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Veitype Farge

Motorvei Grønt

Hovedvei Rødt

Mindre hovedvei Brun

Vanlig vei Mørk grå

Lokalvei Mørkegrønn

Tekst og symboler på skjermen

Avstand til neste veiledningspunkt

Hendelse ved neste veiledningspunkt

Planlagt reisemål for reiserute

Navn på neste vei/gate

Plass for veiskiltinformasjon for neste vei/gate

Neste veiledningspunkt

Planlagt reiserute

Planlagt delmål for reiserute

Tilbakelagt planlagt kjørevei

Beregnet reisetid og avstand til reisemålet

Kartskala

Nåværende veis/gates navn

Trafikkinformasjon

Veistrekning berørt av trafikkinformasjon

Lagret sted

Symbol for spesialdestinasjon (restaurant)

Bilens posisjon

Utelukket område for kjørevei

Startpunkt for planlagt reiserute

Pil på ytre kompassring angir retning mot reisemålet

Kompass



ROAD AND TRAFFIC INFORMATION - RTI
Volvos navigasjonssystem er et trafikkinformasjons- og veiled-

ningssystem utviklet av Volvo. Systemet veileder deg til et rei-

semål og gir informasjon underveis. Det informerer om situa-

sjoner som kan komplisere kjøringen, f.eks. ulykker og veiar-

beider, og viser da alternative reiseveier.

Det er mulig å legge opp en reiseplan, søke etter bygninger

langs reiseveien, lagre spesielle steder m.m. Systemet viser

bilens eksakte posisjon og kan ved eventuelle feilkjøringer alltid

lede fram til reisemålet.

Du kommer til å oppdage hvor intuitivt det er i bruk. Prøv deg

fram. For at du skal trives med systemet anbefaler vi også at

du gjør deg kjent med informasjonen i denne manualen.

Volvos navigasjonssystem bidrar ved å bedre framkommelig-

heten og forkorte kjørelengder, til et bedre miljø.

Lisensavtale NAVTEQ DATABAS

For informasjon til sluttbrukere, se side 68.
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Knapper/fjernkontroll

• Bruk navigeringsknappen - knappenes
styrepinne (til høyre bak på rattet se
side 20) eller pilknappene på fjernkon-
trollen - for å navigere opp, ned, til høyre
eller venstre blant forskjellige menyalter-
nativer og valg samt for å flytte markøren
på kartet.

• ENTER - Bekrefter eller aktiverer valg.

• BACK - Tilbake i menystrukturen for å
angre et valg.

Knappene på fjernkontrollen har samme funk-

sjoner som knappene på rattet.

Aktivering av systemet

Fjernkontrollnøkkelen må være trukket inn i

startlåsen (se bilens instruksjonsbok).

1. Trykk kort på START/STOP ENGINE-

knappen.

2. Hvis ikke skjermen aktiveres: Trykk BACK

eller ENTER.

Start systemet

Systemet begynner med å vise et skjermbilde

med tekstinnhold som må bekreftes med

ENTER.

Det kan ta noen sekunder før systemet har

registrert bilens posisjon. Deretter vises kart-

modus, der bilens posisjon er markert med en

blå trekant.

Veiledning til gateadresse

Angi reise-

mål

Trykk BACK for å komme til

hovedmenyen. Bla til Angi

reisemål med navigerings-

knappen, og trykk ENTER.

Adresse Bla til Adresse, og trykk

ENTER.

Land/by Bla til Land eller By, og

trykk ENTER. Bla til

ønskede bokstaver for å

angi hvilket land og hvilken

by gateadressen finnes i.

Trykk ENTER.

Gate Bla til Gate, og trykk

ENTER.

Gatenum-

mer

Bla til Nr, og trykk ENTER.

Angi Bla til Angi, og trykk

ENTER.

Start veiled-

ning

Bla til Start veiledning, og

trykk ENTER.

Systemet beregner nå reiseruten og avstanden

til det angitte reisemålet. Du får veiledning og

instruksjoner om kryss m.m.

Hvis du forlater den planlagte reiseruten i løpet

av reisen, beregner systemet automatisk en ny

reiserute.
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Veiledning til spesialdestinasjon

Angi reise-

mål

Trykk BACK for å komme til

hovedmenyen. Bla til Angi

reisemål med navigerings-

knappen, og trykk ENTER.

Fasilitet Bla til Fasilitet, og trykk

ENTER.

Fasilitet

etter navn

Velg Fasilitet etter navn,

og trykk ENTER.

Land/by Bla til Land eller By, og

trykk ENTER. Bla til

ønskede bokstaver for å

angi hvilken Land eller By
spesialdestinasjonen finnes

i. Trykk ENTER.

Type Bla til Type. Velg type spe-

sialdestinasjon, for eksem-

pel bensinstasjon, restau-

rant eller Volvo-forhandler.

Trykk ENTER.

Navn Bla til Navn. Velg spesial-

destinasjon, og trykk

ENTER.

Angi Bla til Angi, og trykk

ENTER.

Start veiled-

ning

Bla til Start veiledning, og

trykk ENTER.

Systemet beregner nå reiseruten og avstanden

til den angitte spesialdestinasjonen. Du får vei-

ledning og instruksjoner om kryss m.m.

Hvis du forlater den planlagte reiseruten i løpet

av reisen, beregner systemet automatisk en ny

reiserute.
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Generelt om håndboken

Det finnes en hurtigveiledning for deg som

ønsker å komme i gang umiddelbart, se

side 8.

For mer utførlig beskrivelse og valg av innstil-

linger for reisemål anbefaler vi at du leser kapit-

let Planlegge reisen, se side 34.

Menyvalg/Søkeveier
Alle valg som kan utføres i displayet, markeres

i håndboken med litt større og gråfarget tekst,

f.eks. Angi reisemål.

Søkeveier i et menytre angis som for eksempel:

Innstill reisemål Adresse By

Spesiell tekst

NB!

Tekst som er markert med "OBS!" gir råd
eller tips som gjør det lettere å bruke for
eksempel finesser og funksjoner.

Fotnote
I håndboken finnes informasjon som fotnoter

nederst på siden eller i direkte tilknytning til en

tabell. Den informasjonen er et tillegg til teksten

som tallet henviser til.

Endringer i boken

Spesifikasjoner, konstruksjonsopplysninger

og illustrasjoner som finnes i denne instruk-

sjonsboken er ikke bindende.

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer

uten forhåndsvarsel.

© Volvo Personbiler Norge
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Generelt

Du kan bruke navigasjonssystemet uten å ha

valgt et reisemål. Kart med bilens posisjon

vises på skjermen der bilen er markert med en

blå trekant.

Systemet oppdateres kontinuerlig og kan der-

for inneholde funksjoner som ikke beskrives i

denne boken.

Kartposisjon

Ved oppstart begynner systemet ved å vise et

skjermbilde med tekstinnhold som må bekref-

tes med ENTER, se side 8.

Deretter skifter skjermen til kartmodus, der det

aktuelle kartbildet dekker hele skjermen.

• Trykk BACK for å gå til hovedmenyen, se
side 30.

• Trykk ENTER for å gå til hurtigmenyen, se
side 28.

1. Trykk på navigeringsknappen for å akti-

vere rullestilling, f.eks. for å se deler av kar-

tet som ligger utenfor skjermen.

2. ENTER i denne stillingen aktiverer rulleme-

nyen, se side 31.

Innstillinger

Systemet leveres med grunninnstillinger, men

starter med de innstillingene som er utført sist.

Dersom en innstilling er endret og tilbakeføring

til fabrikkinnstilling ønskes, påvirker det bare

den aktuelle funksjonen.

Det finnes ingen funksjoner som tilbakestiller

alle innstillinger samtidig.

På/Av

På
1. Fjernkontrollnøkkelen må være trykt inn i

startlåsen (se bilens instruksjonsbok).

2. Trykk ENTER eller BACK.

3. Skjermen aktiveres automatisk.

Systemet kan behøve et par sekunder for å

registrere bilens posisjon og bevegelse.

Av
Systemet slås av automatisk når fjernkontroll-

nøkkelen tas ut av startlåsen.

Systemet kan også slås av manuelt, slik at de

ikke automatisk starter neste gang fjernkon-

trollnøkkelen settes i startlåsen:

1. Trykk BACK for å gå til hovedmenyen.

2. Bla til Slå av med navigeringsknappen.

3. Trykk ENTER.

4. Skjermen senkes eller slukker.

NB!

Systemet er tilgjengelig også når motoren er
slått av. Systemet slås av når batterispen-
ningen er for lav.

Demo (simulert veiledning)

Et reisemål kan angis for at du skal få et inn-

trykk av hvordan en veiledning fungerer. Når

bilen står stille, kan veiledningen til det angitte

reisemålet simuleres, se Start demose

side 51.
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 Hovedenhet

Hovedenheten er montert i bagasjerommet og

har blant annet følgende funksjoner:

• Beregning av bilens posisjon

• Beregning av reisevei til angitt mål

• Håndtering av trafikkinformasjon

• Stemmeveiledning

• DVD-spiller

NB!

DVD-spillerens EJECT-knapp er plassert til
venstre og låseknappen til høyre på enhe-
ten.

• Hovedenhetens DVD-spiller er kun
beregnet for Volvos kartplater.

GPS-mottaker og mottaker for trafikkinforma-

sjon (TMC) er integrert i hovedenheten.

Posisjonering
Ved hjelp av signaler fra satellittsystemet GPS,

bilens hastighetsgiver og gyro beregnes bilens

aktuelle posisjon og kjøreretning.

Fordelen med dette konseptet er at naviga-

sjonssystemet registrerer og beregner kjøre-

veien, også dersom GPS-signalene midlertidig

tapes, f.eks. ved kjøring i en tunnel.

Trafikkinformasjon
TMC (Traffic Message Channel) er et standar-

disert kodesystem for trafikkinformasjon. Mot-

takeren søker automatisk opp riktig frekvens.

Mottaking skjer via FM-antennen.

NB!

TMC er ikke tilgjengelig i alle land/områder.
Systemets dekningsområde er under stadig
utbygging, og derfor kan oppdatering iblant
være nødvendig, se side 22.

 Antenne for GPS

Antennen er integrert i takantennen.

 Høytalere

Lyden fra navigasjonssystemet kommer fra de

fremre høyttalerne.

 Bildeskjerm

Bildeskjermen viser kart og gir detaljert infor-

masjon om veivalg, avstand, menyer m.m. For

renhold av skjerm, se side 23.

VIKTIG

Gjenstander må ikke plasseres foran GPS-
navigatorens bildeskjerm - overflaten kan
da skrapes opp. Mobiltelefoner kan dess-
uten forstyrre bildeskjermens funksjon.

