
quick guide –  RSe
ReAR SeAT eNTeRTAiNMeNT SYSTeM – duAL ScReeN

uw auto is voorzien van een exclusief multimediasysteem.
Het Rear Seat entertainment System (dat verder wordt aangeduid als het 

RSe-systeem) breidt het audiosysteem uit met het volgende: dvd-spelers, twee 
beeldschermen (duAL ScReeN), draadloze hoofdtelefoons en een RSe-AuX-
ingang om bijvoorbeeld een iPod/mp3-speler of een video- of gamebox aan te 

sluiten.
gebruik makend van de RSe-AuX-ingang is het mogelijk hetzelfde materiaal op 
beide beeldschermen weer te geven of twee verschillende videosignalen tegelijk 

te bekijken.
Meer informatie over het systeem staat onder ‘RSe-systeem (Rear Seat 

entertainment)’ in de gebruikershandleiding van de auto.

Volvo behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving vooraf wijzigingen aan 
te brengen.

Opties staan aangegeven met een sterretje (*).
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afstandsbediening

Weergeven
Richt de afstandsbediening bij het gebruik op het 
beeldscherm van uw keuze. De afstandsbediening 
werkt alleen vanaf de achterbank.

Aan/Uit

dvd i aUX
DVD of AUX selecteren

Omhoog/omlaag

Naar links/rechts

Keuze bevestigen met OK

G031576

Stoppen

 
eXit

Terug (ingedrukt houden om 
menu meteen te verlaten)

Dag-/nachtstand, lichtsterkte 
beeldscherm

reW

Achteruit (ingedrukt houden om 
versneld achteruit te spoelen)

 
ff

Vooruit (ingedrukt houden om 
versneld vooruit te spoelen)

Afspelen/Pauzeren

A  B
Audiokanaal (A of B) RSE-
systeem weergeven via de 
luidsprekers bij een audiosys-
teem in stand AUX

Media

Menu-overzichtA

sYsteeM

Systeeminstellingen

Ondertiteling

aMet de knop Media MenU kunt u de instellingen 
gebruiken van het gekozen medium, zoals het menu van 
de dvd zelf.



aUdiosYsteeM

U kunt het geluid via de hoofdtelefoon(s) of via de 
luidsprekers in de auto laten weergeven.
De draadloze hoofdtelefoon(s) activeert u met 
PoWer. Kies vervolgens CH a (kanaal A) of 
CH b (kanaal B) en stel het volume in. Er gaat een 
controlelampje branden.
Zet het audiosysteem van de auto in de stand 
Mode aUX.

– Richt de afstandsbediening op het beeldscherm 

van uw keuze en druk tegelijkertijd op A  B .
Wanneer de hoofdtelefoon(s) 3 minuten lang geen 
signaal ontvangt/ontvangen, wordt/worden deze 
automatisch uitgeschakeld.

HoofdtelefoonUitgangen aCH-
terin*.
Regel het volume met de volumeknop naast de 
hoofdtelefoonuitgang.

1  Hoofdtelefoon(s)

2  Afstandsbediening

3  Dvd-/cd-speler

4  Beeldschermen

5  IR-zender/-ontvanger (infrarood)

6  RSE/AUX – zie gebruikershandleiding van 
de auto

Voor 12V-aansluitingen – zie gebruikershandleiding 
van de auto.

sYsteeMoverziCHt



dvd/Cd afsPelen

geavanCeerde sYsteeMinstellingen

De dvd-speler kan slechts één schijf tegelijk 
weergeven.

aan/Uit

Stoppen/Uitwerpen, schijf uit-
werpen.

Achteruit. (Ingedrukt houden om 
versneld achteruit te spoelen.)

Vooruit. (Ingedrukt houden om 
versneld vooruit te spoelen.)

Menu dvd-disk. Dezelfde functie 
als de toets Media MenU op de 
afstandsbediening.

Wanneer er kleinere kinderen alleen achterin zitten, 
dient u voordat u wegrijdt het systeem te activeren.

1. Activeer het RSE-systeem door op  te 

drukken.

2. Richt de afstandsbediening op het beeldscherm 
van uw keuze, druk op dvd i aUX en kies dvd.

3. Plaats de dvd met de etiketzijde van de 
knoppen af gericht. De dvd wordt automatisch 
afgespeeld.

dvd-filM PaUzeren, langere stoPs 

4. Druk op  en zet de motor af. U kunt 
de auto vervolgens vergrendelen en lange tijd 
geparkeerd laten staan.

5. Start de motor en druk op  om de 
filmweergave voort te zetten vanaf het punt waar 
u was gebleven.

dvd bekijken en MUziek belUisteren

Plaats een dvd en start de film.

– Start de weergave van de muziek door de 
afstandsbediening op het beeldscherm van uw keuze 
te richten, op dvd i aUX te drukken en vervolgens 
aUX te kiezen.

Zie de gebruikershandleiding voor informatie over 
muziek-cd’s en zelfgebrande cd’s.

