. Such software products, as well as 
associated media, printed materials, and “online” or 
electronic documentation (NAVIGATION 
SOFTWARE) are protected by international intel-
lectual property laws and treaties. The SOFTWARE  
is licensed, not sold. All rights reserved.
IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER 
LICENSE AGREEMENT (“EULA”), DO NOT USE 
THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. 
INSTEAD, PROMPTLY CONTACT VOLVO CAR 
CORPORATION FOR INSTRUCTIONS ON 
RETURN OF THE UNUSED DEVICE(S) FOR A 
REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, 
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON 
THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR 
AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFI-
CATION OF ANY PREVIOUS CONSENT).

GRANT OF SOFTWARE ARE LICENSE. This 
EULA grants you the following license:
You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.
Connectivity Software. Your Device package may 
include desktop connectivity software contained on a 
CD-ROM disk.  You may install and use the 
component(s) of the software contained on the CD-
ROM disk on a computer or computing device with 
which you exchange information with the Device, in 
accordance with the terms of the end user license 
agreement provided with such component(s). If no 
separate end user license agreement is provided, you 
may install and use only one (1) copy of such 
component(s) on a single computer or computing 
device with which you use the Device.

NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS 
NOT FAULT TOLERANT. VOLVO CAR CORPO-
RATION HAS INDEPENDENTLY DETERMINED 
HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, 
AND MS HAS RELIED UPON VOLVO CAR 
CORPORATION TO CONDUCT SUFFICIENT 
TESTING TO DETERMINE THAT THE 
SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.
NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE 
SOFTWARE is provided “AS IS” and with all faults. 
THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY 
QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND 
EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) 
IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO 
WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH 
YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR 
AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE 
RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING 
THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE 
WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, 
AND ARE NOT BINDING ON, MS.
No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS 
PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO 
LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, 
CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL 
DAMAGES ARISING FROM OR IN 
CONNECTION WITH THE USE OR PERFO-
MANCE OF THE SOFTWARE. THIS 
LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY 
REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL 
PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE 
LIABLE FOR ANY  AMOUNT IN EXCESS OF 
U. S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS 
(U.S.$250.00-).
Limitations on Reverse Engineering, Decompi-
lation, and Disassembly. You may not reverse 
engineer, decompile, or disassemble the 
SOFTWARE, except and only to the extent that such 
activity is expressly permitted by applicable law 
notwithstanding this limitation.

SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT 
WITH RESTRICTIONS. You may permanently 
transfer rights under this EULA only as part of a 
permanent sale or transfer of the Device, and only if 
the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE 
is an upgrade, any transfer must also include all prior 
versions of the SOFTWARE.
EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that 
SOFTWARE is subject to U.S. jurisdiction. You agree 
to comply with all applicable international and 
national laws that apply to the SOFTWARE, 
including the U.S. Export Administration Regula-
tions, as well as end-user, end-use and destination 
restrictions issued by U. S. and other governments. 
For additional information see 
http://www.microsoft.com/exporting/.

Tämän käsikirjan tekniset tiedot, suunnitteluyk-
sityiskohdat ja kuvat eivät ole sitovia. 
Varaamme oikeuden tehdä muutoksia ilman 
ennakkoilmoitusta.
© Volvo Car Corporation

RTI.book  Page 2  Tuesday, February 26, 2008  3:21 PM



3

                                                                                                                                  Sisältö

Johdanto 5
Valikkorakenne 13
Määränpää 21
Matkaohjelma ja opastus 37
Kartta 43
Liikennetieto 49
Navigointiasetukset 57
Symbolit kartalla 61
TV-vastaanotto (lisävaruste) 65
Kysymyksiä ja vastauksia 69
Aakkosellinen hakemisto 73

RTI.book  Page 3  Tuesday, February 26, 2008  3:21 PM



4

RTI.book  Page 4  Tuesday, February 26, 2008  3:21 PM



5

Johdanto

Yleiskuva 6
DVD-levy/DVD-asema 8
Navi-painike (näppäimet) ja kauko-ohjain 9
Ennen järjestelmän käyttämistä 10
Pikaopas 11
Karttakuva 12

RTI.book  Page 5  Tuesday, February 26, 2008  3:21 PM



6

Johdanto

Yleiskuva
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Johdanto

1. Keskusyksikkö karttalevyinen ja 
TMC-vastaanottimineen
Keskusyksikkö, joka on suunniteltu vain 
Volvon karttalevyjä varten, sijaitsee tavarati-
lassa.
Keskusyksikköön sisältyvät seuraavat 
toiminnot:

• Auton sijainnin määritys.
• Reitinlaskenta asetettuun määrän-

päähän ja liikennetiedotusten 
avaaminen.

• Ääniohjaus.
Karttatiedot eivät aina vastaa todellista tilan-
netta. (Volvo ei ota vastuuta karttamateriaalin 
tai TMC-tietojen tarkkuudesta.) 
TMC (Liikennetiedotuskanava, Traffic 
Message Channel) on standardoitu koodaus-
järjestelmä liikennetietoja varten. TMC-
vastaanotin etsii sopivan taajuuden. Lähetys 
tapahtuu FM-taajuuksilla.

2. GPS-antenni
Auton nopeustunnistin ja gyrotunnistin 
laskevat auton nykysijainnin ja suunnan 
käyttäen GPS-satelliittijärjestelmän 
signaaleja.

3. Navi-painike (näppäimet)
Eri valikkovaihtoehtoja voi selata ja valita 
käyttämällä navi-painiketta.

4. Näyttö
Näyttö näyttää kartat ja antaa yksityiskoh-
taista tietoa reittivaihtoehdoista, etäisyyksistä 
jne.
Kauko-ohjauksen infrapunavastaanotin on 
sijoitettu näytön kehyksen yläosaan.

5. Radio
Radiota käytetään ääniviestien antamiseen 
kuljettajan oven kaiuttimen kautta sekä TV:n 
ohjaukseen.

6. TV-vastaanotin
TV-vastaanotin on lisävaruste.

RTI.book  Page 7  Tuesday, February 26, 2008  3:21 PM



8

Johdanto

DVD-levy

DVD-levyn sisältö
Jokainen karttalevy sisältää saman Euroopan 
tieverkon. Yksityiskohtaiset tiedot kuten 
osoitteet, erikoiskohteet jne. ovat kyseisten 
maantieteellisen alueiden karttalevyissä.
Viesti näytössä kertoo, milloin levy on 
vaihdettava. Jos levyä ei vaihdeta, tieverkko 
on silti käytettävissä mutta yksityiskohtaiset 
tiedot kuten huoltoasemat, ravintolat jne. 
puuttuvat.
Karttalevyjä lisätietoineen julkaistaan jatku-
vasti. Kysykää Volvo-jälleenmyyjältänne 
viimeisintä julkaisua.
Myös osoitteessa www.volvocars.com/navi 
on lisää tietoa kartoista ym.

VAROITUS!

Liikenneturvallisuuden takia liikenneolo-
suhteisiin on jatkuvasti kiinnitettävä äärim-
mäistä huomiota käytettäessä RTI-
järjestelmää ajon aikana. Noudattakaa 
aina voimassa olevia liikennesääntöjä.

DVD-asema

DVD:n vaihto/päivitys
DVD-asema sijaitsee tavaratilassa, katsokaa 
yleiskuva.

1. Painakaa ulostyöntöpainiketta ja vetäkää 
suojus alas poistaaksenne DVD:n 
asemasta (sytytysvirran tulee olla 
kytkettynä)

2. Asettakaa uusi DVD asemaan.
Jos DVD:llä on uusia ohjelmia, näyttö tummuu 
teksti: Loading new program - please wait 
tulee näytön alaosaan. Toiminto voi kestää 
enintään viisi minuuttia. Kun ohjelmointi on 
valmis, näyttö palaa alkutilaan.

DVD-levyn hoito
Käsitelkää DVD-levyjä huolellisesti. Varmis-
takaa, etteivät ne likaannu tai kastu.
Kun levyjä ei käytetä, ne tulee säilyttää omissa 
pakkauksissaan. Välttäkää niiden säilyttä-
mistä kuumissa olosuhteissa, suorassa aurin-
gonvalossa tai pölyisissä tiloissa.

Näytön hoito
Puhdistakaa näyttö pehmeällä, nukkaamatto-
malla, kevyesti kostutetulla tai mietoa 
ikkunanpuhdistusainetta sisältävällä 
kankaalla.

DVD-levy/DVD-asema
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Johdanto

Navi-painikkeen sijainti ohjauspyörässä

A. Navi-painike
Painakaa YLÖS, ALAS, OIKEA tai VASEN 
valitaksenne eri valikkovaihtoehtoja, liikenne-
tiedotuksia jne. 
B. BACK
Painakaa BACK palataksenne edelliseen 
valikkoon tai peruuttaaksenne tehdyn 
valinnan.
C. ENTER
Painakaa ENTER valinnan vahvistamiseksi tai 
eri valikoiden aktivoimiseksi.
HUOM! Kauko-ohjaimessa on samat 
toiminnot kuin näppäimistössä.