 Bryterpanel

Knappesatsen er plassert på rattets høyre bak-

side. Benytt denne for å bla mellom forskjellige

menyalternativer, bekreft valg eller gå tilbake i

menyer, se side 20.

 Volumregulering og IR-mottaker

Bruk lydanleggets volumregulering under

pågående talemeldinger for å endre volumet.

Volumet kan også endres i menysystemet.

IR-mottakeren for fjernkontrollen sitter over

talltastaturet på midtkonsollen.
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 Hovedenhet

Hovedenheten er montert i bagasjerommet og

har blant annet følgende funksjoner:

• Beregning av bilens posisjon

• Beregning av reisevei til angitt mål

• Håndtering av trafikkinformasjon

• Stemmeveiledning

• DVD-spiller

NB!

DVD-spillerens EJECT-knapp er plassert til
venstre og låseknappen til høyre på enhe-
ten.

• Hovedenhetens DVD-spiller er kun
beregnet for Volvos kartplater.

GPS-mottaker og mottaker for trafikkinforma-

sjon (TMC) er integrert i hovedenheten.

Posisjonering
Ved hjelp av signaler fra satellittsystemet GPS,

bilens hastighetsgiver og gyro beregnes bilens

aktuelle posisjon og kjøreretning.

Fordelen med dette konseptet er at naviga-

sjonssystemet registrerer og beregner kjøre-

veien, også dersom GPS-signalene midlertidig

tapes, f.eks. ved kjøring i en tunnel.

Trafikkinformasjon
TMC (Traffic Message Channel) er et standar-

disert kodesystem for trafikkinformasjon. Mot-

takeren søker automatisk opp riktig frekvens.

Mottaking skjer via FM-antennen.

NB!

TMC er ikke tilgjengelig i alle land/områder.
Systemets dekningsområde er under stadig
utbygging, og derfor kan oppdatering iblant
være nødvendig, se side 22.

 Antenne for GPS

Antennen er integrert i takantennen.

 Høytalere

Lyden fra navigasjonssystemet kommer fra de

fremre høyttalerne.

 Bildeskjerm

Bildeskjermen viser kart og gir detaljert infor-

masjon om veivalg, avstand, menyer m.m. For

renhold av skjerm, se side 23.

 Bryterpanel

Knappesatsen er plassert på rattets høyre bak-

side. Benytt denne for å bla mellom forskjellige

menyalternativer, bekreft valg eller gå tilbake i

menyer, se side 20.

 Volumregulering og IR-mottaker

Bruk lydanleggets volumregulering under

pågående talemeldinger for å endre volumet.

Volumet kan også endres i menysystemet.

IR-mottakeren for fjernkontrollen sitter i

displayet til lydanlegget.
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 Hovedenhet

Hovedenheten er montert i bagasjerommet og

har blant annet følgende funksjoner:

• Beregning av bilens posisjon

• Beregning av reisevei til angitt mål

• Håndtering av trafikkinformasjon

• Stemmeveiledning

• DVD-spiller

NB!

DVD-spillerens EJECT-knapp er plassert til
venstre og låseknappen til høyre på enhe-
ten.

• Hovedenhetens DVD-spiller er kun
beregnet for Volvos kartplater.

GPS-mottaker og mottaker for trafikkinforma-

sjon (TMC) er integrert i hovedenheten.

Posisjonering
Ved hjelp av signaler fra satellittsystemet GPS,

bilens hastighetsgiver og gyro beregnes bilens

aktuelle posisjon og kjøreretning.

Fordelen med dette konseptet er at naviga-

sjonssystemet registrerer og beregner kjøre-

veien, også dersom GPS-signalene midlertidig

tapes, f.eks. ved kjøring i en tunnel.

Trafikkinformasjon
TMC (Traffic Message Channel) er et standar-

disert kodesystem for trafikkinformasjon. Mot-

takeren søker automatisk opp riktig frekvens.

Mottaking skjer via FM-antennen.

NB!

TMC er ikke tilgjengelig i alle land/områder.
Systemets dekningsområde er under stadig
utbygging, og derfor kan oppdatering iblant
være nødvendig, se side 22.

 Antenne for GPS

Antennen er integrert i takantennen.

 Høytalere

Lyden fra navigasjonssystemet kommer fra de

fremre høyttalerne.

 Bildeskjerm

Bildeskjermen viser kart og gir detaljert infor-

masjon om veivalg, avstand, menyer m.m. For

renhold av skjerm, se side 23.

 Bryterpanel

Knappesatsen er plassert på rattets høyre bak-

side. Benytt denne for å bla mellom forskjellige

menyalternativer, bekreft valg eller gå tilbake i

menyer, se side 20.

 Volumregulering og IR-mottaker

Bruk lydanleggets volumregulering under

pågående talemeldinger for å endre volumet.

Volumet kan også endres i menysystemet.

IR-mottakeren for fjernkontrollen sitter i

displayet til lydanlegget.
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Plassering knappesats og IR-mottaker

Navigasjonssystemet manøvreres med rattets

knappesats eller fjernkontrollen.

Knappesatsen er plassert på rattets høyre bak-

side.

Fjernkontrollen rettes mot IR-mottakeren som

er plassert i displayet til lydanlegget.

NB!

Fjernkontrollen inneholder AAA- eller R03-
batterier. Prøv først å bytte til nye batterier
hvis fjernkontrollen ikke fungerer.

Knappesats ratt/fjernkontroll

Knappene på rattet og på fjernkontrollen har

samme funksjoner. Benytt denne for å bla mel-

lom forskjellige menyalternativer, bekreft valg

eller gå tilbake i menyer.

Utformingen kan variere i forskjellige modeller.

 Navigeringsknapp

Med navigeringsknappen – knappesatsens

styrepinne eller fjernkontrollens pilknapper ,

,  og  – blas mellom forskjellige menyal-

ternativer. Navigeringsknappen flytter også

markøren (hårkrysset) på kartet.

 ENTER

Bekrefter eller aktiverer valg.

 BACK

Angrer sist utførte valg eller går tilbake i meny-

strukturen.

"Ikke forstyrr"

I noen situasjoner behøver systemet noen

sekunder ekstra tid for å gjøre en beregning. Da

vises et symbol på skjermen.

NB!

Når symbolet for beregning vises, kan
systemet ikke ta imot noen kommandoer fra
navigerings-, ENTER- eller BACK-knap-
pen.
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Skrive og velge alternativ

Tastaturet benyttes på mange steder i meny-

ene for å angi spesiell informasjon, f.eks. byg-

ningstype, land, by, gateadresse, gate- eller

postnummer.

1. Velg bokstaver med navigeringsknap-

pen og trykk ENTER.

> Når ingen flere alternativ finnes, fyller

systemet på med resterende bokstaver.

Listen nederst på skjermen viser de tre

første mulige alternativene som passer

med de inntastede bokstavene.

2. Det er også mulig å bla med  for å

komme direkte ned til listen med alternati-

ver.

3. Velg med  eller , og trykk ENTER.

Rullelisten i skjermens høyre kant viser at listen

inneholder flere alternativer enn de som vises

på skjermen. Tallet (110) viser antallet alterna-

tiver.

• Gå tilbake fra alternativlisten til tastaturet
med BACK.

• Slett angitte bokstaver, en om gangen,
med BACK.

Generell søking
Søkefunksjonen er alltid tilgjengelig og funge-

rer alltid på samme måte, uansett plassering i

menyene, når et sted skal angis.

Ved å trykke ENTER under en innmating vises

samtlige svarkombinasjoner for det enkelte

alternativet: By, gate, bygning m.m.

Ved søking på f.eks. London Airport vises

samtlige kombinasjoner med London når LO

mates inn. Jo mer spesiell søking, desto færre

svaralternativ og dermed enklere å velge.

En søking med LO gir også svaralternativ som

f.eks. Restaurant Lou Trivalou, da også alter-

nativ som inneholder flere ord atskilt med mel-

lomrom tas med i søkingen.
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Innhold på DVD-plater

Kartplater med oppdatert og ytterligere infor-

masjon utgis kontinuerlig. Kontakt en Volvo-

forhandler for informasjon om den nyeste utga-

ven.

NB!

Kartplatene har ikke 100 prosents dekning i
alle land/områder.

Systemets dekningsområde er under stadig
utbygging, og oppdatering kan av og til
være nødvendig.

Se også www.volvocars.com/navi for ytterli-

gere informasjon om kart m.m.

Hvis du oppdager feil eller problemer med kar-

tene, anbefaler vi at du tar direkte kontakt med

kartleverandøren NavTeq: Se

www.navteq.com.

NB!

For kartinformasjon som er lagret på flere
plater, gjelder:

• Veinettinformasjon for alle større veier
finnes på alle plater.

• For å se detaljinformasjon og også min-
dre veier må plate for aktuelt område
benyttes.

Australia

Road & Traffic Information - RTI
Mesteparten av Australias veinett finnes på én

enkelt DVD-plate.

Europa

Road & Traffic Information - RTI
Hvert DVD-sett inneholder minst tre plater. Alle

platene inneholder mesteparten av det euro-

peiske veinettet. Det som skiller platene fra

hverandre, er den detaljerte informasjonen

som adresser, spesialdestinasjoner m.m. Slik

informasjon er fordelt på de forskjellige pla-

tene, etter geografisk område.

Midt-Østen

Volvo Navigation System - VNS
Mesteparten av Midt-Østens veinett finnes på

én enkelt DVD-plate.

Russland

Road & Traffic Information - RTI
En utvalgt del av Russlands veinett finnes på

én og samme DVD-plate.

Sør-Afrika

Volvo Navigation System - VNS
Mesteparten av Sør-Afrikas veinett finnes på

én enkelt DVD-plate.

Bytte DVD-plate

Tenningen må være på under hele prosedyren

(se bilens instruksjonsbok).

1. Start systemet. Anvisninger, se side 13.

2. Lås opp sperren på hovedenheten. (Se

oversiktsbildet for DVD-spillerens plasse-

ring, se side 16.)

3. Trykk på EJECT-knappen, og ta ut platen.

4. Legg inn den nye kartplaten.

5. Lås hovedenheten.

Bytte av kartplate kan i enkelte tilfeller også til-

føre nye funksjoner til systemet. Hvis platen

også inneholder ny programvare, får du spørs-

mål om du vil godta oppdateringen.

Etter at du har bekreftet med alternativet JA,

vises teksten Preparing to load System

Software. Please wait.

Oppdateringen tar ca. 15 minutter. Når den er

avsluttet, vises startbildet på skjermen, og

navigasjonssystemet er klart til bruk.

NB!

Skjermen kan slås av eller slukkes når opp-
datering pågår.



02 Bli kjent med ditt navigasjonssystem

 DVD-plate, skjerm

02

23

Behandling av DVD-plater

Håndter DVD-platene forsiktig.

