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KJÆRE VOLVO-EIER
TAKK FOR AT DU VALGTE VOLVO

Vi håper din Volvo vil gi deg kjøreglede i mange
år. Bilen er konstruert for din og dine passasjerers
sikkerhet og komfort. Volvo er en av verdens
sikreste personbiler. Din Volvo er også konstruert
for å oppfylle gjeldende sikkerhets- og miljøkrav.

For at du skal få størst mulig glede av bilen anbe-
faler vi at du gjør deg kjent med utstyret, anvisnin-
gene og vedlikeholdsinformasjonen i denne fører-
håndboken.
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Innledning
Dette tillegget er en utfylling til den ordinære
førerhåndboken.

Er du usikker på noe angående bilens funk-
sjoner, sjekker du først førerhåndboken. Tren-
ger du svar på ytterligere spørsmål, kan du
kontakte forhandleren eller en representant
for Volvo Personbiler.

Spesifikasjonene, konstruksjonsopplysnin-
gene og illustrasjonene som er angitt i dette
tillegget, er ikke bindende. Vi forbeholder oss
retten til å foreta endringer uten forhåndsvar-
sel.
© Volvo Personvagnar AB

Førerhåndbok på mobile enheter

NB!

Førerhåndboken kan lastes ned som mobi-
lapplikasjon (gjelder visse bilmodeller og
mobiltelefoner), se www.volvocars.com.

Mobilapplikasjonen inneholder også video
samt søkbart innhold og gir enkel navige-
ring mellom forskjellige avsnitt.

Volvo Sensus
Volvo Sensus er hjertet i din personlige Volvo-
opplevelse. Det er Sensus som gir deg infor-
masjon, vedlikehold og funksjoner som for-
enkler eierskapet.

Når du sitter i bilen, vil du ha kontroll, og i
dagens oppkoblede verden får du også infor-
masjon, kommunikasjon og underholdning
når det passer deg. Sensus omfatter alle
løsningene våre som muliggjør oppkobling*
mot omverdenen og gir deg samtidig intuitiv
kontroll over alle mulighetene til bilen.

Volvo Sensus samler og presenterer mange
funksjoner i flere av bilens systemer på bilde-
skjermen på midtkonsollen. Med Volvo Sen-
sus kan du foreta egne tilpasninger ved hjelp
av et brukergrensesnitt som er lett å betjene.
Innstillingene kan gjøres for Bilinnstillinger,
Lyd og media, Klima osv.

Med knappene og bryterne på midtkonsollen
eller de høyre knappene på rattet* kan funk-

https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=5fee5d11d3c6a75cc0a801e80036f60b&version=1&language=no&variant=NO
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sjoner aktiveres eller deaktiveres, og mange
forskjellige innstillinger kan foretas.

Når du trykker én gang på MY CAR, presen-
teres alle innstillinger som har med kjøring av
og kontroll over bilen å gjøre, for eksempel
City Safety, lås og alarm, automatisk vifteha-
stighet, innstilling av klokken osv.

Ved å trykke én gang på henholdsvis RADIO,
MEDIA, TEL*, *, NAV* og CAM* kan du
aktivere andre kilder, systemer og funksjoner,
for eksempel AM, FM, CD, DVD*, TV*, Blue-
tooth*, navigering* og parkeringskamera*.

Hvis du vil ha mer informasjon om alle funk-
sjoner/systemer, kan du se respektive avsnitt
i førerhåndboken eller tillegget til denne.

Oversikt

Kontrollpanel på midtkonsollen. Bildet er skjema-
tisk - antall funksjoner og plassering av knappene
varierer avhengig av valgt utstyr og marked.

Navigasjon* - NAV, se separat tillegg.

Lyd og medier - RADIO, MEDIA, TEL*, se
respektive avsnitt i dette tillegget.

Bilinnstillinger - MY CAR, se MY CAR (s.
14).