Navi-painike (näppäimet) ja kauko-ohjain

Navi-painike

Kauko-ohjaus 

IR-vastaanotin
(infrapunavastaanotin)
Kohdistakaa kauko-ohjain aina näytön 
suuntaan. (Infrapunatunnistin sijaitsee näytön 
kehyksen yläosassa.)

A
C B

HUOM! Kauko-ohjaimessa on AAA- tai R03-
paristot. Yrittäkää ensin vaihtaa paristot 
uusiin, jos kauko-ohjain ei toimi.
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Johdanto

Päälle
Virta-avaimen tulee olla I- tai II-asennossa. 
Painakaa yhtä kauko-ohjaimen tai ohjaus-
pyörän näppäimistön painiketta. Järjestelmä 
saattaa tarvita useita sekunteja auton sijainnin 
määrittämiseen, kun sytytysvirta on kytketty.

Pois päältä
Siirtykää navi-painikkeella kohtaan [Shut 
down] ja painakaa ENTER.
HUOM! Järjestelmää voi käyttää, vaikka 
moottori olisi sammutettuna. Muistakaa 
kääntää virta-avain asentoon 0 kun järjes-
telmää ei käytetä, sillä muussa tapauksessa 
akku saattaa tyhjentyä.

Perustoiminnot
Navi-painike - Siirtyminen ylös, alas, oikealle 
tai vasemmalle eri valikkovaihtoehdoissa.
ENTER - Vahvistaa tai aktivoi valinnan.
BACK - Palaa edelliseen valikkoon tai 
peruuttaa tehdyn valinnan.

Asetukset
System- (järjestelmä), Screen- (näyttö), 
Route options- (reittivalinnat) ja Traffic 
information (liikennetiedot) -asetusvalikoihin 
pääsee kohdasta Navigation settings 
(navigointiasetukset).

Ennen järjestelmän käyttämistä

Esittely
Esittely esittelee järjestelmän (auton ollessa 
paikallaan) simuloimalla matkan asetettuun 
määränpäähän. Toiminta esitetään näytössä, 
katsokaa sivu 60.

Käsikirjan rakenne
Tämä käsikirja on jaettu lukuihin/toimintoihin. 
Kirjan lopussa on aakkosellinen hakemisto, 
jota edeltävällä sivulla on yleisimmin kysyttyjä 
kysymyksiä vastauksineen.
Käsikirjassa selostetaan ohjauspyörässä 
olevan näppäimistön käyttö, mutta kauko-
ohjainta voidaan aina käyttää sen asemesta, 
sillä siinä on samat toiminnot.

Hakupolku
Valikkovaihtoehdot esitetään käsikirjassa 
hakasuluissa, esim. [Destination]. Valikot 
esitetään ilman sulkuja, esim. Main menu.
Hakupolku valikoille ja seuraaville valikkovaih-
toehdoille esitetään muodossa
Main menu [Settings] [System].
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Johdanto

Päälle
Virta-avaimen tulee olla I- tai II-asennossa. 
Painakaa yhtä kauko-ohjaimen tai ohjaus-
pyörän näppäimistön painiketta. Järjestelmä 
saattaa tarvita useita sekunteja auton sijainnin 
ja liikkeen määrittämiseen, kun sytytysvirta on 
kytketty.

Pois päältä
Siirtykää navi-painikkeella kohtaan [Shut 
down] ja painakaa ENTER.
HUOM! Järjestelmää voi käyttää vaikka 
moottori olisi sammutettuna. Muistakaa 
kääntää virta-avain asentoon 0 kun järjes-
telmää ei käytetä, sillä muussa tapauksessa 
akku saattaa tyhjentyä.

Perustoiminnot
Navi-painike - Siirtyminen ylös, alas, oikealle 
tai vasemmalle eri valikkovaihtoehdoissa.
ENTER - Vahvistaa tai aktivoi valinnan.
BACK - Palaa edelliseen valikkoon tai 
peruuttaa tehdyn valinnan.

HUOM! Kauko-ohjaimessa on samat 
toiminnot kuin näppäimistössä.

Pikaopas
Opastus katuosoitteeseen

1. Aloittakaa päävalikosta (main menu). 
Valitkaa Destination ja painakaa ENTER.

2. Valitkaa Street address ja painakaa 
ENTER.

3. Siirtykää navi-painikkeella haluttujen 
kirjainten kohdalle määrittääksenne maan 
ja kaupungin katuosoitteelle.

4. Jos valitulla osoitteella on kadun numero, 
tämän voi myös asettaa navigoinnin 
tarkentamiseksi. Katunumeron sijasta 
voidaan määrittää risteys.

5. Valitkaa Start guidance ja painakaa 
ENTER.

Muutamassa sekunnissa järjestelmä laskee 
reitin ja etäisyyden syötettyyn päämäärään.
Järjestelmä opastaa asetettuun määrän-
päähän ja antaa ääniviestejä reittivaihtoeh-
doista ja risteyksistä.
Pienille paikkakunnille järjestelmässä ei ole 
tallennettuna katuosoitteita. Paikkakunnan 
keskus tulee aina valita määränpääksi.

Opastus kohteeseen

1. Aloittakaa päävalikosta (main menu). 
Valitkaa Destination. Painakaa ENTER.

2. Valitkaa Facilities ja painakaa ENTER. 
Valitkaa Facilities alavalikosta ja painakaa 
ENTER.

3. Siirtykää navi-painikkeella haluttujen 
kirjainten kohdalle määrittääksenne maan 
ja kaupungin kohteelle. Painakaa 
ENTER.

4. Valitkaa kohteen tyyppi, kuten huolto-
asema, ravintola tai Volvo-jälleenmyyjä. 
Siirtykää ALAS listaan. Valitkaa kohteen 
tyyppi painamalla YLÖS tai ALAS ja 
painakaa ENTER.

5. Siirtykää ALAS listaan. Valitkaa kohteen 
nimi painamalla YLÖS tai ALAS ja 
painakaa ENTER.

6. Valitkaa Start guidance ja painakaa 
ENTER.

Muutamassa sekunnissa järjestelmä laskee 
reitin ja etäisyyden syötettyyn päämäärään.
Järjestelmä opastaa määritettyyn erikoiskoh-
teeseen ja antaa ääniviestejä reittivaihtoeh-
doista ja risteyksistä.
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Johdanto

       1         2            3     4           5         6            7           8        9

     10       11    12      13     14      15          16        17          18

Karttakuva
1. Seuraava opastus

2. Seuraavan kadun/tien nimi ja etäisyys reitin varrella.

3. Tieopastetiedot

4. Auton sijainti

5. Seuraava opastuspiste

6. Reitti

7. Välietappi

8. Määränpää

9. Jäljellä oleva matkaajoaika ja etäisyys määränpäähän

10. Kartan mittakaava

11. Nykyinen sijainti

12. Tallennettu sijainti

13. Lähtöpiste

14. Volvo-jälleenmyyjän symboli

15. TMC:n (liikennetiedote) symboli

16. Kaupungin keskustan symboli

17. Kompassi osoittaa kartan suunnan kartalla

18. Määränpään suunta

Tietyypit
Moottoritie - vihreä
Valtatie - punainen
Pienempi päätie - ruskea
Tavallinen maantie - tummanharmaa
Paikallistie - tummanvihreä

Kompassi
Kompassin neulan punainen kärki osoittaa pohjoiseen kartalla ja 
valkoinen kärki osoittaa etelään. Määränpäänuoli kompassin ulkoke-
hällä osoittaa määränpään suunnan.
Screen -valinnan alla Settings-valikossa kompassin ja määrän-
päänuolen voi asettaa show/hide (näytä/piilota) -tilaan.
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Valikkorakenne

[Shut down]

Järjestelmän kytkeminen päälle/pois päältä
Järjestelmän kytkeminen päälle: Kääntäkää virta-avain asentoon I tai II 
ja painakaa ENTER-, BACK- tai navi-painiketta.
Järjestelmän kytkeminen pois päältä: Valitkaa Shut down päävalikosta 
ja painakaa ENTER. 
Jos järjestelmä on toiminnassa kun sytytysvirta kytketään pois päältä, 
se kytkeytyy uudelleen päälle kun sytytysvirta kytketään. Jos järjes-
telmä on poissa päältä kun auton sytytysvirta kytketään pois, se ei 
kytkeydy päälle kun sytytysvirta kytketään.

[Settings] [Help]

Aputekstit
Aputekstit antavat lyhyttä tietoa toiminnoista. Voitte valita tekstien 
tyypin, joko Long, Short tai None. Vierittäkää OIKEALLE tai VASEM-
MALLE haluamaanne vaihtoehtoon ja painakaa sitten ENTER.
Valkoinen aputekstiruutu näkyy kun vaihtoehto valitaan, mutta se 
häviää automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua.
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Valikkorakenne

[Destination]

Päävalikko
Päävalikon ja eri alavalikoiden kautta käytetään kaikkia järjestelmän 
toimintoja. Päävalikkoon voi aina palata, riippumatta siitä mikä kuva 
näkyy näytössä, painamalla BACK yhden tai useamman kerran. Pääva-
likko näkyy usean sekunnin ajan ja häviää sitten automaattisesti, jos 
valikkovaihtoehtoa ei valita.