Når de ikke er i bruk, skal de oppbevares i sine

forpakninger. Unngå å oppbevare dem et sted

der det er fuktig, sterk varme, direkte sollys

eller i støvete omgivelser.

Renhold av bildeskjerm

Rengjør skjermen med en myk, lofri klut, lett

fuktet med et mildt vindusvaskemiddel.

VIKTIG

Gjenstander må ikke plasseres foran GPS-
navigatorens bildeskjerm - overflaten kan
da skrapes opp. Mobiltelefoner kan dess-
uten forstyrre bildeskjermens funksjon.
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Kartbilde
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Kartbilde for aktuell posisjon

Hvordan skjermbildene ser ut, bestemmes av

geografisk plassering og hvilke innstillinger

som er utført, for eksempel kartskala og hvilke

symboler som er valgt for visning.

Forklaring til tekst, skilt og symboler som kan

forekomme på skjermen, finnes på omslagets

innside.

Navn på aktuell reiserute vises nederst på

skjermen - ingen reiseplan kreves for det.

Spesialdestinasjoner langs motorvei, se

side 30.

Detaljert veikrysskart. Skjermens venstre

del forstørrer kjøringen i neste veikryss.

(Alternative kjørefelt vises bare for større

veier.) Situasjonen kompletteres alltid med

en stemmemelding.

To kart er valgt som visningsmåte. Bildet

viser samme kartbilde, men med forskjel-

lige skalaer. Valget gjøres i hurtigmenyen,

se side 28.

Rullemodus, se side 31.

Stemmemelding

Når du har valgt et reisemål og melder deg et

kryss eller en avkjøring, får du en talemelding

om avstand og type manøver. Samtidig vises

et detaljert kart for veikrysset.

Stemmemeldingen gjentas nærmere veikrys-

set. Juster volumet med lydanleggets volum-

knapp (mens en talemelding pågår).

Velge mellom manns- og kvinnestemme: Gå til

Innstillinger Veiledningsvalg

Veiledningsstemme, se side 48.

NB!

I enkelte tilfeller (for eksempel om man bru-
ker biltelefonen) erstattes talemeldingene
av et "pling".

Kompass

Kartbildet kan vise kompas-

set på to forskjellige måter:

– Med kompassretningen

nord alltid oppover.

– Med kjøreretningen alltid

oppover.

Kompassnålens røde spiss peker ut nordlig

retning på kartet og den hvite peker mot syd.

Den grå retningspilen i kompassets ytre ring

peker mot det valgte reisemålet.

Gå til Innstillinger Kartvalg

Kartretning for å velge hvordan kartets retning

skal vises og til Kompass for hvordan kom-

passet skal vises, se side 48.
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Her vises tre av menytreets nivåer. Flere av

menyene på nivå tre har ytterligere underme-

nyer – disse beskrives utførlig i sine respektive

avsnitt.

Angi reisemål s. 34

 Adresse

Land

By

Gate

Nummer

s. 34

 Fasiliteter

Fasilitet etter navn

Rundt bilen

Längs färdvägen

Rundt punkt på kart

Langs en gate

s. 35

 Lagrede steder

Legg til på reiseplan

Informasjon

Redigere

Sorterer

Slett sted

Slett alle

s. 36

 Siste ti

Legg til på reiseplan

Informasjon

Slett sted

Slett alle

s. 37

 Returreise

se Reiseplan

s. 37

 Veikryss

Land

Gate

Kryss

By

s. 37

 Kartsøk

Punkt på kart

Breddegrad/lengdegrad

s. 37

Reiseplan s. 39

 Start veiledning s. 40

 Legg til på reiseplan

se Angi reisemål/Adresse

s. 39

 Vägvalsinställn.

Rute

Unngå motorveier/bom-

veier/ferger/trafikkpro-

blemer/tidsbegr. veier/

biltog/angitte områder

Återgå till grundinställn.

s. 45

 Slett reiseplan s. 39

Neste reisemål s. 43

Aktuell posisjon s. 44

Innstillinger s. 45
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 TrafikkinformasjonA

Automatisk info

Trafikkinfovalg

Søk stasjon

Tilbake til standardinn.

s. 54

 Vägvalsinställn.

se Reiseplan/Veivalg-

sinnst.

s. 45

 Kartvalg

Fasilitetsutvalg

Kart

Kartvy

Kartretning i 2D

Kartrulling

Kompass

Nåværende sted

Tilbake til standardinn.

s. 48

 Veiforklaringsvalg

Veiforklaringsstemme

Veiforklaringsvolum

Kontroll av veiforkl.volum

Resterende tid/avstand

Tidsformat

Varningsinställning

Tilbake til standardinn.

s. 48

 Systemvalg

Språk

Farger

Skjermbeskytter

Unngå tidsbegr.

Hjelp

Avstandsenhet

GPS-informasjon

Om

Tilbake til standardinn.

s. 49

 Start demo s. 51

Slå av s. 13

A Finnes ikke i alle områder/land.
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Enklere betjening under reisen

I hurtigmenyen finner du noen funksjoner som

letter betjeningen under kjøring.

• Trykk ENTER i kartmodus, og velg under-

meny med  eller .

G029190

De fleste systeminnstillinger kan utføres under

Innstillinger i Hovedmenyen, mens andre

bare kan nås i Hurtigmenyen.

G028755
 - Kartskala/aktuell reiserute

Endre størrelsen på kartbildet for å få et større

perspektiv eller for å se flere detaljer.

Visningen av resterende strekning fra nåvæ-

rende posisjon til reisemålet eller hele reiseru-

ten frem til reisemålet kan velges øverst i

menyen (se punkt 7 på innsiden av omslaget).

Hvis visning av to kart er valgt, vises et symbol

for kartskala i hver ende av hurtigmenyen. Ved

hjelp av dette kan du justere respektive skala

individuelt. Skala fra 50 meter opp til 100 km

kan velges.

G028755
 – Veiledning

Trykk ENTER for aktuell veiledning eller for å

høre talemelding en gang til.

G028755
 - Reiserute/Kart/Overvåking

Kjørevei
Liste med kommende veiledningspunkter. I til-

legg til veinavn vises avstanden mellom veiled-

ningspunktene samt en pil som viser type

manøver.

Et kart/To kart
Velg å vise ett eller to kartbilder over aktuelt

område.

Overvåkning1

Velg Overvåkn.1, 2 eller 3 for å se tidligere

innstilte overvåkninger. se side 31.

G028755G028755
 – Omkjøring

Unngå gater/veier
Denne funksjonen velger bort gater eller veier

fra en opprettet reiserute for å slippe å kjøre

gjennom for eksempel et kjent veiarbeidsom-

råde.

1. Velg Unngå i omkjøringsmenyen og trykk

ENTER. En liste over gater/veier som inn-

går i kjøreveien, vises.

2. Bla til den gate/vei som skal unngås og

trykk ENTER.

3. Dersom flere gater/veier skal unngås,

begynner du med å bla med  til den før-

1 Bare i områder med mottak av trafikkinformasjon.
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ste gaten/veien i den gruppen som skal

unngås og trykk ENTER. Bla deretter til

siste gate/vei i gruppen som skal unngås

og trykk ENTER.

Systemet beregner deretter en ny reiserute

som fører tilbake til den opprinnelige reiseruten

først etter at de angitte strekningene er unngått

og passert.

NB!

Større sammenhengende områder som skal
unngås, må forhåndsvelges i
Vägvalsinställningar, se side 46.

Unngå strekning innenfor 1–80 km
Denne funksjonen velger bort et helt område i

den opprinnelige kjøreplanen, for å slippe å

kjøre ved f.eks. et tettsted med køtrafikk.

Velg et av alternativene fra 1 til 80 km i

omkjøringsmenyen, og trykk ENTER.

Systemet beregner deretter en ny reiserute

som fører tilbake til den opprinnelige kjøreveien

først etter at det angitte området er unngått og

passert.

G028755G028755
 – Trafikkinformasjon2

Velg å lese informasjon om trafikkproblem som

vises på skjermen. Mer om trafikkinformasjon,

se side 54.

Les meld.
Bla mellom forskjellige trafikkmeldinger.

Meld. på ruten
Her lagres meldingene langs reiseruten som

ikke har medført valg av alternativ reiserute

eller der bedre alternativer ikke fantes.

Unngåtte meld.
Her lagres meldingene langs reiseruten som

har medført at alternative veier har måttet vel-

ges.

Vis alle
Vis alle meldinger.

Skjul alle
Vis ingen meldinger.

Vis valgte
Velg type trafikkmelding som skal vises på kar-

tet, se side 56.

G028755G028755
 - Bygninger

Rundt bilen
se side 35.

Langs reiseruten.
se side 35.

Langs motorvei
Velg å søke etter for eksempel rasteplasser og

bensinstasjoner som er lett tilgjengelige langs

motorveien.

Hvis en beregnet reiserute strekker seg over

mer enn én motorvei, søker systemet langs den

motorveien du kjører på.

2 Finnes ikke i alle områder/land.
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Hovedmeny

Hovedmenyen ligger lengst oppe i menytrek-

ket og er den første menyen brukeren ser etter

oppstartskartbildet.

Uansett hvor brukeren befinner seg blant alle

menyene, kommer han eller hun alltid til hoved-

menyen ved å trykke én eller flere ganger på

BACK-knappen.
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Kartrulling

I rullemodus manøvreres en kryssmarkør over

kartbildet med navigeringsknappen.

1. Aktiver rullemodus ved å bla med navige-

ringsknappen.

2. Trykk ENTER i rullemodus for å aktivere

rullemenyen.

Skala (Scale)
Endre skala over aktuelt område.

Angi som reisemål (Set as destination)
Plasser stedet som er markert av kryssmarkø-

ren, som et reisemål i reiseplanen.

Omkringliggende spesialdest. (Facilities

around)
Søk etter spesialdestinasjonene som finnes i

nærområdet.

Les trafikkmeld. (Read traffic msg.)
Viser aktuelle trafikkmeldinger i skjermbildets

kartområde.

Overvåkning (Set for surveill.)1

Velg mellom Overvåkning 1, 2 eller 3 og trykk

ENTER for å lagre en kartvisning som overvå-

kingsområde, for eksempel sterkt trafikkerte

veier der det ofte oppstår trafikkproblemer.

Aktivering av kartet: Velg alternativ kart/reise-

rute i hurtigmenyen, og bestem ønsket over-

våking.

Lagre sted (Store location)
Lagre stedet, som du senere finner i Angi

reisemål Lagrede steder.

Følg vei i kjøreplan
For enkelt å kunne følge en opplagt rute i kjø-

replanen finnes en innebygd "magnetfunk-

sjon", som innebærer at uansett hvordan kjø-

reveien svinger og endrer kompassretning, føl-

ger hårkrysset kjøreveien automatisk ved at

bare en knapp holdes inne.