Meer informatie over deze instellingen vindt u in de 
gebruikershandleiding die bij de auto hoort.
Voorbeelden van dergelijke instellingen zijn de 
selectie van beeldverhouding, beeldformaat NTSC, 
PAL of de registratie van DivX(R).
(Dit menu is geheel in het Engels.)

Om geavanceerde instellingen te kunnen verrichten 
moet de speler leeg zijn.

1. Druk op Media MenU.

2. Maak een keuze door te bladeren met de 

navigatietoetsen.

3. Bevestig uw keuze met .
4. Verlaat het menu door te drukken op Media 

MenU.



beeld en gelUid instellen

aUdio/video Weergeven via rse-aUX-ingang

aUdio/video Weergeven via rse-aUX-
ingang

1. Activeer het RSE-systeem door op  te 

drukken.

2. Richt de afstandsbediening op het beeldscherm 

van uw keuze, druk op dvd i aUX en kies aUX.

3. Bevestig uw keuze met .

4. Schakel de apparatuur (zoals een iPod) in en 
druk op PlaY of iets dergelijks.

aPParatUUr aanslUiten via rse-aUX-
ingang
Via de AUX-ingang is het mogelijk externe 
apparatuur aan te sluiten zoals een iPod, mp3-
speler, videocamera, dvd-speler, gameconsole of 
videobox.

• Gele aansluiting - videokabel

• Witte aansluiting – linker audiokanaal

• Rode aansluiting – rechter audiokanaal
Sluit de apparatuur aan op de elektrische aansluiting 
in de auto, als de apparatuur op 12 V werkt.
Volg altijd de instructies voor aansluiting die bij de 
randapparatuur werden geleverd.

beeldinstellingen:
kleUr
Contrast
HelderHeid
beeldverHoUding

sCHerM Uit
Het scherm staat uit, maar het systeem is nog steeds 
actief.

installatie:
MenUtaal
De taal waarin de menu’s worden weergegeven.
reset standaardinst.
Hier kunt u de fabrieksinstellingen herstellen.

Het gekozen/actieve menu verschijnt met witte 
letters in het blauwe veld.
Menu’s die niet actief zijn staan met grijze letters 
weergegeven.

Een groene tekst en een pijl markeren uw keuze.

– Bevestig uw keuze met .



algeMene inforMatie

Het RSE-systeem is bestemd voor de 
achterpassagiers. De afstandsbediening werkt niet 
vanaf de voorstoelen.

strooMverbrUik, ContaCtslotstan-
den
Het RSE-systeem is te activeren in contactslotstand 
i of ii en wanneer de motor loopt. Bij het starten van 
de motor wordt de filmweergave tijdelijk gestopt en 
voortgezet, wanneer de motor is aangeslagen.
Let erop dat het gebruik van het systeem beperkt is 
tot 10 minuten, als het contact niet in stand i staat.

beeldkWaliteit en kijkHoek
Het scherm is mogelijk minder goed te zien is voor 
kleine kinderen die laag zitten.

• Vervoer kinderen bij voorkeur op een 
zittingverhoger.

• Schakel afhankelijk van de lichtinval de 

dag- of nachtstand in met .

 belangrijk
Zet externe apparatuur goed vast, wanneer de 
auto rijdt.
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sYsteeM start niet
Controleer de zekeringen in de auto alsmede de 
batterijen in de afstandsbediening.

1. Probeer het systeem in te schakelen door het 

indrukken van  op de dvd-speler. 
Vervang de batterij in de afstandsbediening, als 
het systeem start.

2. Controleer de zekeringen, als het systeem dan 
nog niet wordt ingeschakeld.

zekeringen
Als een elektrische component niet werkt, is de 
bijbehorende zekering mogelijk doorgeslagen 
door kortstondige overbelasting (zie de 
gebruikershandleiding bij de auto voor de locatie van 
de zekering).
Vervang een kapotte zekering altijd door een 
exemplaar van dezelfde kleur en hetzelfde amperage.

ProbleeMoPlossing

sYsteeM geblokkeerd
Wanneer het RSE-systeem eenmaal gebruikt is 
terwijl het contact niet in stand i stond, is verder 
gebruik geblokkeerd. U kunt het RSE-systeem dan 
pas weer inschakelen, nadat u contactstand i hebt 
geactiveerd.

Het gelUid van Het rse-sYsteeM 
koMt niet Uit de lUidsPrekers
Als er randapparatuur aangesloten is op de 
AUX-ingang van het audiosysteem, dient u deze 
apparatuur eerst los te koppelen voordat het geluid 
van het RSE-systeem via de luidsprekers kan worden 
weergegeven.

ProbleeMoPlossing bij draadloze 
Hoofdtelefoon(s)
Voor een probleemloze overdracht van de 
geluidssignalen voor de draadloze koptelefoon(s) 
heeft het systeem vrij ‘zicht’ nodig. Dek de 
beeldschermen dan ook niet af met kledingstukken 
e.d., omdat de signaalkwaliteit dan kan afnemen.

 WaarsCHUWing
Breng nooit een zekering aan met een hoger 
amperage dan aangegeven in de tabel. 