[Settings] [Screen] [First menu] [Text/icons]

Päävalikko ja kuvakkeet
Päävalikko voi näkyä joko kuvakkeiden tai tekstin kanssa.
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Valikkorakenne

[Destination] [Street address]

Määränpäävalikko
Määränpäävalikossa on useita hakuvaihtoehtoja määränpään määrittä-
miseksi. Valitkaa vaihtoehto käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painiketta ja 
painakaa ENTER. Painakaa BACK palataksenne päävalikkoon.
Sivulla 22 on lisätietoja eri määränpäätyypeistä ja hakupoluista.

[Map scale]

Kartan mittakaava
Vierittäkää YLÖS tai ALAS navi-painikkeella kartta-alueen mittakaavan 
vaihtamiseksi, katsokaa sivu 44. Vahvistakaa painamalla ENTER.
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Valikkorakenne

[Map scroll]

Kartan vieritys
Käyttämällä navi-painiketta ohutviivainen ristikko liikkuu vapaasti 
kartalla esimerkiksi määränpään osoittamiseksi, katsokaa sivu 33. 
Kartan alareunassa näkyy osoite, jolla ristikko sijaitsee.

[Guidance]

Opastus
Valitkaa Guidance päävalikosta ääniohjauksen toistoa varten, 
katsokaa sivu 39.
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Valikkorakenne

[Map]

Karttavalikko
Karttavalikossa voidaan valita esimerkiksi, näkyykö yksi tai kaksi karttaa 
tai näkyykö kartta Heading up vai North up -asennossa. Katsokaa 
myös lukua Kartta.

[Diversion]

Kiertotievalikko
Kiertotievalikosta voi ohittaa osan lasketusta reitistä, esimerkiksi 
tietyön kohdalta. Järjestelmä laskee sitten vaihtoehtoisen reitin, 
katsokaa sivu 42.
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Valikkorakenne

[Settings]

Asetusvalikko
Asetusvalikosta pääsee järjestelmän eri asetuksiin, katsokaa sivu 58.

RTI.book  Page 19  Tuesday, February 26, 2008  3:21 PM



20

Valikkorakenne
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Määränpää

[Destination]

Määränpään asettaminen

Osoitteen määrittäminen määränpääksi
Valitkaa Destination käyttämällä YLÖS tai- ALAS-painiketta ja 
painakaa ENTER ottaaksenne määränpäätyyppivalikon käyttöön.
Jos määränpää on jo määritetty, määränpäätyyppivalikkoon päästään 
seuraavalla hakupolulla: [Destination] [Add to itinerary]

[Destination] [Street address]

Määränpäätyypit
Valitkaa Street address käyttämällä YLÖS- tai ALAS -painiketta ja 
painakaa ENTER.
Street address: Määrittäkää määränpää syöttämällä kirjaimia.
Facilities: Määrittäkää erikoiskohde määränpääksi. Valitkaa hotelli tai 
ravintola, katsokaa sivu 29.
Stored locations: Valitkaa tallennettu sijainti määränpääksi, katsokaa 
sivu 35.
Last ten destinations: Valitkaa yksi kymmenestä viimeisestä määrän-
päästä, katsokaa sivu 34.
Set dest. on map: Määrittäkää sijainti määränpääksi suoraan kartasta, 
katsokaa sivu 33.
Return trip: Valitkaa sijainti, jossa edellinen valinta tehtiin Opastuksen 
käynnistäminen, katsokaa sivu 34.
Search by phrase: Etsikää osalla kadun tai kohteen nimeä, katsokaa 
sivu 27.
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Määränpää

[Destination] [Street address] [Country]

Määrittäkää maa/kaupunki määränpääksi
Country ja City on esiasetettu ja ne vastaavat viimeksi syötettyä 
määränpäätä.
Siirtykää kohtaan Country tai City käyttämällä YLÖS- tai ALAS-paini-
ketta ja painakaa ENTER. Valitkaa maa ja kaupunki syöttämällä 
kirjaimia tai siirtymällä ALAS ja valitsemalla suoraan valikon listasta.
Oikealla puolella oleva vierityspalkki osoittaa, että listassa on 
enemmän vaihtoehtoja. Lukema ilmaisee vaihtoehtojen määrän.

[Destination] [Street address] [City]

Määrittäkää maa/kaupunki tai valitkaa listasta
Valitkaa kirjaimet käyttämällä navi-painiketta ja painakaa ENTER. (Kun 
vaihtoehtoja ei enää ole jäljellä, järjestelmä täydentää itse puuttuvat 
kirjaimet).
Näytön alaosassa on lista kolmesta ensimmäisestä maasta/kaupun-
gista, jotka vastaavat syötettyjä kirjaimia. Oikealla puolella oleva vieri-
tyspalkki osoittaa, että listassa on enemmän vaihtoehtoja. Siirtykää 
ALAS ja valitkaa suoraan valikkolistasta. Valitkaa käyttämällä YLÖS- tai 
ALAS-painiketta ja painakaa ENTER.
Paluu merkkitaulukkoon tapahtuu painamalla BACK. Syötetyt kirjaimet 
voi poistaa yksi kerrallaan painamalla BACK.
Kaupungin tai alueen määritelmä saattaa vaihdella maakohtaisesti, ja 
myös maan sisäisesti. Joissakin tapauksissa osoitetaan suurkaupun-
kialue, toisissa yksittäinen esikaupunki.

RTI.book  Page 23  Tuesday, February 26, 2008  3:21 PM



24

Määränpää

[Destination] [Street address]

Määrittäkää katuosoite määränpääksi
Valitkaa kirjaimet käyttämällä navi-painiketta ja painakaa ENTER.
On myös mahdollista etsiä katusoitteita koko maasta määrittämättä 
kaupunkia. Siirtykää YLÖS kohtaan City ja painakaa ENTER. Siirtykää 
sitten kohtaan Street ja painakaa ENTER. Syöttäkää kadunnimi.
Pienille paikkakunnille järjestelmässä ei ole tallennettuna katuosoit-
teita. Paikkakunnan keskus tulee aina valita määränpääksi.
Oikealla puolella oleva vierityspalkki osoittaa, että listassa on 
enemmän vaihtoehtoja. Lukema ilmaisee vaihtoehtojen määrän.
Paluu merkkitaulukkoon tapahtuu painamalla BACK. Syötetyt kirjaimet 
voi poistaa yksi kerrallaan painamalla BACK.

[Destination] [Street address] [Street]

Valitkaa katusoite listasta
Näytön alaosassa on lista kolmesta ensimmäisestä osoitteesta, jotka 
vastaavat syötettyjä kirjaimia. Oikealla puolella oleva vierityspalkki 
osoittaa, että listassa on enemmän vaihtoehtoja.
Valitkaa jokin löytyneistä osoitteista siirtymällä ALAS listaan. Valitkaa 
osoite käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painiketta ja painakaa ENTER.
Paluu merkkitaulukkoon tapahtuu painamalla BACK.

RTI.book  Page 24  Tuesday, February 26, 2008  3:21 PM



25

Määränpää

[Destination] [Street address] [Number]

Määrittäkää katunumero tai risteys
Jos valitulla osoitteella on katunumero, se voidaan myös asettaa 
navigoinnin tarkentamiseksi. Katunumeron sijasta voidaan määrittää 
risteys. Siirtykää riville Number tai Junction ja painakaa ENTER.
On myös mahdollista siirtyä suoraan ALAS kohtaan Start guidance ja 
painaa ENTER.

[Destination] [Street address] [Number]

Katunumeron määrittäminen
Siirtykää kohtaan Number ja painakaa ENTER. Nykyinen katunumero 
näkyy numerorivillä. Valitkaa numerot painamalla OIKEA tai VASEN ja 
painakaa ENTER.
Paluu merkkitaulukkoon tapahtuu painamalla BACK.
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Määränpää

[Destination] [Street address] [Junction]

Risteyksen valinta
Vierittäkää ALAS kohtaan Junction ja painakaa ENTER. Valitun kadun 
kanssa kohtaavat tiet näytetään listassa. Valitkaa listasta käyttämällä 
YLÖS- tai ALAS-painiketta ja painakaa ENTER.

[Destination] [Street address] [Junction] [Start guidance]

Opastuksen käynnistäminen
Jos ei katunumeroa eikä risteystä määritetä, järjestelmä ohjaa valitun 
kadun keskelle.
Start guidance: Käynnistää opastuksen määränpäähän.
Add to itinerary: Asettaa osoitteen matkaohjelmaan ja antaa mahdolli-
suuden lisätä muita määränpäitä.
Information: Antaa tietoja määränpäästä.
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Määränpää

[Destination][Search by phrase]

Sanahaku

Katuosoite/erikoiskohteet
Haku osalla kadun tai kohteen nimeä.
Valitkaa Search by phrase käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painiketta ja 
painakaa ENTER.
Sivulla 22 on lisätietoja eri määränpäätyypeistä ja hakupoluista.