Det ene av hårkryssets linjer indikerer hvilken

knapp som skal velges ved å presenteres tyk-

kere enn den andre.

Med knapp  eller  følges kjøreveien automa-

tisk.

Med knapp  eller  følges kjøreveien automa-

tisk.

Dersom det ikke ønskes noen "magnetfunk-

sjon", slukkes hårkryssets fete linje ved å rulle

hårkrysset noen millimeter vekk fra den mar-

kerte kjøreplanen – deretter er rullefunksjonen

igjen normal.

1 Bare i områder med mottak av trafikkinformasjon.
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Adresse

Angi land (Country)/by (City), eller velg

fra en liste

Innstill reisemål Adresse Land/by

(Set destination Address Country/

City )

Land kan være valgt på forhånd og tilsvarer da

posisjonen for det siste reisemålet som ble

angitt. Informasjon om hvordan tastaturet fun-

gerer, se side 21.

• Bla til Land eller By, og trykk ENTER for å

velge nytt, eller bruk  for å velge blant de

sist valgte.

NB!

Definisjonen av en by eller et område kan
variere fra land til land og også innenfor
samme land. I enkelte tilfeller menes en
kommune, i andre tilfeller én enkelt bydel.

Listene med de fem sist angitte landene, byene

og veinavnene slettes når reisemålene i Siste

ti slettes. Les mer om de ti siste reisemålene

på se side 37.

Angi gatenummer (Number)

Innstill reisemål Adresse

Gatenummer og kan angis for å få en mer nøy-

aktig veiledning.

1. Bla til raden for Nummer (Number) etter

at gateadressen (Street) er angitt, og trykk

ENTER (bla eventuelt direkte til Angi).
Eksisterende gatenummer vises.

2. Bla til Angi etter at du har angitt gatenum-

mer. Dersom gatenummer ikke er angitt,

veileder systemet til midten av den gaten

som er valgt.

Angi
Bekrefter innlagt nummer.

Angre
Tilbake til forrige bilde.

Angi gateadresse (Street), eller velg fra

en liste

Innstill reisemål Adresse Gata

Du kan velge gate selv om ingen by er valgt på

forhånd.

For mindre steder finnes ingen gateadresser i

systemet. Velg da stedets sentrum som reise-

mål.

Påbegynn veiledning

Innstill reisemål Adresse

1. Bla til Angi for å plassere den innmatede

adressen i reiseplanen.

2. Bla til Starta vägledning for å starte vei-

ledningen.

Informasjon
Gir opplysninger om reisemålet.
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Bygninger

Angi en spesialdestinasjon som reisemål

Innstill reisemål Bygninger

(Set destination Facilities )

Bygninger er et samlenavn for bensinstasjoner,

hotell, restauranter, Volvo-forhandler, sykehus,

parkeringsplasser m.m.

• Trykk ENTER for å komme til en under-
meny med forskjellige søkealternativer.

Det er også mulig å søke etter spesialdestina-

sjoner rundt bilen, langs reiseruten eller langs

motorveien via hurtigmenyen.

Bygning etter navn (Facility by name)
Oppgi navnet på en spesialdestinasjon, eller

velg spesialdestinasjon fra listen i menyen.

Listen viser bare de bygninger som finnes i

valgt by/område.

Rundt bilen (Around the car)
Systemet søker bygninger rundt bilen (maks.

160 km radius). Søkingen avbrytes etter at 100

bygninger er funnet.

Langs kjøreveien (Along the route)
Når et reisemål er angitt, kan systemet søke

etter spesialdestinasjoner i et område langs

reiseruten (innenfor 1 km fra ruten.)

Rundt sted på kartet (Around point on

map)
Systemet søker på samme måte som Rundt

bilen, men rundt et valgfritt punkt på kartet.

Langs en gate (Along a street)
Systemet søker langs en angitt gate.

Bygningstyper/Forskjellige kategorier

Innstill reisemål Spesialdestinasjon

Bygning etter navn

(Set destination Facilities Facility by

name )
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1. Bla til Navn (Name) og trykk ENTER for å

angi et navn på en spesialdestinasjon uten

å angi en by.

2. Bla til Type (Type) og trykk ENTER for å

angi type spesialdestinasjon, eller trykk

 for å velge blant de sist valgte.

3. Bla til Angi og trykk på ENTER.

4. Bla deretter til Starta vägledning og trykk

ENTER for å få veiledning til målet.

Presisere søkingen: Valg By først, og gå der-

etter til Navn.

NB!

Systemet har underkategorier restauranter
for å forenkle søkingen.

Informasjon om bygning
Under Informasjon vises for eksempel adresse,

koordinater og telefonnummer til spesialdesti-

nasjonen. Du kan søke etter informasjon om en

spesialdestinasjon på flere forskjellige måter.

Den enkleste og raskeste måten:

1. Trykk ENTER for å åpne hurtigmenyen

mens et kartbilde vises på skjermen:

G029190

2.
Bla til 

G028755G028755
 med  eller , og trykk

ENTER.

> Velg blant alternativene Rundt bilen,

Langs ruten eller Langs motorvei, og

trykk ENTER.

3. Bla mellom meldingene med  eller .

4. Velg en spesialdestinasjon blant de tilgjen-

gelige kategoriene, og trykk ENTER.

5. Velg Fasilitetsinformasjon og trykk på

ENTER.

• Marker Kart, og trykk ENTER for å se spe-
sialdestinasjonen på kartet.

Dersom bilen er utstyrt med innebygd telefon,

er også funksjonen Anrop aktivert.

• Marker knappen Anrop og trykk ENTER
for omgående oppringing.

Søking på postnummer

Innstill reisemål Adresse

Du kan avgrense et reisemål ved å velge et

postnummerområde, der den aktuelle gaten

eller spesialdestinasjonen kan velges.

1. Først må Land velges. Gå dit, velg og trykk

ENTER.

2. Gå deretter til By, og trykk ENTER.

3. Velg Postnummer, og trykk ENTER.

4. Velg sifre og trykk ENTER, eller bla med

 og velg direkte fra listen når alternativ

er tilgjengelige.

> Rullelisten i høyrekanten angir at det fin-

nes flere alternativer i listen enn de som

vises på skjermen.

5. Bla til Gate for å velge blant adresser med

valgt postnummer.

6. Bla til Angi og deretter til Starta

vägledning for å få veiledning til reisemå-

let.

Tidligere lagrede steder

Innstill reisemål Lagrede steder

Et lagret sted er et tidligere lagret reisemål

(hjemmeadresse, favorittrestaurant, flyplass,

Volvo-forhandler osv.). se side 41 for å lagre

et sted.

• Bla blant de lagrede stedene og trykk 

eller ENTER for å gå til undermenyen.

Legg til i reiseplanen
Plasserer det lagrede stedet i reiseplanen.

Informasjon
Gir opplysninger om lagret sted.
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Rediger
Endre navn m.m. på et lagret sted.

Sorter
Sorter lagrede steder etter avstand, ikon eller

navn.

Slette sted
Sletter et lagret sted.

Slette alle
Sletter samtlige lagrede steder.

Tidligere inntastede reisemål

Innstill reisemål Siste ti

En liste med de siste ti reisemålene vises. Rul-

lelisten i høyrekanten angir at det finnes flere

alternativer i listen enn de som vises på skjer-

men.

• Bla til ønsket reisemål og trykk  eller

ENTER for å gå til undermenyen.

Legg til i reiseplanen
Plasserer reisemålet i reiseplanen.

Informasjon
Gir opplysninger om reisemålet.

Slette sted
Sletter stedet fra listen med de ti siste.

Slette alle
Sletter alle adresser fra listen med de ti siste.

Tilbake til startpunktet

Innstill reisemål Tilbakereise

• Velg Starta vägledning og trykk på
ENTER.

Systemet påbegynner veiledning tilbake til det

stedet der Starta vägledning sist ble valgt.

Angi reisemål via veikryss

Innstill reisemål Veikryss

1. Angi Gate, og trykk ENTER.

> Eksisterende kryss vises under Kryss
hvis det finnes tilsluttende/kryssende

gater langs veien.

2. Gå til kryssene du ønsker å angi som rei-

semål.

3. Bla til Angi og trykk på ENTER.

4. Bla deretter til Starta vägledning og trykk

ENTER for å få veiledning til målet.

NB!

Dersom kombinasjoner av veikryss eksiste-
rer i mer enn en by, må det også angis en
by.

NB!

Det går bare an å søke på veikryss mellom
større veier.

Søking via sted på kart

Innstill reisemål Kartsøk Bygninger

1. Flytt kryssmarkøren til ønsket reisemål

med kryssmarkøren, og trykk ENTER for å

gå til rullemenyen.

2. Bla til Angi som reisemål og trykk på

ENTER.

Skala
Endre skalaen midlertidig under søket med

kryssmarkøren.

Sett som reisemål
Velg sted på kartet som reise- eller delmål.

Omkringliggende spesialdest.
Systemet søker etter spesialdestinasjoner

rundt et valgt punkt på kartet, med radius på

maks. 160 km. Søket avbrytes hvis 100 spe-

sialdestinasjoner blir funnet.

Les trafikkmeld.
Bruk navigeringsknappen for å velge mellom

trafikkmeldingene som vises på skjermen.
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Overvåkning
Angi et område på kartet som deretter er enkelt

å overvåke.

Lagre sted
Lagre et sted på kartet.

NB!

Det er mulig å søke direkte med kryssmar-
køren ved å bruke navigeringsknappen i
kartmodus.

Søking via breddegrad/lengdegrad

Sett som reisemål Kartsøk

Breddegrad/lengdegrad

1. Velg et reisemål ved å angi koordinater for

reisemålet.

2. Angi koordinater for breddegrad ved hjelp

av navigeringsknappen. Velg N for nordlig

eller S for sydlig posisjon.

3. Bla til andre rad og angi koordinater leng-

degrad. Velg E før østlig eller W for vestlig

posisjon.

> OK

Viser stedet for de angitte koordinatene

på kartet.

4. Trykk ENTER for å gå til rullemenyen.

5. Bla til Angi som reisemål og trykk

ENTER for å velge stedet som reisemål.

6. Trykk BACK for å gå tilbake til innmating

av koordinater.

> Avbryt

Går tilbake til forrige bilde.
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Legg opp en reiseplan

Reisemål/delmål

Reiseplan

(Itinerary )

NB!

Menyalternativet Resplan (Itinerary) blir til-
gjengelig først etter at et reisemål er lagt inn.

Legg opp en reiseplan med flere stopp for å

slippe å angi reisemål etter reisemål under rei-

sen.

