
REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM

Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg.
Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med:

To bildeskjermer
A/V-AUX-inngang som muliggjør tilkobling av f.eks. video eller spillkonsoll
Trådløse hodetelefoner
Fjernkontroll

Dette systemet gjør det mulig å se på video, spille musikk, lytte til radio, se på TV* eller 
koble til annet, eksternt utstyr (f.eks. en spillkonsoll).
Systemet kan kontrolleres fra fremre bildeskjerm (foreldrekontroll).
Du finner mer informasjon om systemet i bilens instruksjonsbok, kapittelet "RSE - Rear 
Seat Entertainment system".
Volvo forbeholder seg retten til å foreta endringer uten forutgående varsel.

Tilleggsutstyr er markert med en asterisk (*)

•
•
•
•

VOLVO
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Veksle mellom:  
L =Bildeskjerm venstre bak  
F = Bildeskjerm foran  
R = Bildeskjerm høyre bak

Veksle til navigasjon*A

Veksle til radio

Veksle til media

Veksle til Bluetooth® handsfree*A

Trinn/spole bakover, bytte spor/låt

Spille/pause

Stanse

Trinn/spole forover, bytte spor/låt

Meny

Til forrige, avbryter funksjon, sletter 
inntastede tegn

Navigere opp/ned

Navigere mot høyre/venstre

Bekrefte via|

Volum, redusere

Volum, øke

0 - 9 Kanaler, siffer- og bokstavinntasting

Hurtigvalg til favorittinnstilling

Informasjon om aktuelt program

Valg av språk og lydspor

Undertekster, valg av språk på tekst

Tekst-TV*, på/av

A Funksjonen er ikke tilgjengelig i de bakre bildeskjer-
mene.

FJERNKONTROLL

 Blahjul, tilsvarer TUNE på midtkonsollen.

BRUK

Fjernkontrollen kan brukes til alle funksjoner 
i Infotainmentsystemet. Også til den fremre 
bildeskjermen. 

Ved bruk:  
1. Trykk først på knappen  for å velge  
 bildeskjerm.  
2. Rett deretter fjernkontrollen mot   
 bildeskjermen.

   ADVARSEL

Oppbevar løse gjenstander, som mobilte-
lefon, kamera, fjernkontroll til ekstrautstyr 
osv., i hanskerommet eller andre oppbeva-
ringsrom. Ved hard oppbremsing eller kolli-
sjon kan disse ellers skade personer i bilen.



LYDANLEGGET

Du kan lytte med systemets trådløse 
hodetelefoner eller velge å koble til egne 
hodetelefoner i audioutgangen.
De trådløse hodetelefonene aktiveres med På/

av-knappen (2). En indikatorlampe begynner å 
lyse (4). Velg CH.A (kanal A) eller CH.B (kanal 
B) med bryeren (1). Juster volumet med volum-
bryteren (3). Hodetelefonene slås av automatisk 
etter cirka 3 minutter hvis de ikke brukes.

AUDIOUTGANG I NAKKESTØTTE

Volumet justeres med fjernkontrollen.

 Bildeskjerm

 Audioutgang

 På/av-knapp

 USB-, AUX- og A/V-AUX-inngang

 Fjernkontroll

 Hodetelefon

 IR-mottaker/-sender

For mediespiller og 12 V-uttak, se 
instruksjonsboken for bilen.

SYSTEMOVERSIKT



KOBLE TIL UTSTYR VIA A/V-AUX

Via A/V-AUX-inngangen kan du koble til 
eksternt utstyr, f.eks. en spililkonsoll.

Gul kontakt - videokabel

Hvit kontakt - venstre kanal for lyd

Rød kontakt - høyre kanal for lyd

Koble utstyr til strømuttaket hvis utstyret ditt er 
beregnet på 12 V.
Følg alltid instrukjsonene for det eksterne utstyret 
ved tilkobling.

•

•

•

SPILLE LYD/BILDE VIA A/V-AUX-INNGANG

SPILLE LYD/BILDE VIA A/V-AUX-INNGANG

Rett fjernkontrollen mot IR-mottakeren på 
bildeskjermen og trykk gjentatte ganger 
på  til kilden A/V AUX, slipp og vent i 
noen sekunder, så aksepteres valget.

Slå på det tilkoblede utstyret, og trykk på 
PLAY eller tilsvarende på det tilkoblede 
utstyret.

1.

2.

Slå på bakre bildeskjerm ved å trykke på På/
av-knappen på bildeskjermen.

Slå på de trådløse hodetelefonene, velg 
CH.A for venstre bildeskjerm eller CH.B 
for høyre bildeskjerm, eller koble inn 
medbragte hodetelefoner i hodetelefonut-
gangen på siden av nakkestøtten.
Velg ønsket bildeskjerm som skal styres 
med knappen  på fjernkontrollen.