[Destination] [Search by phrase] [Street address]

Katuosoite
Valitkaa Street address käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painiketta ja 
painakaa ENTER.
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Määränpää

[Destination] [Search by phrase] [Street address] [Street]

Käynnistäkää sanahaku
Syöttäkää tietämänne nimen osa käyttämällä navi-painiketta ja ENTER-
painiketta. Vierittäkää ALAS kohtaan Start searching ja painakaa 
ENTER.

[Destination] [Search by phrase] [Street address] [Street] 
[Start searching]

Valitkaa vaihtoehto
Selatkaa YLÖS- tai ALAS-painikkeella halutun vaihtoehdon kohdalle ja 
painakaa ENTER. Oikealla puolella oleva vierityspalkki osoittaa, että 
listassa on enemmän vaihtoehtoja. Lukema ilmaisee vaihtoehtojen 
määrän. Painakaa BACK palataksenne edelliseen näyttöön.
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Määränpää

[Destination] [Facilities]

Erikoiskohteet

Määrittäkää erikoiskohde määränpääksi
Erikoiskohteet on yhteisnimitys huoltoasemille, hotelleille, ravintoloille, 
Volvo-jälleenmyyjille, sairaaloille, pysäköintialueille jne.
Valitkaa Facilities käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painiketta ja painakaa 
ENTER tullaksenne alavalikkoon, jossa on eri hakuvaihtoehdot.
Sivulla 22 on lisätietoja eri määränpäätyypeistä ja hakupoluista.

[Destination] [Facilities] [Facilities]

Etsikää erikoiskohdevaihtoehtoja
Valitkaa Facilities käyttämällä YLÖS - tai ALAS -painiketta ja painakaa 
ENTER.
Facilities: Syöttäkää erikoiskohteen nimi, tai valitkaa kohdetyyppi 
valikon listasta. Listassa on ainoastaan valitun kaupungin tai alueen 
erikoiskohteita.
Search around the car: Järjestelmä etsii erikoiskohteita ainakin 2 km 
säteeltä. Jos löytyy alle 40 erikoiskohdetta, säde suurenee enintään 
100 km:iin.
Search along the route: Järjestelmä etsii 2 km levyiseltä alueelta, noin 
100 km eteenpäin.
Search around map point: Järjestelmä etsii samalla tavalla kuin vaihto-
ehdossa Search around the car, mutta kartalta valitun pisteen 
ympäriltä.
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Määränpää

[Destination] [Facilities] [Facilities] [Type]

Kohdetyypit

Määrittäkää kohdetyyppi
Valitkaa kirjaimet käyttämällä navi-painiketta ja painakaa ENTER tai 
vierittäkää ALAS ja valitkaa kohdetyyppi suoraan valikon listasta. 
Valitkaa käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painiketta ja painakaa ENTER.
On myös mahdollista etsiä erikoiskohteita koko maasta määrittämättä 
kaupunkia. Siirtykää YLÖS kohtaan City ja painakaa ENTER. Siirtykää 
kohtaan Type tai Name ja painakaa ENTER. Valitkaa kirjaimet käyttä-
mällä navi-painiketta tai vierittäkää ALAS ja valitkaa erikoiskohde 
suoraan listasta.
Paluu merkkitaulukkoon tapahtuu painamalla BACK. Syötetyt kirjaimet 
voi poistaa yksi kerrallaan painamalla BACK.

[Destination] [Facilities] [Facilities] [Name]

Määrittäkää erikoiskohteen nimi
Valitkaa kirjaimet käyttämällä navi-painiketta ja painakaa ENTER tai 
vierittäkää ALAS ja valitkaa erikoiskohde suoraan valikkolistasta.
Paluu merkkitaulukkoon tapahtuu painamalla BACK. Syötetyt kirjaimet 
voi poistaa yksi kerrallaan painamalla BACK.
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Määränpää

[Destination] [Facilities] [Facilities] [Type]

Alaluokat
Tietyillä erikoiskohteilla (huoltoasemat, ravintolat, hotellit ja pysäköinti-
alueet) on alaluokkia. Valitkaa esimerkiksi RESTAURANT ja painakaa 
ENTER. 

[Destination] [Facilities] [Facilities] [Type]

Määrittäkää luokka
Ravintoloiden eri alaluokat näkyvät listassa.
Valitkaa kirjaimet käyttämällä navi-painiketta ja painakaa ENTER tai 
vierittäkää ALAS ja valitkaa alaluokka suoraan valikon listasta. Valitkaa 
ALL TYPES voidaksenne nähdä kaikki erikoiskohteet luokasta riippu-
matta. Valitkaa vaihtoehdoista käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painiketta 
ja painakaa ENTER.
Luokkaan kuuluvat ravintolat näkyvät listassa.
Vierittäkää ALAS haluttuun kohtaan ja painakaa ENTER.
Paluu merkkitaulukkoon tapahtuu painamalla BACK.
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Määränpää

[Destination] [Facilities] [Facilities] [Start guidance]

Erikoiskohde ja opastus
Start guidance: Käynnistää opastuksen erikoiskohteeseen.
Add to itinerary: Asettaa erikoiskohteen matkaohjelmaan ja antaa 
mahdollisuuden lisätä muita määränpäitä.
Information: Antaa tietoja erikoiskohteesta.

[Destination] [Facilities] [Facilities] [Information]

Tietoja erikoiskohteesta
Erikoiskohteen osoite, sijainti ja puhelinnumero näkyvät tässä 
kohdassa. Valitkaa Map ja painakaa ENTER katsoaksenne kohteen 
sijaintia kartalla.
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Määränpää

[Map scroll]

Määränpää kartalla

Määrittäkää kohde kartalla käyttämällä navi-painiketta
Valitkaa Map scroll YLÖS- tai ALAS-painikkeella ja painakaa ENTER.
Navi-painikkeen avulla ohutviivaista ristikkoa voidaan liikuttaa vapaasti 
suuren alueen päällä. Ristikon keskipiste määrittää sijainnin kartalla. 
Kartan alareunassa näkyy osoite, jolla ristikko sijaitsee.
Toimintoa voi myös käyttää Destination -kohdan kautta päävalikosta. 
Katsokaa lisätietoja eri määränpäätyypeistä ja hakupoluista sivulta 22.

[Map scroll]

Kartanvieritysvalikko
Siirtäkää ohutviivainen ristikko navi-painikkeen avulla haluttuun 
kohtaan kartalla ja painakaa ENTER ottaaksenne kartanvieritysvalikon 
käyttöön. Vierittäkää YLÖS tai ALAS kohtaan Set as destination ja 
painakaa ENTER.
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Määränpää

[Destination] [Last ten destinations]

Viimeiset kymmenen määränpäätä

Syötetty määränpää
Valitkaa Last ten destinations ja painakaa ENTER nähdäksenne 
kymmenen edellistä määränpäätä. Oikealla puolella oleva vierityspalkki 
osoittaa, että listassa on enemmän vaihtoehtoja.
Valitkaa määränpää käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painiketta ja 
painakaa ENTER tai OIKEA ottaaksenne alavalikon käyttöön.
Add to itinerary: Asettaa määränpään matkaohjelmaan ja antaa 
mahdollisuuden lisätä muita määränpäitä.
Information: Antaa tietoja määränpäästä.
Delete location: Poistaa määränpään.
Sivulla 22 on lisätietoja eri määränpäätyypeistä ja hakupoluista.

[Destination] [Last ten destinations]

Paluumatka

Takaisin lähtöpisteeseen
Selatkaa YLÖS- tai ALAS-painikkeella kohtaan Return trip ja painakaa 
ENTER. Valitkaa Start guidance ja painakaa ENTER.
Järjestelmä käynnistää opastuksen takaisin sijaintiin, jossa Start 
guidance edellisen kerran valittiin.
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Määränpää

[Destination]

Sijainnin tallennus

Tallentakaa asetettu määränpää
Määränpään voi tallentaa, jotta sen voi taas helposti ottaa käyttöön. 
Yhteensä voi tallentaa enintään sata määränpäätä.
Siirtykää määränpään kohdalle YLÖS- tai ALAS-painikkeella ja 
painakaa ENTER tai OIKEA ottaaksenne alavalikon käyttöön. Valitkaa 
Store location käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painiketta ja painakaa 
ENTER.
Sijainnin voi myös tallentaa käyttämällä toimintoa Map scroll, katsokaa 
sivu 45.

[Destination] [Store location]

Symbolit ja nimet
Tallennetut sijainnit näkyvät kartalla symboleina. Vierittäkää YLÖS valit-
tavan symbolin kohdalle ja painakaa ENTER. Tallennetun määränpään 
nimi näkyy automaattisesti. Voitte poistaa alkuperäisen nimen käyttä-
mällä BACK-painiketta ja määrittää uuden nimen.
Siirtykää kohtaan Store location YLÖS- tai ALAS-painikkeella ja 
painakaa ENTER.
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Määränpää

[Destination]

Tallennetut sijainnit

Tallennetut määränpäät
Valitkaa Stored locations käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painiketta ja 
painakaa ENTER. Tallennettu sijainti on aiemmin tallennettu 
määränpää (työpaikka, suosikkiravintola, taukopaikka, koti jne.).
Sivulla 22 on lisätietoja eri määränpäätyypeistä ja hakupoluista.