Opptil seks delmål og ett sluttreisemål kan

angis.

Start veiledning (Start guidance)
Påbegynner veiledning til reisemålet.

Legg til i reiseplanen (Add to itinerary)
Legg til flere reisemål.

Veivalgsinnstillinger (Route options)
Innstillinger for prioritering av veivalg.

Tøm reiseplanen (Clear ininerary)
Sletter hele reiseplanen.

Ordne i reiseplanen

Reiseplan

• Velg et angitt reisemål, og trykk ENTER

eller  for å gå til undermenyen.

Informasjon (Information)
Gir opplysninger om reisemålet.

Slette (Delete)
Sletter reisemålet fra reiseplanen.

Flytte (Move)
Endrer reisemålets plasseringsrekkefølge i rei-

seplanen.

Justere (Adjust)
Endrer posisjonen for reisemålet på kartet.

Lagre (Store)
Lagrer reisemålet. Dette vil senere være tilgjen-

gelig under Lagrede steder.
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Start veiledning

Reiseplan Start veiledning

(Itinerary Start guidance )

Når du har angitt et reisemål og Start

veiledning (Start guidance) er valgt, begyn-

ner systemet å beregne reiseruten og avstan-

den til reisemålet (under denne tiden vises Var

god vent på skjermen).

Hvis du forlater den planlagte reiseruten i løpet

av reisen, beregner systemet automatisk en ny

reiserute.

Slette i reiseplan

Reiseplan

Slette delmål i reiseplanen
1. Velg et av de angitte delmålene, og trykk

ENTER eller  for å gå til undermenyen.

2. Bla til Slett, og trykk ENTER.

Slette hele reiseplanen

• Bla direkte til Slett reiseplan, og trykk
ENTER.
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Lagre for gjenbruk

Opp til 250 reisemål kan lagres for gjenbruk i

forskjellige reiseplaner.

Lagre et sted på kartet

1. Plasser kryssmarkøren på det punktet som

skal lagres som reisemål, og trykk

ENTER.

2. Marker Lagre sted (Store location) i

menyen, og trykk ENTER. En ny meny

åpnes.

3. Marker symbolet som skal vises på kartet,

og trykk ENTER.

4. Skriv ønsket navn på stedet, og avslutt ved

å markere Lagre (Store) og trykke

ENTER.

Lagre et sted som finnes i reiseplanen

Reiseplan

1. Marker målet i reiseplanen som skal lagres,

og trykk . En meny åpnes.

2. Marker Lagre (Store) og trykk ENTER – en

ny meny åpnes.

3. Marker symbolet som skal vises på kartet,

og trykk ENTER.

4. Skriv ønsket navn på stedet, og avslutt ve

då markere Lagre (Store) og trykke

ENTER. Du kommer da tilbake til reisepla-

nen.

Flytte posisjon for lagret sted

Innstill reisemål Lagrede steder

1. Marker et lagret sted, og trykk . En meny

åpnes.

2. Velg Redigere (Edit), og trykk ENTER. En

ny meny åpnes.

3. Marker Juster (Adjust), og trykk ENTER.

Kartet kommer frem.

4. Plasser kryssmarkøren på ønsket sted, og

trykk ENTER for å angi den nye posisjo-

nen. Kartet lukkes, og en meny åpnes.

5. Marker Lagre sted (Store location) og

trykk ENTER – en ny meny åpnes.
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6. Marker Lagre (Store), og trykk ENTER for

å lagre stedet.

7. Avslutt ved å gå ut av menyene og tilbake

til kartet med BACK.

Legge til/endre informasjon om lagret

sted
Informasjon om hvert sted som er lagret, kan

kompletteres eller endres.

Innstill reisemål Lagrede steder

1. Marker et lagret sted, og trykk . En meny

åpnes.

2. Velg Redigere (Edit), og trykk ENTER. En

ny meny åpnes.

3. Marker Legg til info. (Add info.) og trykk

ENTER – en ny meny åpnes.

Velg å legge til/endre blant følgende alter-

nativer:

• Ikon (Icon)

• Alarm: av/lyd 1/-2/-3 (Alert: Off/
Sound 1/-2/-3) Akustisk signal som gjør
føreren oppmerksom på at han eller hun
nærmer seg et lagret sted. Aktiveres
innenfor en radius på ca. 700 m fra ste-
det.

• Navn (Name)

• Adresse (Address)

• By (City)

• Land (Country)

• Telefon (Phone)

4. Etter at justeringer er utført, går du ut av

menyen med BACK, markerer Lagre

(Store) og trykker ENTER, og du kommer

tilbake til listen Lagrede steder.
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Neste reisemål i reiseplanen

Neste reisemål (Next destination)

Se kartbildene av det neste reisemålet i reise-

planen:

1. Bla ned til Neste reisemål (Next

destination) i hovedmenyen.

2. Trykk ENTER eller  for å få informasjon

om reisemålet, for eksempel navn, reste-

rende reisetid og avstand fra nåværende

posisjon.

3. Trykk ENTER igjen for å få informasjon og

kartbilder også for de øvrige reisemålene

hvis flere reisemål er angitt.

4. Bla til Kart (Map) ved hvert reisemål, og

trykk ENTER for å se reisemålets kartbilde

på hele skjermen.
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Nåværende posisjon

Aktuell posisjon (Current position)

Hvis du ønsker å se et kartbilde med bilens

posisjon og informasjon om stedet, for eksem-

pel navn og koordinater:

• Bla til Aktuell posisjon (Current
position) i hovedmenyen, og trykk

ENTER eller .

Sifferet etter GPS angir antall satellitter som

systemet har kontakt med.

Trafikkinformasjon

Innstillinger Trafikkinformasjon

Se kapitlet Trafikkinformasjon på side 56.

NB!

Trafikkinformasjon er ikke tilgjengelig i alle
områder/land.
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Veivalgsinnstillinger

Innstillinger (Settings)

Veivalgsinnstillinger (Route options)

1. Bla mellom funksjonene, velg ønsket inn-

stilling og trykk ENTER for å lagre innstil-

lingene.

2. Trykk BACK for å angre.

Veivalg (Route)
Velg raskeste eller korteste vei ved beregning

av reiserute.

Unngå motorveier (Avoid highways)
Velg om motorveier skal unngås ved beregning

av reiserute.

Unngå bomstasjoner (Avoid toll roads)
Velg om bomveier skal unngås ved beregning

av reiserute.

Unngå ferger (Avoid ferries)
Velg om bilferger skal unngås ved beregning av

reiserute.

Unngå trafikkproblemer (Avoid traffic

problems)
Velg om systemet skal ta hensyn til trafikkpro-

blemer ved beregning av reisevei.

Unngå tidsbegrensede veier (Avoid time-

restr. roads)
Velg om systemet skal ta hensyn til tidsregu-

lerte veier ved beregning av reiserute.

NB!

Riktig sonetid må være innstilt på bilens
klokke for at funksjonen skal fungere.

Unngå biltog
Velg om biltog skal unngås ved beregning av

reisevei.

Unngå angitte områder
Velge område som systemet skal unngå ved

beregning av reiserute, se neste side.

Gå tilbake til grunninnstillingen.
Gå tilbake til fabrikkinnstillinger for veivalgsinn-

stillinger.

• Trykk , velg OK og trykk ENTER.

NB!

Ved beregning av reiserute over lengre
avstander kan systemet av tekniske årsaker
bare bruke store veier.

Dersom man har valgt Nei for bomveier og
motorveier, unngås disse på best mulig
måte og benyttes bare dersom ingen andre
rimelige alternativer er tilgjengelige.
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Unngå område

Angi områder som skal unngås

Velg det området som kjøreplanen skal unngå,

ved å markere direkte på kartet med et firkantet

felt.

Innstillinger Veivalgsinnstillinger

Unngå angitte områder Valgt (Selected)

Funksjonen finnes for å slippe å bli veiledet i

spesielle områder, steder eller kvartaler. Syste-

met utelukker valgte områder ved beregning av

kjørevei. Unntaket er motorveier som benyttes

for beregning også i områder som er markert

for å unngås.

1. Trykk på , og velg Valgt.

2. Trykk en gang til på  for å angi områder.

Ingen
Trykk ENTER for å deaktivere tidligere akti-

verte områder.

Valgt

Trykk  for å angi nye områder.

Trykk ENTER for å aktivere lagrede områder

som er markert med et kryss.

Se neste kapittel "Undermeny - unngå

område" for å gjøre innstillinger derfra.

Undermeny - unngå område

Innstillinger Veivalgsinnstillinger

Unngå angitte områder Valgt

• Velg alternativ i undermenyen, og trykk
ENTER.

Kart (Map)
Bruk navigeringsknappen for å angi området

som skal unngås direkte på kartet. Se neste

kapittel, "Angi område på kartet".

Adresse (Address)
Angi adressen til området som skal unngås.

Adressen utgjør da områdets sentrum.
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Angi område på kartet

Innstillinger Veivalgsinnstillinger

Unngå angitte områder Valgt Kart

Bruk navigeringsknappen for å flytte midten av

kryssmarkøren til sentrum i området som skal

unngås.

Nede på kartet vises navnet på stedet som

kryssmarkørens midtpunkt befinner seg over.

Rektangelet viser størrelsen på området.

1. Trykk ENTER for å gå til undermenyen.

2. Velg alternativ og trykk ENTER.

Skala (Scale)
Angi størrelsen på kartet som skal vises over

området som skal unngås.

Unngå valgt område (Set area to avoid)
Lagre angitt område.

Juster område (Adjust size)

• Endre størrelsen på området med navige-
ringsknappen.

• Trykk BACK for å angre endringen.

Juster område (Adjust area)

• Flytt området med navigeringsknappen.

• Trykk BACK for å angre flyttingen.

Lagrede områder som skal unngås

Innstillinger Veivalgsinnstillinger

Unngå angitte områder Valgt Kart

Velg hvilke av tidligere lagrede områder som

skal unngås ved beregning av reiserute. Disse

markeres med et kryss.

1. Bla med  eller  for å velge blant områ-

dene.

2. Aktiver/deaktiver med  eller .

OK
Aktiver områdene som er markert med et kryss.

Områdene som er aktivert, vises på kartbildet.

Angre
Sletter utførte innstillinger og tilbakestiller til

Veivalgsinnstilln..
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Kartalternativ

Innstillinger Kartalternativ

(Settings Map options)

Velg her hvilke bygninger som skal vises på

kartet og hvordan kartet skal vises på skjer-

men.

1. Velg funksjon som skal justeres med navi-

geringsknappen.

2. Trykk ENTER for å åpne funksjonen.

Bygningsutvalg

Trykk  for å gå til undermenyen.

• Velg Vis alle for å kunne se alle symboler
for spesialdestinasjoner på kartbildet.