1.

2.

AKTIVERE BILDESKJERM OG HODETELEFONER



SPILLE MUSIKK

Det er mulig å spille musikk fra plater/lydfiler via 
bilens mediespiller, USB-/AUX-inngang eller via 
strømmede lydfiler fra en Bluetooth®-tilkoblet 
telefon.

Rett fjernkontrollen mot IR-mottakeren på 
bildeskjermen, trykk gjentatte ganger på 

 til du ser ønsket kilde (plate, USB, 

AUX, osv.), slipp og vent i noen sekunder, 
så aksepteres valget.
Sett en CD-plate i bilens mediespiller 
eller koble til en ekstern lydkilde via bilens 
USB-/AUX-innganger eller via Bluetooth®.

Avspilling og navigering i spillelister

Drei på blahjulet, eller bruk opp-/nedpil på 
blahjulet på fjernkontrollen til å komme til 
spilleliste/mappestruktur.

Med  bekrefter du enten valg av under-
mappe eller starter avspilling av valgt plate-
spor/lydfil.
Du kan også spille av platespor/lydfil med  
på fjernkontrollen og bytte spor/lydfil med 
/ .
Stans avspillingen med .

LYTTE TIL RADIO

Bilen har en radio du kan lytte til.
Rett fjernkontrollen mot IR-mottakeren 
på bildeskjermen, trykk gjentatte ganger 
på  til du ser ønsket kilde (AM, FM1, 
DAB1*, osv.), slipp og vent i noen sek-
under, så aksepteres valget.
Velg stasjon med en av forvalgsknappene 
0-9 på fjernkontrollen eller trykk på 

, så søker radioen etter neste/forrige 
tilgjengelige stasjon.

1.

2.

1.

1.

2.

LYTTE/SE PÅ MUSIKK, VIDEO OG RADIO

SE PÅ VIDEO

Det er mulig å se på video fra DVD-plate/
videofiler via bilens mediespiller og USB-
inngang.

Rett fjernkontrollen mot IR-mottakeren på 
bildeskjermen, trykk gjentatte ganger på  
til du ser ønsket kilde (Plate eller USB), slipp og 
vent i noen sekunder, så aksepteres valget.

Sett en DVD i mediespilleren eller koble en 
ekstern kilde til via bilens USB-inngang.

Avspilling og navigering

Spill av platespor/videofil med  på 
fjernkontrollen og bytt platespor/videofil med 

/ . Stans avspillingen med .

Spoling

Start spoling forover/bakover med et langt 
trykk på knappene / . Øk deretter 
spolingshastigheten med korte trykk på 
knappene.

Lydfiler spoles i én hastighet, mens videofiler 
kan spoles i fire forskjellige hastigheter.

Spolingen avsluttes med et trykk på ,  
eller motsatte / -knapp.

1.
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Det er mulig å se på TV via bilens mediespiller.

Rett fjernkontrollen mot IR-mottakeren på 
bildeskjermen, trykk gjentatte ganger på 

 til TV, slipp og vent i noen sekunder, 
så aksepteres valget.

Velg kanal med en av forvalgsknappene 
0 – 9 på fjernkontrollen eller trykk på 
/ , neste/forrige tilgjengelige kanal i 
området vises.

1.

2.

SE PÅ TV*

Menyer for bakre bildeskjermer

Trykk på  på fjernkontrollen når en kilde 
(f.eks. Plate) er valgt, for å komme til menyene 
for bakre bildeskjerm.

Menyvalgene foretas ved hjelp av blahjulet og 
knappene på fjernkontorllen.

Dag/natt-stilling

Still inn etter rådende lysforhold. Velg mellom 
Auto, Dag og Natt.

Skjerm av

Skjermen er slått av, men systemet er 
fremdeles aktivt.

Tilleggsmeny RSEA

Trykk på  på fjernkontrollen mens en 
videofil spilles av, eller TV* vises, for å komme 
til tilleggsmenyen.

Skjermformat

Velg mellom Normal, Zoom 1 og Zoom 2.

Bildeinnstillinger

Juster innstillingene for lysstirke, kontrast, 
nyanse og farge

Dag/natt-stilling

Still inn etter rådende lysforhold. Velg mellom 
Auto, Dag og Natt.

Kildens meny

Det som vises i tilleggsmenyen for kildens 
meny, er avhengig av hva som spilles eller 
vises. Det kan f.eks. være Platemeny eller 
USB-meny. Skjerm av (se til venstre) finnes 
som menyvalg under disse menyene.

A Gjelder kun ved avspilling av video eller TV*.

STILLE INN BILDE OG LYD