[Destination] [Stored locations]

Alavalikko tallennetuille sijainneille
Valitkaa tallennettu sijainti käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painiketta ja 
painakaa OIKEA ottaaksenne alavalikon käyttöön.
Add to itinerary: Asettaa tallennetun sijainnin matkaohjelmaan.
Information: Antaa tietoja tallennetusta sijainnista.
Rename: Vaihtaa tallennetun sijainnin kuvaketta tai nimeä.
Delete location: Poistaa tallennetun sijainnin.
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Matkaohjelma ja opastus

Matkaohjelman syöttäminen 38
Matkaohjelman poistaminen 39
Reitinlaskenta 39
Liittymä 40
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Nuolinavigointi 41
Ääniviesti 41
Kiertotie/vaihtoehtoinen reitti 42
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Matkaohjelma ja opastus

[Destination]

Matkaohjelman syöttäminen

Määränpää/välietappi
Syöttäkää matkaohjelma usein välietapein välttääksenne monen 
määränpään syöttämisen. Enintään seitsemän välietappia ja yksi lopul-
linen määränpää voidaan määrittää.
Start guidance: Käynnistää opastuksen määränpäähän.
Add to itinerary: Antaa mahdollisuuden lisätä muita määränpäitä.
Route options: Reittivaihtoehtojen asettaminen tärkeysjärjestykseen. 
Clear itinerary: Poistaa matkaohjelman. 

[Destination]

Matkaohjelman järjestäminen
Selatkaa YLÖS- tai ALAS-näppäimellä haluttuun määränpäähän ja 
painakaa ENTER tai OIKEA ottaaksenne alavalikon käyttöön.
Information: Antaa tietoja määränpäästä.
Delete: Poistaa määränpään matkaohjelmasta.
Travel order: Vaihtaa määränpäälistan järjestystä.
Adjust on map: Vaihtaa määränpään sijaintia kartalla.
Store location: Tallentaa määränpään.
Valitkaa alavalikon vaihtoehdoista käyttämällä YLÖS- tai ALAS-paini-
ketta ja painakaa ENTER.
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Matkaohjelma ja opastus

[Destination] [Clear itinerary] 

Matkaohjelman poistaminen

Syötetyn matkaohjelman poistaminen
Valitkaa Clear itinerary ja painakaa ENTER poistaaksenne koko matka-
ohjelman. Poistetut määränpään säilyvät kohdassa Viimeiset 
kymmenen määränpäätä, katsokaa sivu 34.

[Destination] [Start guidance]

Reitinlaskenta

Opastus
Kun Start guidance valitaan, järjestelmä alkaa laskea reittiä ja 
etäisyyttä määränpäähän (tällöin keltaoranssi symboli näkyy näytön 
yläosassa).
Jos suunnitellulta reitiltä poiketaan matkan aikana, järjestelmä laskee 
automaattisesti uuden reitin.
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Matkaohjelma ja opastus

[Guidance]

Liittymä

Opastus
Kun liittymä lähestyy, ääniohjaus kertoo hyvissä ajoin käännöksen 
tyypin ja etäisyyden siihen. Samalla näytössä näkyy tarkempi liittymä-
kartta. Ääniohjaus toistuu lähempänä liittymää.
Kartan yläosassa näkyy nimi ja etäisyys seuraavaan liittymään. 
Tieopastetietoa näkyy alemmalla rivillä. Jos tiellä ja liittymällä on 
numero, ne näkyvät myös näytössä. Kartan alaosassa näkyy nykyinen 
sijainti.
Ääniohjauksen edellytyksenä on, että tämä vaihtoehto on valittu järjes-
telmän asetuksista, katsokaa sivu 58.

[Map] [Route]

Lista

Opastus
Seuraava opastuspiste on merkitty vaaleansininessä ruudussa. Tämän 
alla on lista jäljellä olevista opastuskohteista. Alimpana listalla on 
määränpää. Tien nimen ohella näkyy etäisyys opastuspisteeseen ja 
käännöksen tyypin osoittava nuoli. Opastuspisteet poistuvat kun ne 
ohitetaan. Jos määritetyltä reitiltä poiketaan, järjestelmä laskee uuden 
reitin.
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Matkaohjelma ja opastus

[Settings] [Screen] [Map] [Show/Hide]

Nuolinavigointi

Opastus
Opastus voi tapahtua myös ilman karttaa. Järjestelmä näyttää sen 
sijasta nuolilla kääntymissuunnan.
Valitkaa Hide painamalla VASEN tai OIKEA ja painakaa ENTER.

[Guidance]

Ääniviesti

Opastus
Valitkaa Guidance YLÖS- tai ALAS-painikkeella ja painakaa ENTER 
ottaaksenne ääniohjauksen käyttöön. Valitkaa Guidance myös 
toistaaksenne ääniopastusviestin.
Jos etäisyys seuraavaan opastuspisteeseen on yli 50 km, annetaan 
viesti: Continue straight ahead.
Painakaa ENTER toistaaksenne ääniopastusviestin.
Järjestelmä antaa aina ääniopastusta riippumatta siitä, mikä valikko on 
aktiivinen. Ääniohjauksen edellytyksenä on, että tämä vaihtoehto on 
valittu järjestelmän asetuksista, katsokaa sivu 58.
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Matkaohjelma ja opastus

[Diversion]

Kiertotie/vaihtoehtoinen reitti

Reitin osan kiertäminen
Valitkaa Diversion käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painiketta ja painakaa 
ENTER.
Diversion -toiminnon avulla järjestelmä voi laskea vaihtoehtoisen reitin, 
jos osa suunnitellusta reitistä halutaan kiertää. Järjestelmä aloittaa 
laskennan nykyisestä sijainnista.

[Diversion]

Diversion – alavalikko
Valitkaa kiertotien pituus käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painiketta ja 
painakaa ENTER.
HUOM! Toiminto on käytettävissä vain kun määränpää on asetettu.
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Kartta

Kartan mittakaava 44
Mittakaava 44
Kartan vieritys 45
Karttavalikko 47
Kaksi karttaa 47
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Kartta

[Map scale]

Kartan mittakaava

Yksi tai kaksi karttaa
Valitkaa Map scale käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painiketta ja painakaa 
ENTER.
Valitkaa eri tasojen välillä, tarkimmasta 100 metrin mittakaavasta 
laajimpaan 100 kilometrin mittakaavaan. Mittakaava näkyy kartan 
alaosassa.
Valitkaa mittakaava käyttämällä YLÖS- ja ALAS-painiketta ja painakaa 
ENTER.
Jos kartan mittakaavaa täytyy vaihtaa kun näytössä on kaksi karttaa, 
siirtykää kyseessä olevan kartan kohdalle painamalla OIKEA tai 
VASEN.

[Map scale] [route]

Mittakaava

Reitti
Valitkaa Route kohdassa Map scale käyttämällä YLÖS- tai ALAS-
painiketta ja painakaa ENTER koko reitin katsomiseksi lähtöpisteestä 
määränpäähän.
Paksu punainen viiva osoittaa reittiä.
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Kartta

[Map scroll]

Kartan vieritys

Siirtäkää ohutviivaista ristikkoa käyttämällä navi-painiketta
Valitkaa Map scroll katsoaksenne aluetta näytön ulkopuolella. Vierit-
täkää karttaa käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painiketta ja painakaa 
ENTER.