• Velg Skjul alle hvis ingen symboler skal
vises.

• Velg Vis valgte og trykk  for å angi hvilke

symboler som skal vises på kartbildet.
Disse aktiveres med et kryss.

1. Bla med  eller  for å velge blant sym-

bolene.

2. Aktiver/deaktiver med  eller .

3. Trykk ENTER for å lagre.

Kart
Dersom kartet er skjult, veileder systemet med

en pil.

Kartvisning
Velg om kartet skal vises i 2D eller 3D.

Valg av høydevinkel.

Innstillinger Kartalternativ

Kartvisning 3D

Etter valg av 3D med  eller  og ENTER

vises reguleringen for høydevinkelen. Velg

ønsket vinkel med  eller  etterfulgt av

ENTER og BACK.

Kartretning i 2D
Velg om nord eller kjøreretningen skal være

opp på kartet.

Kartrulling
Velg om kartet skal vises i 2D eller 3D ved rul-

ling/kartrulling.

Kompass
Velg om kompasset skal vises på skjermen

eller ikke.
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Aktuelt sted
Velg om navnet på gaten du kjører på, skal

vises nederst på skjermen.

Gå tilbake til grunninnstillingen.
Gå tilbake til fabrikkinnstillinger for Kartalter-

nativ.

• Trykk , velg OK og trykk ENTER.

Veiledningsalternativ

Innstillinger Veiledningsalternativ

Veiledningsstemme
Velg Kvinna/Man.

Veivisningsvolum
Velg en verdi 1-35 for volum eller Av hvis ingen

taleveiledning ønskes.

Lyden kan også justeres med lydanleggets

volumregulering mens en taleveiledning pågår.

Volumregulering for veiledning
Kontrollerer innstilt volum med "pling".

Reisetid/gjenstående avstand
Velg et av alternativene RTA/ETA/Skjul.

• RTA (Remaining Time to Arrival): Gjenstå-
ende reisetid.

• ETA (Estimated Time of Arrival): Antatt
ankomsttid.

Tidsformat
Velg 12- eller 24-timersformat.

Varslingsinnstilling1

Trafikksikkerhetskamera.

Innstillinger Veiledningsalternativ

Varslingsinnstilling

Føreren varsles med et akustisk signal samt et

symbol da han nærmer seg et trafikksikker-

hetskamera. Symbolet har oransje farge der-

som bilens hastighet overstiger det tillatte –

ellers hvit.

• Velg På for å få et akustisk varslingssignal
eller Av dersom det ikke ønskes noe signal.

Hvilke områder som har trafikksikkerhetska-

meraer avmerket på kartet, reguleres av lovene

i det enkelte land. For aktuell informasjon, se

www.volvocars.com/navi.

NB!

• I noen områder angis ikke høyeste til-
latte hastighet på kartet i kombinasjon
med en kameravarsling.

• Vær oppmerksom på at høyeste tillatte
hastighet på skilt av og til kan endres og
dermed avvike fra navigatorens data-
base.

• Føreren har alltid ansvar for at gjeldende
trafikk- og hastighetsbestemmelser føl-
ges.

Gå tilbake til grunninnstillingen.
Gå tilbake til fabrikkinnstillinger for Veiled-

ningsalternativ.

• Trykk , velg OK og trykk ENTER.

Systemalternativer

Innstillinger Systemalternativer

1. Bla mellom funksjonene med navigerings-

knappen.

2. Trykk ENTER for å lagre innstillingene.

3. Trykk på BACK for å angre.

Språk
Velg språk som skal brukes i systemet.

1 Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis kartdataplaten inneholder trafikksikkerhetskameraer.
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Farger
Velg mellom alternativene Svart 1, Svart 2,

Krom og Blå.

Skjermsparer
Velg om skjermspareren skal benyttes. Skjer-

men slukker ca. 30 sekunder etter siste knap-

petrykk.

Skjermen aktiveres automatisk ved veiledning

eller når annen informasjon lukkes.

Tidsbegrenset tilbakekalling

Innstillinger Systemalternativer

Unngå tidsbegr.

Velg Nei hvis systemets startbilde alltid må

bekreftes med ENTER ved oppstart.

Alternativet Ja medfører at skjermen veksler fra

startbildet til aktuelt kartbilde etter ca.

10 sekunder uten at bekreftelse kreves.

Hjelp
Velg om hjelpetekster skal vises nederst på

skjermen.

Avstandsenhet
Velg avstandsenheten som skal vises (km eller

miles).

GPS-informasjon

• Trykk  for å se koordinater og adresse

for bilens posisjon samt antall satellitter
systemet har kontakt med.

Om
Viser informasjon om aktuell kartplate.

Gå tilbake til grunninnstillingen.
Gå tilbake til fabrikkinnstillinger for systemal-

ternativer.

• Trykk , velg OK og trykk ENTER.
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Start demo

Innstillinger Start demo

(Settings Start demo)

Her simuleres kjøringen som er angitt i reise-

planen.

Stopp demo avbryter simuleringen.

NB!

En destinasjon må være angitt for at demon-
strasjonen skal kunne fungere.
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Visning og mottak

Utsendt trafikkinformasjon mottas og presen-

teres alltid. Dette fungerer selv om det ikke er

oppgitt noe reisemål.

Hvordan trafikkinformasjonen skal presente-

res, kan stilles inn og endres i Innstillinger, se

side 56.

Presentasjon av trafikkinformasjon er også

avhengig av hvordan den sendes ut.

NB!

Trafikkinformasjon er ikke tilgjengelig i alle
områder/land.

Sendingsområdene for trafikkinformasjon
økes kontinuerlig.

Trafikksymboler på kartet

Symbol for trafikkmelding.

Når det finnes minst en trafikkmelding langs

kjøreplanens vei, vises et symbol i kartets øvre

venstre hjørne. Med navigeringsknappen kan

trafikkproblemet rulles fram for å se posisjon

og karakter.

Trafikkproblem markeres med symboler, linjer

og rammer. Disse er farget rødt eller gult.

Rødt – Viktig informasjon.

Gult – Generell informasjon.

Ulykke

Langsomtgående trafikk

Langsomtgående trafikk i begge

kjøreretninger

Utbredelse

Øvrige opplysninger

Utbredelse

Noen trafikkmeldinger inneholder også infor-

masjon om trafikkproblemets utbredelse.

På alle skalaer opp til 5 km vises - i tillegg til

symbolene - en rød eller gul linje langs berørt

vei. Lengden på linjen tilsvarer trafikkproble-

mets utbredelse (veistrekning).
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Unngå trafikkproblemer

Innstillinger Veivalgsinnstillinger

Velg om systemet skal lede forbi trafikkproble-

mer eller ikke.

1. Bla frem Unngå trafikkproblemer

2. Velg Ja eller Nei.

Ja
Systemet unngår veier med trafikkproblemer

ved beregning av reiserute.

Nei
Systemet unngår ingen veier med trafikkpro-

blemer ved beregning av reiserute.

NB!

Ved oppstart av systemet kan det ta opptil
15 minutter før all trafikkinformasjon for
området er lastet inn.

Automatisk informasjon

Innstillinger Trafikkinformasjon

Automatisk informasjon

Velg om en trafikkinformasjon som er sendt ut,

skal vises eller ikke.

Ja
Systemet gir mulighet til å velge en alternativ

vei forbi eventuelle trafikkproblemer.

Nei
Systemet gir ingen informasjon om trafikkpro-

blemer og legger ruten gjennom områder med

eventuelle trafikkproblemer.

Ny eller opprinnelig reiserute
Hvis systemet beregner en alternativ rute ved

trafikkproblemer, har du mulighet til å velge

hvilken vei du skal ta.

Bildet sider Endret trafikksituasjon. Bruke

ny rute?(Changed traffic situation. Use

new route?) og viser alternativene samt at den

nye reiseruten blir 5,4 km lengre.

Ja (Yes)
Systemet legger opp en ny rute rundt og forbi

problemet.

Nei (No)
Systemet veileder med den opprinnelige reise-

ruten frem til og gjennom problemet.

Vis ny reiserute (Show new route)
Viser detaljert informasjon om den alternative

reiseruten.
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Trafikkinformasjonsutvalg

Innstillinger Trafikkinformasjon

Trafikkinformasjonsutvalg

Velg hvilken type trafikkinformasjon som skal

vises på skjermen.

Vis alle
All trafikkinformasjon blir tilgjengelig.

Skjul alle
Ingen trafikkinformasjon vises.

Vis valgte
1. Trykk  for å kunne velge blant symboler.

Velg hvilke trafikkinformasjonssymboler

(trafikkmeldinger) systemet skal vise på

kartet og ta hensyn til ved beregning av

reiserute.

2. Aktiver hhv. deaktiver med  eller .

3. Bekreft innstillingene med ENTER.

Rullelisten i høyrekanten angir at det finnes

flere alternativer i listen enn de som vises på

skjermen.

Skilt på kartet

Ulykke

Møtende trafikk

Omkjøring

Informasjon

Smalere vei

Parkeringsinformasjon

Trafikkstopp

Veiarbeid

Glatt veibane

Annen fare

Stengt vei
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Les trafikkmelding

G028868

Detaljert trafikkinformasjon.

Les trafikkmeld.

En trafikkmelding vises med et symbol på

skjermen. For å lese en trafikkmelding:

1. Trykk ENTER for å få fram Hurtigmenyen:

G029190

2.
Bla til 

G028755G028755
 med  eller , og trykk

ENTER. Velg deretter Les melding fra

menyen.

> En rød eller gul ramme angir aktuell mel-

ding.

3. Bla mellom meldingene med  eller .

4. Trykk ENTER for detaljert trafikkinforma-

sjon.

5. Trykk BACK for å kunne bla mellom aktu-

elle meldinger igjen.

På skjermen vises de trafikkmeldingene som er

aktuelle innenfor kartområdet.

Det vises også detaljert informasjon om tra-

fikkproblemet. Øverst angis hendelsens utbre-

delse.

I den grad det finnes tilgjengelige opplysninger,

vises også:

• varighet

• begrensninger som gjelder hastighet, kjø-
retøybredde og -høyde

• berørte veier.

Størrelse på område for

trafikkinformasjon

G028788

Les trafikkmeld. Kart Skala

Kartskalaen avgjør hvor stor mengde trafikkin-

formasjon som kan vises – jo større kartområde

skjermen viser, desto mer informasjon kan

vises.

1. Endre skala eller zoome inn en spesifikk

trafikkmelding på kartet: Velg skala for

området, og trykk ENTER.

2. Trykk BACK for å gå tilbake til forrige bilde.
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Søk/velg stasjon for trafikkinformasjon

Innstillinger Trafikkinformasjon Søk

stasjon

Søk stasjoner

• Trykk ENTER for å søke etter stasjoner
som sender trafikkinformasjon.