[Map scroll]

Ohutviivainen ristikko
Ohutviivaista ristikkoa voi liikuttaa vapaasti koko kartan alueella tarkalla 
mittakaavalla käyttämällä navi-painiketta. Ristikon keskipiste määrittää 
sijainnin kartalla. Kartan alareunassa näkyy sijainti, jolla ristikko 
sijaitsee.
Siirtäkää ohutviivainen ristikkoa käyttämällä navi-painiketta haluttuun 
sijaintiin kartalla ja painakaa ENTER ottaaksenne kartanvieritysvalikon 
käyttöön.
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Kartta

[Map scroll] Kartanvieritysvalikko
Kartanvieritysvalikko
Valitkaa vaihtoehto käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painiketta ja painakaa 
ENTER.
Scale: Toiminto muuttaa tilapäisesti mittakaavaa. Painakaa BACK 
palataksenne alkuperäiseen mittakaavaan ja palataksenne auton 
sijaintiin kartalla.
Set as destination: Valitkaa sijainti kartalta määränpääksi tai välieta-
piksi.
Facilities around: Järjestelmä etsii erikoiskohteita kartalta valitun 
kohdan ympäriltä. Järjestelmä etsii erikoiskohteita 2 kilometrin säteeltä. 
Jos löytyy alle 40 erikoiskohdetta, säde suurenee enintään 
100 kilometriin.
Traffic information: Käyttäkää navi-painiketta valitaksenne näytössä 
näkyvistä liikennetiedotuksista, katsokaa sivu 52.
Set for surveillance: Tässä määritetään kartalta alue, jota on sitten 
helppo valvoa, katsokaa sivu 55.
Store location: Tallentaa sijainnin kartalla.
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Kartta

[Map]

Karttavalikko

Valitkaa karttavalikosta
Valitkaa Map käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painiketta ja painakaa 
ENTER ottaaksenne karttavalikon käyttöön.
Route outline: Näyttää listan lähestyvistä opastuspisteistä.
Show destination: Näyttää karttakuvan määränpään ympäriltä.
One map/Two maps: Valitkaa näyttöön joko yksi tai kaksi karttaa.
Heading up/North up: Valitkaa onko kartalla ylhäällä pohjoinen vai 
matkustussuunta.
Traffic-info selection: Valitkaa mitä liikennetietoa näytetään karttaku-
vassa.
Facility selections: Valitkaa mitä erikoiskohdesymboleita karttakuvassa 
näytetään.
Surveillance map: Näyttää karttakuvan tietystä ennalta määritetystä 
alueesta, katsokaa sivu 55.

[Map] [Two maps]

Kaksi karttaa

Alue eri mittakaavoissa
Siirtykää kohtaan One map/Two maps käyttämällä YLÖS- tai ALAS-
painiketta. Valitkaa Two maps painamalla OIKEA ja painakaa ENTER 
ottaaksenne kaksi karttakuvaa käyttöön.
Saman alueen kartoille voi valita eri mittakaavat. Tämä voi olla hyödyl-
listä, jotta saadaan tietoa sekä lähialueesta että laajemmasta ympäris-
töstä samalla kertaa.
Järjestelmä valitsee alkuperäisen karttakuvan palattaessa kartta-
kuvaan.
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Kartta
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Liikennetieto

[Settings] [Traffic information]

Automaattisen kiertotien asettaminen

Vaihtoehtoinen reitti liikenteen häiriintyessä
Auto diversion: Valitkaa Yes voidaksenne valita vaihtoehtoisen reitin 
liikenteen häiriökohdan ohi.
Siirtykää kohtaan Auto diversion käyttämällä YLÖS- tai ALAS-paini-
ketta ja valitkaa Yes tai No painamalla OIKEA tai VASEN. Painakaa 
ENTER valinnan vahvistamiseksi.
Traffic-info selection: Valitkaa mitä liikennetietoa näytetään karttaku-
vassa, katsokaa sivu 53.
Traffic-info, manual search & selection: Etsikää ja valitkaa liikennetie-
tojen välitysasema.
Reset to factory settings: Asetusten palauttaminen perustilaan.

[Settings] [Route options]

Liikennetiedotusten välttäminen

Välttää teitä joilla on liikennehäiriöitä
Av. traffic msg.: Valitkaa No jotta järjestelmä ei vältä teitä, joilta tulee 
liikennetiedotuksia (liikennehäiriöt) reitinlaskennassa.
Valitkaa Yes jotta järjestelmä välttää teitä, joilta tulee liikennetiedotuksia 
reitinlaskennassa.
Jos reitin varrelta tulee uusia liikennetiedotuksia, järjestelmä voi 
ehdottaa automaattista kiertotietä (katsokaa vasen sarake).
Siirtykää kohtaan Av. traffic msg. käyttämällä YLÖS- tai ALAS-paini-
ketta ja valitkaa Yes tai No painamalla OIKEA tai VASEN. Painakaa 
ENTER valinnan vahvistamiseksi.
Katsokaa lisätietoja kohdasta Reittivaihtoehtojen asetukset sivulta 59.
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Liikennetieto

Karttatila

Liikennesymbolit kartalla

Liikennetiedot matkan aikana
Järjestelmä antaa liikennetietoja matkan aikana, jos tällaista tietoa 
lähetetään nykyisellä alueella. Jos samalla kartan alueella on useita 
liikennetiedotuksia, ne on merkitty symboleilla. Symbolit voivat olla 
kahden värisiä. Keltainen tarkoittaa tärkeää tietoa ja punainen erittäin 
tärkeää tietoa.
Vaihtakaa mittakaavaa saadaksenne liikennetietoja suuremmalta tai 
pienemmältä alueelta. Liikennetiedot ovat aina käytettävissä, vaikka 
määränpäätä ei ole asetettu.
HUOM! Liikennetietoa ei ole saatavana kaikilla alueilla.

Karttatila

Viestien lukeminen/vaihtaminen
Painakaa navi-painiketta selataksenne liikennetiedotuksia. Punainen 
tai keltainen kehys liittyy nykyiseen viestiin. Painakaa ENTER lukeak-
senne tietyn viestin. Painakaa BACK palataksenne takaisin viestien 
selaamistilaan.
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Liikennetieto

Karttatila

Yksityiskohtaiset liikennetiedot

Liikennetiedotuksen lukeminen
Painakaa ENTER yksityiskohtaisen liikennetiedon saamiseksi. Kartan 
alueella olevien viestien määrä näkyy näytössä. Siinä näkyy myös 
yksityiskohtaista tietoa liikennehäiriöstä.
Ylhäällä näkyy tilanteen laajuus ja etäisyys siihen nykysijainnista. 
Seuraavat tiedot näkyvät siten kuin niitä on saatavana: kestoaika, 
nopeuden rajoitukset, auton leveys, auton korkeus, tiet joihin vaiku-
tusta jne.
Siirtykää nuolten välillä painamalla OIKEA tai VASEN ja painakaa 
ENTER vaihtaaksenne saatavilla olevien viestien välillä.
Kartan mittakaava määrittää, kuinka paljon liikennetietoa on saatavana 
(suurempi alue - enemmän tietoa).

Map mode [Map] [Scale]

Liikennetieto - mittakaava
Siirtykää kohtaan Map painamalla OIKEA tai VASEN ja painakaa 
ENTER. Painakaa ENTER uudelleen ottaaksenne kartanvieritysvalikon 
käyttöön. Valitkaa Scale ja painakaa ENTER muuttaaksenne mitta-
kaavaa tai zoomataksenne tiettyyn liikennetiedotukseen kartalla. 
Valitkaa haluttu mittakaava käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painiketta ja 
painakaa ENTER. Painakaa BACK palataksenne edelliseen näyttöön.
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Liikennetieto

[Settings] [Traffic information] [Traffic-info selection]

TMC-suodattimen asettaminen

Valitkaa liikennetietosymbolit
Liikennetiedot, jotka toistuvat päivästä toiseen pidemmän aikaa, voi 
kytkeä pois päältä, esim. tietyöt.
Selatkaa käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painiketta kohtaan Select ja 
painakaa OIKEA.
On myös mahdollista ottaa nämä asetukset käyttöön kohdasta Map 
päävalikossa.

[Settings] [Traffic information] [Traffic-info selection] [Select]

Käyttäkää tai jättäkää huomiotta
Valitkaa mitkä liikennetietosymbolit järjestelmä näyttää karttakuvassa.
Selatkaa käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painiketta valitaksenne 
symbolin. Valitkaa Use tai Ignore käyttämällä painiketta VASEN tai 
OIKEA. Punaisella ristillä merkityt symbolit eivät näy. Oikealla puolella 
oleva vierityspalkki osoittaa, että listassa on enemmän vaihtoehtoja. 
Painakaa ENTER valintojen vahvistamiseksi.
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Liikennetieto

Karttatila

Automaattinen kiertotie

Vaihtoehtoinen reitti
Kun liikennetiedotus suunnitellun reitin varrelta vastaanotetaan, järjes-
telmä voi haluttaessa laskea vaihtoehtoisen reitin.
Yes: Järjestelmä laskee vaihtoehtoisen reitin, joka välttää liikenne-
häiriön.
No: Järjestelmä opastaa alkuperäisen reitin mukaan.
Map: Näyttää kartanvieritystoiminnon. Selatkaa viestejä.
Oikealla puolella oleva vierityspalkki osoittaa, että listassa on 
enemmän vaihtoehtoja.

Map mode [Yes]

Uusi tai vanha reitti
Jos järjestelmä laskee vaihtoehtoisen reitin, uusi ehdotus näkyy 
oranssina ja alkuperäinen keltaisena. Tiedot molempien reittien pituu-
desta näkyvät määränpäähän lasketun matka-ajan kanssa. Järjestelmä 
ilmoittaa, jos vaihtoehtoista reittiä ei ole tarjolla.
New: Järjestelmä valitsee uuden vaihtoehtoisen reitin (oranssi).
Old: Järjestelmä valitsee alkuperäisen reitin (keltainen).
Map: Näyttää vaihtoehtoisen ja alkuperäisen reitin kartalla.
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Liikennetieto

[Map scroll] [Map scrolling menu] [Set for surveillance]

Valvonnan asettaminen

Liikennetilanteen valvonta
Alueen liikennetilanteen tarkistamiseksi nopeasti on olemassa mahdol-
lisuus tarkastaa osa reitistä. Esimerkiksi päivittäin ajetun reitin osa, jolla 
on jonojen muodostumisen riski. Valitkaa Map scroll päävalikosta 
säätääksenne kartan valvottavalle alueelle. Käyttäkää navi-painiketta 
ohutviivaisen ristikon liikuttamiseen kartalla.
Asettakaa ohutviivainen ristikko tarkkailtavan alueen päälle ja painakaa 
ENTER ottaaksenne kartanvieritysvalikon käyttöön. Siirtykää ALAS 
kohtaan Set for surveillance ja painakaa ENTER.

[Map] [Surveillance map]

Tallennetun valvontakartan katsominen
Valitkaa Surveillance map karttavalikosta käyttämällä YLÖS- tai ALAS-
painiketta ja painakaa ENTER katsoaksenne valvottavan alueen liiken-
netiedotuksia. Painakaa BACK palataksenne päävalikkoon.

RTI.book  Page 55  Tuesday, February 26, 2008  3:21 PM



56

Liikennetieto

Symbolit -liikennetieto

Laajennus
Jotkin liikennetiedotukset sisältävät myös 
tietoa laajennuksesta. Kaikilla mittakaavoilla 
5:een km saakka näkyy myös keltainen tai 
punainen viiva reitin varrella (symbolin lisäksi). 
Tämän viivan pituus vastaa liikennehäiriön 
laajuutta.
HUOM! Liikennetietoa ei ole saatavana 
kaikilla alueilla.

 Muu vaara Jono

 Tie kapenee Kiertotie

 Vastaantuleva liikenne Häiriö

 Liukas tienpinta Hidas liikenne

 Tietyö
Hidas liikenne
molempiin suuntiin

 Onnettomuus
Aluetiedotus

 Info
Muuta tietoa

 Pysäköintitietoa
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Navigointiasetukset

[Settings]

Asetusvalikko
RTI-järjestelmä toimitetaan perusasetuksilla, joita voi muuttaa. Valitkaa 
Settings käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painiketta ja painakaa ENTER.
Bright/dark colours: Painakaa ENTER vahvistaaksenne valonvoimak-
kuuden muutoksen. Valonvoimakkuutta voi myös säätää mittaristova-
lojen säätimellä.
System: Katsokaa Järjestelmän asetukset.
Route options: Katsokaa sivu 59.
Traffic information: Katsokaa sivu 52.
Screen: Katsokaa sivu 59.
Help: Katsokaa sivu 60.
Start demo: Katsokaa sivu 60.
Valitkaa vaihtoehdot kaikissa asetusvalikoissa käyttämällä YLÖS- tai 
ALAS-painiketta. Painakaa OIKEA ottaaksenne käyttöön alavalikoita, 
jotka on merkitty mustalla nuolella. Valitkaa asetukset käyttämällä navi-
painiketta. Vahvistakaa painamalla ENTER.

[Settings] [System] 

Järjestelmän asetukset
Voice Volume: 1 on pienin ja 5 suurin äänenvoimakkuus. Valitkaa Off 
kytkeäksenne ääniohjauksen pois päältä.
Guiding voice: Valitkaa nais- tai miesääni ääniviesteihin.
Distance unit: Valitkaa kilometrit tai mailit.
Language: Valitkaa ääniviesteissä ja valikoissa käytettävä kieli.
Screen saver: Ruudunsäästäjän ollessa aktivoituna ruutu pimenee 30 
sekunnin kuluttua ja palautuu automaattisesti esimerkiksi opastuksen 
yhteydessä.
Colours: Valitse värit. Kirkkaat värit ovat sopivia päivällä. Tummat värit 
ovat sopivia pimeällä ja voimakkaassa auringonpaisteessa.
GPS Information: Näyttää kuinka monelta satelliitilta järjestelmä saa 
sillä hetkellä tietoa, näyttää myös nykyisen sijainnin.
Reset to factory settings: Asetusten palauttaminen perustilaan.
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Navigointiasetukset

[Settings] [Route options]

Reittivaihtoehtojen asetukset
Route type: Valitkaa nopein tai lyhyin reitti reittilaskennassa. Jos Route 
type Fast valitaan, järjestelmä valitsee suurimmat tiet. Jos Route type 
Short valitaan, järjestelmä asettaa reitin pituuden etusijalle tien laatuun 
ja tien kokoon nähden.
Avoid toll roads: Valitkaa, vältetäänkö reitinlaskennassa tulliteitä.
Av. motorways: Valitkaa, vältetäänkö reitinlaskennassa moottoriteitä.
Avoid ferries: Valitkaa, vältetäänkö reitinlaskennassa lauttoja.
Av. traffic msg.: Valitkaa huomioiko järjestelmä liikennetiedotukset 
reitinlaskennassa, katsokaa sivu 50.
Reset to factory settings: Asetusten palauttaminen perustilaan.
Teknisistä syistä järjestelmä käyttää vain suuria teitä pitkien matkojen 
reitinlaskennassa. Kun NO on valittuna tulliteille ja moottoriteille, niitä 
vältetään mahdollisuuksien mukaan ja käytetään vain jos muuta 
järkevää vaihtoehtoa ei ole tarjolla. 

[Settings] [Screen]

Näyttöasetukset
Facility selection: Erikoiskohdesymbolit, jotka järjestelmä näyttää tai 
piilottaa karttanäytössä, valitaan alavalikosta.
Navigation menu: Valitkaa näkyykö päävalikon yhteydessä teksti tai 
kuvakkeet.
Compass: Valitkaa näkyykö kompassi näytössä.
Dest. compass: Osoittaa määränpään suunnan.
Time/dist. to go: Osoittaa lasketun matka-ajan ja etäisyyden määrän-
päähän.
Current location: Valitkaa näkyykö nykyisen kadun nimi näytön 
alaosassa.
Next guidance: Tietoa seuraavasta opastuspisteestä, kuten etäisyys 
siihen, kadun nimi, tieopastetietoa ja käännöksen tyyppi.
Map: Jos kartta on piilotettuna, järjestelmä ohjaa nuolilla.
Reset to factory settings: Asetusten palauttaminen perustilaan.
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Navigointiasetukset

[Settings] [Help]

Apuasetukset
Help type: Valitkaa asetus aputeksteille.
About: Näyttää tietoa ohjelmistosta, karttaversiosta jne.
Reset to factory settings: Asetusten palauttaminen perustilaan.

[Settings] 

Esittely (simulaatio)
Valitkaa Start demo käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painiketta ja 
painakaa ENTER. Esittely esittelee järjestelmän auton ollessa 
paikallaan simuloimalla matkan määritettyyn kohteeseen. Kaikkia 
asetuksia voi käyttää esittelyn aikana. Stop demo keskeyttää 
simulaation.
HUOM! Jotta esittely toimisi, määränpään tulee olla asetettu ja auton 
on oltava paikallaan.
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Symbolit kartalla

Symbolit - erikoiskohteet 62
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Symbolit kartalla

Huoltoasema Ulkoilualue Rautatieasema/
Paikallinen rautatieasema

Lentokerho

Autokerho Lauttaterminaali Kasino Pysäköintihalli

Autonvuokraus Nestekaasu Ostoskeskus Pysäköintialue

Elokuvateatteri Golf rata Museo Pysäköinti & liityntä

Keilahalli Historiallinen monumentti Näyttely-/messukeskus Taukopaikka

Linja-autoasema Hotelli Yökerho/Musiikkiklubi Ravintola

Kaupungin keskusta Urheilukeskus Paineistettu maakaasu Sairaala

Lentokenttä Luistinrata Huvipuisto Hiihtokeskus

Symbolit - erikoiskohteet
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Symbolit kartalla

Marina Volvo-jälleenmyyjä

Kaupungintalo/ 
Kulttuurikeskus

Tulliasema

Suuryhtiö

Teatteri/Ooppera

Turistikohde

Turistineuvonta

Yliopisto/korkeakoulu

Viinitila
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Symbolit kartalla
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TV-vastaanotto (lisävaruste)

Yleistä
Säädöt voidaan tehdä  äänentoistolaitteen, 
kaukosäätimen ja ohjauspyörän painikkeilla.
HUOM! TV-vastaanotto on käytettävissä vain 
auton seisoessa paikallaan.
HUOM! Jos TV on päällä moottorin ollessa 
sammutettuna, voi auton akku purkautua, 
riippuen siitä kuinka hyvin se on varattu ja 
kuinka kauan TV:tä käytetään.

Päälle/pois
Painakaa POWER (10) ja valitkaa TV paina-
malla SOURCE (4).

TV-kanavan valinta
Painakaa PROGRAMS (2) kaukosäätimestä 
tai kiertäkää äänentoistolaitteen PRESET/
CD-painiketta kanavan vaihtamiseksi.

Äänenvoimakkuus
Äänenvoimakkuutta muutetaan äänentoisto-
laitteen VOLUME-painikkeella (2) tai kauko-
säätimen VOL-painikkeella (2).
Tähän voidaan käyttää myös ohjauspyörän 
painikesarjaa.