Velg stasjon
1. Trykk ENTER for å velge blant eksiste-

rende stasjoner.

2. Velg stasjon med  eller  og trykk

ENTER.

3. Trykk BACK for å gå tilbake til forrige bilde.

Aktuell stasjon
Viser aktuell stasjon for trafikkinformasjon.

Gå tilbake til grunninnstillingen.
Gå tilbake til fabrikkinnstillinger for stasjons-

innstillinger.

• Trykk , velg OK og trykk ENTER.
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Velg om alle eller ingen bygninger skal vises på

kartet, eller presiser hvilke som skal vises.

(Settings Map options Facility

selection)

Innstillinger Kartalternativ

Bygningsutvalg

1. Når Fasilitetsutvalg (Facility selection)

er markert, trykkes  – en meny åpnes.

2. Marker Vis valgte (Show selected) og

trykk  – en ny meny åpnes.

3. Bygninger som er markert med et kryss,
vises på kartet – bla videre i listen og fjern

merke med  for de symbolene som ikke

skal vises.

4. Avslutt med ENTER når alle valg er utført
– gå ut av menyene med BACK.

NB!

Symbolet for en spesialdestinasjon (institu-
sjon) kan være forskjellig fra land til land.

Følgende symboler for forskjellige bygninger

kan velges for visning på skjermen.

Bensinstasjon

Bilutleiefirma

Kino

Bowlingsenter

Busstasjon

Sentrum

Flyplass

Fergeterminal

Bensin/LPG

Golfbane

Historisk monument

Hotell

Idrettsarenaer

Innfartsparkering

Ishall

Jernbanestasjon

Casino

Kommunehus
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Konserthall

Kjøpesenter

Mindre by

Museum

Konferansesenter

Naturgass/biogass

Parkering

Park og rekreasjon

Pendlertogstasjon

Rasteplass

Restaurant

Rådhus

Skisted

Sykehus

Sikkerhetskamera

Teater

Turistattraksjon

Turistinformasjon

Universitet/høyskole

Vinprodusent

Volvo-forhandler
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Bilens posisjon på kartet er feil
GPS-systemet viser bildets posisjon med en

nøyaktighet på cirka 20 meter.

Ved kjøring på vei som løper parallelt med en

annen vei, omveier, veier som ligger i flere plan

samt etter kjøring en lang strekning uten tyde-

lige svinger finnes større sannsynlighet for feil.

Høye fjell, bygninger, tunneler, viadukter, veier

i flere plan osv. påvirker dessuten systemets

mottak av GPS-signaler negativt, noe som

medfører at nøyaktigheten ved beregning av

bilens posisjon kan forverres.

Systemet beregner ikke alltid den

raskeste/korteste veien
Ved beregning av reiserute tas det hensyn til

veilengde, veibredde, veiklasse, antall høyre-

eller venstresvinger, rundkjøringer osv. for å

komme frem til den teoretisk beste ruten. Erfa-

ring og lokalkunnskap kan likevel føre til et

bedre veivalg.

Systemet benytter betalbare veier,

motorveier eller ferger, selv om jeg har

valgt å unngå disse
Ved beregning av reiserute over lengre avstan-

der kan systemet av tekniske årsaker bare

benytte store veier.

Dersom du har valgt å unngå bomveier og

motorveier, unngås disse i den grad det er

mulig og benyttes bare dersom ingen andre

fornuftige alternativer er tilgjengelige.

Bilens posisjon på kartet er feil etter

transport
Hvis har blitt transportert på for eksempel ferge

eller tog, eller på en slik måte at mottak av

GPS-signaler ikke har vært mulig, kan det ta

opptil fem minutter før bilens posisjon bereg-

nes korrekt.

Bilens posisjon på kartet er feil etter

utkobling av bilens batteri
Dersom GPS-antennen har vært strømløs, kan

det ta mer enn 5 minutter før korrekt mottak av

GPS-signaler kan skje og bilens posisjon

beregnes.

Bilsymbolet på skjermen oppfører seg for-

virrende etter dekkskift

I tillegg til GPS-mottakeren medvirker også

bilens hastighetsgiver og en gyro for å beregne

bilens aktuelle posisjon og kjøreretning. Etter

montering av reservehjul eller skifte fra som-

mer- til vinterdekk, må systemet "lære seg" de

nye hjulenes dimensjoner.

For at systemet skal fungere optimalt, kan det

derfor være nødvendig å kjøre noen mil og å

utføre noen krappe svinger.

Kartbildet stemmer ikke med

virkeligheten
Nybygging og ombygging av veinettet, innfø-

ring av nye trafikkregler m.m. skjer kontinuerlig

og den digitale kartdatabasen er derfor ikke

alltid komplett.

Kartdata utvikles og oppdateres kontinuerlig.

Kontakt en Volvo-forhandler for mer informa-

sjon.

Se også www.volvocars.com/navi for ytterli-

gere informasjon om kart m.m.

Skalaen på kartet endres av og til
I noen områder finnes ingen detaljert kartinfor-

masjon. Systemet skifter da automatisk for-

størrelsesgrad.

De forventede menyalternativene uteblir
Kontroller de innstillinger som er utført. Velg Gå

tilbake til grunninnstillinger for å gå tilbake

til de opprinnelige innstillingene.

Bilsymbolet på skjermen hopper

framover eller snurrer rundt
Det kan ta noen sekunder før systemet har

registrert bilens posisjon.

Slå av både systemet og bilen. Start på nytt,

men stå stille en stund før du begynner å kjøre.
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Jeg skal ut på en langtur, men vil ikke

angi en spesiell reiserute til byene jeg har

tenkt å reise gjennom. Hvordan lager jeg

en reiseplan på enkleste måte?
Angi reisemålet direkte på kartet ved hjelp av

hårkrysset. Systemet fører deg automatisk til

sluttmålet også dersom du kjører ved siden av

delmålene.

Hvordan gjør jeg for å velge et reisemål/

delmål som ikke finnes på den aktuelle

platen?
Rull først til det ønskede reisemålet for å se om

veisystem og detaljert informasjon vises nor-

malt på skjermen. Da kan du legge opp en van-

lig reiserute.

I motsatt tilfelle betyr det at systemet ikke kan

"se" reisemålet utenfor den aktuelle kartpla-

tens område. Legg da opp en reiserute med et

reisemål som ligger på et passende sted ved

grensen til neste kartområde.

Ved grensen på kartplaten skifter du til DVD-

platen for neste kartområde, og en ny reiserute

legges opp.

NB!

• Dersom veisystem og detaljert informa-
sjon opphører å vises normalt, har bilen
kommet inn i et område som finnes på
en annen kartplate - skift til riktig plate.

• De forskjellige platene strekker seg for-
skjellig langt inn i tilgrensende plateom-
råder - prøv derfor gjerne med en annen
plate.

Det finnes flere kartplater for systemet.

Hvordan vet jeg hvilken jeg skal bruke?
Bruk primært den platen som inneholder deta-

ljert informasjon om ditt hjemmeområde. Hvil-

ken dette er, fremgår av plateomslaget og tek-

sten som er trykt på platen.

Hvis du planlegger en utenlandsreise, bør du

ha alle platene tilgjengelig i bilen.

Forsvinner reiseplanen min når jeg bytter

kartplate?
Nei, reiseplanen finner ikke før du har slettet

den.

Kartplatene mine er ikke aktuelle
Snakk med din Volvo-forhandler når det gjelder

oppdatering av kartdata.

Se også www.volvocars.com/navi

Hvorfor finner jeg ikke gateadresser til

reisemål i andre land?
Hver kartplate inneholder det samme veinettet.

Detaljert informasjon som adresser, spesialde-

stinasjoner m.m. er fordelt på de forskjellige

kartplatene, etter geografisk område. For øvrig

er DVD-platene identiske. Kontroller at du har

satt inn riktig DVD-plate.

Hvordan kan jeg enkelt kontrollere

hvilken DVD-plate som brukes?

Se Innstillinger Systemalternativer

Om for informasjon om versjonen og hvilket

område platen dekker.
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Melding til sluttbruker

LES DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUT-

TBRUKERE NØYE FØR DU BRUKER NAVTEQ

DATABASE.

DETTE ER EN LISENSAVTALE – IKKE EN

AVTALE OM SALG – MELLOM DEG OG NAV-

TEQ EUROPE B.V. FOR DITT EKSEMPLAR AV

NAVTEQ NAVIGABLE MAP DATABASE,

INKLUDERT TILHØRENDE PROGRAMVARE,

MEDIA OG TRYKT HÅNDBOK UTGITT AV

NAVTEQ (SAMMENFATTET SOM "DATABA-

SEN"). VED Å BRUKE DATABASEN, AKSEP-

TERER DU OG SAMTYKKER I ALLE VILKÅR

OG BESTEMMELSER I DENNE LISENSAVTA-

LEN FOR SLUTTBRUKERE ("AVTALEN").

DERSOM DU IKKE SAMTYKKER I VILKÅRENE

I DENNE AVTALEN, SKAL DU UMIDDELBART

RETURNERE DATABASEN, SAMMEN MED

ALLE ANDRE MEDFØLGENDE GJENSTAN-

DER TIL DIN LEVERANDØR FOR TILBAKEBE-

TALING.

EIENDOMSRETT
Databasen og opphavsretter, immateriell eien-

dom eller medfølgende rettigheter i denne eies

av NAVTEQ eller deres lisensutstedere. Eien-

domsretten til de medier som inneholder Data-

basen forblir hos NAVTEQ og/eller din leveran-

dør inntil du har betalt samtlige beløp som skal

betales til NAVTEQ og/eller din leverandør i

henhold til denne Avtalen eller lignende avtaler

i henhold til hvilke varer du har fått utlevert.

INNVILGELSE AV LISENS
NAVTEQ innvilger deg en ikke-eksklusiv lisens

til å benytte Databasen for ditt personlige bruk,

eller dersom det er aktuelt, for bruk innenfor ditt

selskaps interne virksomhet. Denne lisensen

omfatter ikke retten til å innvilge underlisenser.

BEGRENSNING AV BRUK
Databasen må bare benyttes i det spesielle

systemet som det er produsert for. Utover de

deler hvor det er gjort uttrykkelig tillatt av obli-

gatoriske lover (f.eks. nasjonale lover basert på

det Europeiske Dataprogramdirektivet

(91/250) og Databasedirektivet (96/9)), er det

ikke tillatt å foreta uttrekk eller gjenbruke bety-

delige deler av innholdet i Databasen og heller

ikke å reprodusere, kopiere, modifisere, til-

passe, oversette, demontere, dekompilere

eller tilbakeassemblere noen del av Databasen.