Automaattinen 
kanavaohjelmointi
Painakaa AUTO (6) jotta järjestelmä etsii 
kymmenen voimakkainta asemaa. Voimak-
kainta signaalia lähettävä asema sijoitetaan 
ensimmäiseksi ja muut sijoitetaan järjes-
tykseen signaalin voimakkuuden perusteella.
TV-kanava voi olla eri taajuuksilla riippuen 
sijainnista. Etsikää eri taajuuksia saadak-
senne parhaan kuvan.

Manuaalinen kanavanhakui
Käyttäkää painiketta (1) tai (5).

Kanavan tallennus
Painakaa MEMORY (3). Valitkaa sijainti 
PROGRAMS-painikkeella (2). Painakaa 
MEMORY (3). Nykyinen kanava tallentuu.
Kanavia voidaan tallentaa myös äänentoisto-
laitteen PRESET/CD-painikkeella. Painakaa 
lyhyesti PRESET/CD ja valitkaa sitten sijainti 
kiertämällä. Painakaa uudelleen. Nykyinen 
kanava tallentuu.

Kuvansäätö
Kohdistakaa kauko-ohjain näyttöön.
COLOUR: Painakaa PICTURE (7), säätäkää 
sitten väriasetukset käyttämällä + (8) ja - (9) -
painikkeita.
CONTRAST: Painakaa PICTURE (7), 
säätäkää sitten kontrasti käyttämällä + (8) ja - 
(9) -painikkeita.
DISPLAY MODE: Painakaa PICTURE (7) to 
vaihtaaksenne TV-kuvan kokoa. Valitkaa 
neljästä tilasta: wide, full, normal ja cinema 
käyttämällä + (8) ja - (9) -painikkeita.
GROUP SELECT: Hyvää TV-vastaanottoa 
varten joissakin maissa järjestelmä on ensin 
asetettava maan TV-standardiin.
Painakaa PICTURE (7) käyttääksenne + (8) ja 
- (9) -painikkeita kolmen maaryhmän selaa-
miseen.
Painakaa PICTURE (7) uudelleen alkutilaan 
asettamiseksi.
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TV-vastaanotto (lisävaruste)

Kauko-ohjaus 

Radion ja TV:n kauko-ohjain
Kauko-ohjainta voi käyttää myös radion 
toimintojen ohjaukseen, kun TV on poissa 
päältä. (Soveltuu radiomalleille, joissa on 
infrapunatoiminto).

Äänentoistolaitteisto

 4

 10, 2

 6

 1, 5

 3, 2

Ohjauspyörän näppäimet
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TV-vastaanotto (lisävaruste)
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Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia 70
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Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia

Auton sijainti kartalla on väärä tai 
hyppii
GPS-järjestelmä osoittaa auton sijainnin noin 
20 metrin tarkkuudella. Virhemahdollisuus on 
suurempi ajettaessa vierekkäisillä, mutkaisilla 
tai monitasoisilla teillä ja pitkän ajomatkan 
jälkeen ilman merkittäviä käännöksiä. Korkeat 
vuoristot, rakennukset, tunnelit, maasillat, ali/
ylikulut jne. vaikuttavat myös heikentävästi 
GPS-signaalien vastaanottoon, mikä 
merkitsee että auton sijainnin laskennassa voi 
esiintyä epätarkkuutta.

RTI-järjestelmä ei aina laske nopeinta/
lyhyintä tietä
Reitinlaskennassa etäisyys, tien leveys, 
tietyyppi, käännösten määrä oikealle/vasem-
malle, liikenneympyrät jne. otetaan kaikki 
huomioon teoreettisesti parhaan reitin löytä-
miseksi. Kokemus ja paikallistuntemus 
saattavat kuitenkin tuottaa paremman 
tuloksen.

RTI-järjestelmä käyttää tulliteitä, 
moottoriteitä ja lauttoja vaikka valitsin 
niiden välttämisen
Teknisistä syistä järjestelmä käyttää vain 
suuria teitä pitkien matkojen reitinlasken-
nassa. Kun NO on valittuna tulliteille ja 
moottoriteille, niitä vältetään mahdolli-
suuksien mukaan ja käytetään vain jos muuta 
järkevää vaihtoehtoa ei ole tarjolla. 

Auton sijainti kartalla on väärä kulje-
tuksen jälkeen
Jos autoa kuljetetaan, esimerkiksi lautalla tai 
junalla, tai siten että GPS-signaalien 
vastaanotto häiriintyy, saattaa kestää 
5 minuuttia ennen kuin auton sijainti on taas 
oikein laskettu.

Auton sijainti kartalla on väärä akun irti 
kytkemisen jälkeen
Jos GPS-antennin virta on katkaistu, GPS-
signaalien vastaanotto ja auton sijainnin 
laskenta saattaa kestää yli 15 minuuttia.

Karttatiedot eivät vastaa todellista 
tilannetta
Tieverkon jatkuva laajeneminen ja korjaustyöt, 
uudet liikennesäännöt jne. merkitsevät, että 
digitaalinen karttatietokanta ei ole aina ajan 
tasalla. Karttatietoja kehitetään ja päivitetään 
jatkuvasti. Volvo-jälleenmyyjänne antaa 
mielellään lisätietoja.
Myös osoitteessa www.volvocars.com/navi 
on lisää tietoa kartoista ym.

Kartan mittakaava vaihtuu joskus
Auton nopeus vaikuttaa mittakaavaan. Yli 
140 km/h nopeuksilla suurin suurennosaste 
on 250 metriä. Kun nopeus laskee 
120:een km/h, järjestelmä voi jälleen käyttää 
kaikki mittakaavoja.

Jos tarkkaa karttatietoa ei ole saatavana, 
suurin suurennosaste on 500 metriä 
nopeudesta riippumatta.

Haluttu valikkovaihtoehto puuttuu
Tarkistakaa asetukset. Valitkaa Reset to 
factory settings palataksenne alkuperäisase-
tuksiin.

Järjestelmä osoittaa samaa reittiä jota 
jo ajan, vaikka pyydän uuden reitin tai 
kiertotien
Järjestelmä ei löydä hyvää vaihtoehtoa nykyi-
selle reitille.

Autosymboli näytössä hyppää 
eteenpäin tai pyörii
Järjestelmä saattaa tarvita joitakin sekunteja 
auton sijainnin määritykseen ennen liikkeelle-
lähtöä. Kytkekää järjestelmä pois päältä ja 
sammuttakaa moottori. Käynnistäkää 
uudelleen, mutta odottakaa hetki ennen kuin 
lähdette liikkeelle.
Aion tehdä pitkän matkan, mutta en 
halua määrittää erityistä määränpäätä 
kaupunkeihin, joiden läpi suunnittelen 
ajaa. Kuinka teen helpoimmin matka-
ohjelman?
Määrittäkää määränpää suoaran kartalla 
käyttäen ohutviivaista ristikkoa. Järjestelmä 
opastaa automaattisesti lopulliseen määrän-
päähän, vaikka ajatte välietappien kautta.
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Mitä teen valitakseni määränpään/
välietapin, joka ei ole kartalla?
Määrittäkää määränpää tavalliseen tapaan. 
Järjestelmä kertoo, onko teidän vaihdettava 
DVD-levy toiseen. (Täydellinen tieverkko on 
käytettävissä kaikilla levyillä, mutta yksityis-
kohtaiset tiedot on jaettu asianomaisiin 
levyihin.)
Järjestelmää varten on useita 
karttalevyjä. Mistä tiedän, mitä on 
käytettävä?
Käyttäkää pääasiassa levyä, joka sisältää 
yksityiskohtaiset tiedot omasta paikallisesta 
alueestanne. Tiedot ilmenevät levyn kotelosta 
ja levyssä olevasta painatuksesta.
Järjestelmä kertoo teille, koska levy on 
vaihdettava.
Jos aiotte matkustaa ulkomaille, teillä tulisi 
olla kaikki levyt mukana autossa.
Häviääkö matkaohjelmani, kun vaihdan 
karttalevyä?
Ei, matkaohjelma säilyy kunnes poistatte sen.
Miksi en saa aina liikennetiedotuksia?
Toiminta ei ole käytettävissä, täysin kehitetty 
tai saatavana kaikilla markkina-alueilla. 
Tarkastakaa myös, että asetukset on tehty 
oikein kohdassa [Settings] [Route options 
settings].
Karttalevyni eivät ole ajantasaisia
Ottakaa yhteys Volvo-jälleenmyyjään kartta-
tietojen päivittämiseksi.

Katsokaa myös www.volvocars.com/navi
Miksi katuosoitteita ei ole saatavissa 
määränpääksi ulkomailla?
Jokainen karttalevy sisältää saman Euroopan 
tieverkon. Yksityiskohtaiset tiedot kuten 
osoitteet, erikoiskohteet jne. on ovat 
kyseisten maantieteellisten alueiden karttale-
vyissä. Tarkastakaa että DVD-asemassa on 
oikea DVD-levy.
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