Dersom du ønsker å motta samkjøringsinfor-

masjon slik som angitt i (de nasjonale lovene

som er basert på) det Europeiske Datapro-

gramdirektivet, skal du gi NAVTEQ rimelig

mulighet å behandle nevnte informasjon på

rimelige vilkår, inkludert kostnader, som fast-

settes av NAVTEQ.

OVERFØRING AV LISENS
Du kan ikke overføre Databasen til tredje part,

unntatt som installert i det systemet som det

ble produsert for eller under forutsetning av at

du ikke beholder noen kopi av Databasen og

forutsatt at mottakeren samtykker i alle vilkår

og bestemmelser i denne Avtalen og skriftlig

bekrefter dette til NAVTEQ. Sett med flere pla-

ter skal bare overføres eller selges som et kom-

plett sett slik som det leveres av NAVTEQ og

ikke som deler av et sett.

BEGRENSET GARANTI
NAVTEQ garanterer, med forbehold om Var-

slingene nedenfor, for en tidsperiode på 12

måneder etter anskaffelse av ditt eksemplar av

Databasen, at den fungerer i hovedsak i hen-

hold til NAVTEQs nøyaktighets- og fullstendig-

hetsnorm slik den lyder på den dato da du

anskaffet Databasen; disse normer kan du på

forespørsel få av NAVTEQ. Dersom Databasen

ikke fungerer i henhold til denne begrensede

garantien, vil NAVTEQ gjennomføre rimelige

forsøk på å reparere eller skifte ut ditt ikke

overensstemmende eksemplar av Databasen.

Dersom disse forsøkene ikke fører til at Data-

basen fungerer i samsvar med garantiene som

er angitt i denne avtalen, kan du velge enten å

motta rimelig tilbakebetaling av det beløp du

betalte for Databasen eller å heve denne Avta-

len. Dette er NAVTEQs totale ansvar og din

eneste rettighet til godtgjørelse fra NAVTEQ.

Bortsett fra det som er uttrykkelig foreskrevet i

dette avsnittet, garanterer NAVTEQ ikke og gir

ingen uttalelse med hensyn bruken av resulta-

tet fra bruken av Databasen med hensyn til rik-

tighet, nøyaktighet, pålitelighet eller annet.
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NAVTEQ garanterer ikke at Databasen er eller

kommer til å være feilfri. Ingen muntlig eller

skriftlig informasjon som mottas eller råd som

gis av NAVTEQ, din leverandør eller noen

annen person gir grunnlag for en garanti eller

øker på noen måte innholdet i den ovenfor

beskrevne begrensede garantien. Den begren-

sede garantien i henhold til denne Avtalen

påvirker eller begrenser ikke noen lovfestet ret-

tighet som du kan ha i henhold til foreskrevne

garantier mot skjulte feil.

Dersom du ikke anskaffet Databasen direkte

fra NAVTEQ, kan du ha ytterligere lovfestede

rettigheter i forhold til den personen du anskaf-

fet Databasen fra, utover de rettigheter som du

har mottatt fra NAVTEQ i henhold til denne

bestemmelsen, i henhold til lover i din jurisdik-

sjon. NAVTEQs ovenstående garanti påvirker

ikke slike lovfestede rettigheter og du kan

kreve slike rettigheter i tillegg til garantiene i

denne avtalen.

ANSVARSBEGRENSNING
Prisen for Databasen inkluderer ikke noen

erstatning for overtakelse av risiko for følge-

skader, indirekte eller ubegrensede direkte

skader som kan oppstå i forbindelse med din

bruk av Databasen. Dermed skal NAVTEQ hel-

ler ikke i noen tilfeller være ansvarlig for noen

følgeskader eller indirekte skader, inklude-

rende uten begrensning, tap av inntekt, data

eller bruk som berører deg eller tredje part med

utgangspunkt i din bruk av Databasen, det

være seg med hensyn til innenfor eller utenfor

obligatoriske krav eller basert på garanti, også

dersom NAVTEQ er underrettet om muligheten

for slike skader. NAVTEQs ansvar for direkte

skader er i samtlige tilfeller begrenset til prisen

for ditt eksemplar av Databasen.

DEN BEGRENSEDE GARANTIEN OG

ANSVARSBEGRENSNINGEN I HENHOLD TIL

DENNE AVTALEN PÅVIRKER ELLER

BEGRENSER IKKE DINE LOVFESTEDE RET-

TIGHETER DERSOM DU HAR ANSKAFFET

DATABASEN PÅ ANNEN MÅTE ENN VED

UTØVELSE AV FORETAKSVIRKSOMHET.

VARSLING
Databasen kan inneholde uriktig og ufullsten-

dig informasjon på grunn av tidens gang,

endrede omstendigheter, kvaliteten hos de

benyttede kildene og anskaffelsesmåten ved

innsamling av omfattende geografiske data.

Alle disse forholdene kan føre til feil resultater.

Databasen inkluderer eller gjengir ikke infor-

masjon om – blant annet – områdets sikkerhet;

opprettholdelse av lov og orden; hjelp i nødsi-

tuasjoner; byggearbeider; vei- eller gateav-

stengninger; kjøretøy- eller hastighetsbegrens-

ninger; veihelning eller grad; brohøyde; vekt

eller andre begrensninger; vei- eller trafikkfor-

hold, særskilte hendelser, køer eller reisetid.

GJELDENDE LOVVERK
Denne Avtalen skal høre inn under lovene i den

jurisdiksjon som du var bosatt i på den datoen

da du anskaffet Databasen. Dersom du på

dette tidspunktet var bosatt utenfor den Euro-

peiske Unionen eller Sveits, skal loven i den

jurisdiksjonen innenfor den Europeiske Uni-

onen eller Sveits hvor du anskaffet Databasen,

gjelde. I alle andre tilfeller, eller dersom den

jurisdiksjon hvor du anskaffet Databasen ikke

kan bestemmes, skal nederlandsk lov gjelde.

Aktuell domstol på ditt hjemsted på det tids-

punkt da du anskaffet Databasen skal ha juris-

diksjon over tvist på grunnlag av eller i forbin-

delse med denne Avtalen, uten at det hindrer

NAVTEQs rettigheter til å framsette krav på ditt

tillempede hjemsted.
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Østerrike
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswe-

sen.

Frankrike
Source Géoroute® IGN France & BD Carto®

IGN France.

Tyskland
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmi-

gung der zuständigen Behörden entnommen.

Storbritannia
© Based upon Crown Copyright material.

Hellas
Copyright Geomatics Ltd.

Ungarn
Copyright ©2003; Top-Map Ltd.

Italia
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando

quale riferimento anche cartografia numerica

ed al tratto prodotta e fornita dalle Regione

Toscana.

Norge
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Aut-

hority.

Polen
© EuroGeographics.

Portugal
Kilde: IgeoE – Portugal.

Spania
Información geográfica propiedad del CNIG.

Sverige
Based upon electronic data © National Land

Survey Sweden.

Sveits
Topografische Grundlage: © Bundesamt für

Landestopographie.

NB!

Australia omfattes ikke av denne avtalen. Se
separat informasjon.

© 2005 - 2009 NAVTEQ All rights reserved.

Denso
Herved erklærer DENSO CORPORA-

TION at denne DN-NS-020 er i over-

ensstemmelse med de vesentlige egen-

skapskrav og øvrige relevante bestemmelser

som fremgår av direktivet 1999/5/EF.
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A

Adresse

legg inn................................................. 34

Aktivering av systemet................................. 8

Aktuell posisjon på kartet.......................... 44

Aktuell stasjon for trafikkinformasjon......... 58

Akustisk signal

kamera.................................................. 49

Antenne

plassering................................. 15, 17, 19

Automatisk opplysning.............................. 55

Avstandsenhet..................................... 49, 50

B

BACK..................................................... 8, 20

Batteri

bryterpanel................................................. 20

Bryterpanel

plassering................................. 15, 17, 19

Bygninger

hurtigmenyen.................................. 28, 29

D

Deldestinasjon........................................... 39

Demo......................................................... 51

Destinasjon

still inn................................................... 34

DVD-plate

innhold Australia................................... 22

innhold Europa..................................... 22

innhold Midt-Østen............................... 22

innhold Russland.................................. 22

innhold Sør-Afrika................................. 22

pleie...................................................... 23

skifte..................................................... 22

E

Endre skala på trafikkinformasjon............. 57

Endringer i boken....................................... 12

ENTER................................................... 8, 20

F

Fjernkontroll og IR-mottaker...................... 20

Funksjoner

knapper og fjernkontroll........................ 20

G

GPS-informasjon....................................... 50

GPS-mottaker............................................ 17

grunnfunksjoner........................................... 8

Grunninnstillinger....................................... 13

Gå tilbake til grunninnstillingen.................. 45

H

Hovedenhet

plassering................................. 15, 17, 19

Hurtigmeny................................................ 28

Høyttaler

plassering................................. 15, 17, 19

lagret sted............................................ 42

fjernkontroll.......................................... 20

symboler.............................................. 62



07 Indeks

07

73

I

Innstillinger fra fabrikk................................ 13

Innstill reisemål.......................................... 34

IR-mottaker og fjernkontroll....................... 20

J

Juster område...................................... 46, 47

Juster størrelse på unngått område.......... 47

K

Kamera

akustisk signal...................................... 49

kamera (Lydsignal)..................................... 49

Kart

plass på................................................ 37

Kartalternativ.............................................. 48

Kartbilde.................................................... 24

Kartfarge.................................................... 50

Kartplate

innhold Australia................................... 22

innhold Europa..................................... 22

innhold Midt-Østen............................... 22

innhold Russland.................................. 22

innhold Sør-Afrika................................. 22

Kartposisjon............................................... 13

Kartrulling............................................. 31, 48

Kartskala/aktuell reiserute i hurtigmenyen. 28

Kartvisning................................................. 48

Kompass ............................................. 25, 48

Kryss.......................................................... 37

L

Lagrede destinasjoner............................... 36

Lagrede steder........................................... 36

Lagre et sted.............................................. 41

Lagret sted

kustisk signal...................................... 42

legg til informasjon............................... 42

Legge opp en reiserute.............................. 39

Les trafikkmelding..................................... 57

Lydsignal

lagret sted............................................. 42

veikamera............................................. 49

M

Menyer/funksjoner..................................... 26

N

Navigeringsknapp...................................... 20

Neste reisemål i reiseplanen...................... 43

O

Om

informasjon om kartplaten.................... 50

Omkjøring

hurtigmenyen........................................ 28

Oversikt S80.............................................. 18

Oversikt V70/XC70.................................... 16

Oversikt XC60............................................ 14

Overvåkning................................... 28, 31, 38

retning................................................. 48

a
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P
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Stemmemelding......................................... 25
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