Internettilkoblet bil - *, se separat til-
legg (Sensus Infotainment).

Klimaanlegg, se førerhåndboken.

Parkeringshjelp - CAM*, se førerhåndbo-
ken.

Digital førerveiledning i bil
Førerhåndboken kan leses på skjermen i
bilen1. Innholdet er søkbart, og det er enkelt å
navigere mellom forskjellige avsnitt.

Åpne den digitale førerhåndboken - trykk på
MY CAR-knappen i midtkonsollen, trykk OK/
MENU og velg Førerveiledning.

For grunnleggende navigering, les om hvor-
dan systemet håndteres (s. 26) og meny-
håndtering (s. 28). Nedenfor finner du en
nærmere beskrivelse.

Førerveiledningens startside.

Det finnes fire alternatier for å finne informa-
sjon i førerhåndboken:

• Søk - Søkefunksjon for å finne en artikkel.

• Kategorier - Alle artikler er sortert i kate-
gorier.

1 Gjelder visse bilmodeller.
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• Favoritter - Rask tilgang til favorittmer-
kede artikler.

• Quick Guide - Et utvalg av artikler for
vanlige funksjoner.

NB!

Førerhåndboken er ikke tilgjengelig under
kjøring.

Søk

Søke ved hjelp av skrivehjul.

Tegnliste.

Veksling av innmatingsstilling (se tabellen
nedenfor).

Bruk skrivehjulet for å skrive inn et søkeord,
f.eks "sikkerhetsbelte".

1. Drei TUNE til ønsket bokstav, og trykk
OK/MENU for å bekrefte. Tall- og bok-
stavknappene på kontrollpanelet i midt-
konsollen kan også brukes.

2. Fortsett med neste bokstav osv.

3. For å bytte inntastingsstilling til sifre eller
spesialtegn eller utføre søket, dreier du
på TUNE til et av valgene (se forklaring i
tabellen nedenfor) i listen for veksling av
inntastingsstilling (2) og trykker OK/
MENU.

123/A
BC

Bytt mellom bokstaver og sifre
med OK/MENU.

MER Skift til spesialtegn med OK/
MENU.

OK Utfør søk. Drei på TUNE for å
velge en treff, trykk OK/MENU
for å gå til artikkelen.

aIA Veksler mellom små og store
bokstaver med OK/MENU.

| | } Veksler fra teksthjulet til søkefel-
tet. Flytt markøren med TUNE.
Slett eventuelle feilstavinger med
EXIT. Trykk OK/MENU for å gå
tilbake til teksthjulet.

Merk at tall- og bokstavknappene
på kontrollpanelet kan brukes
ved redigering i søkefeltet.

Kategorier
Artiklene i førerhåndboken er strukturert i
hovedkategorier og underkategorier. Samme
artikkel kan ligge i flere egnede kategorier,
slik at det er lettere å finne den.

Drei på TUNE for å navigere i kategoritreet,
og trykk OK/MENU for å åpne en kategori -
markert  - eller artikkel - markert . Trykk
EXIT for å gå tilbake til forrige visning.

Favoritter
Her finner du artiklene som er lagret som
favoritter. Se under Navigere i artikkel neden-
for hvis du vil markere en artikkel som favoritt.

Drei på TUNE for å navigere i favorittlisten, og
trykk på OK/MENU for å åpne en artikkel.
Trykk EXIT for å gå tilbake til forrige visning.

Quick Guide
Her finnes et utvalg av artikler som gjør deg
kjent med de vanligste funksjonene til bilen.
Du kan også vise artiklene via kategorier, men
her er de samlet, slik at du enkelt får tilgang til
dem.

Drei på TUNE for å navigere i Quick Guide,
og trykk på OK/MENU for å åpne en artikkel.
Trykk EXIT for å gå tilbake til forrige visning.

https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=06a347c86e993528c0a801e800f0194e&version=1&language=no&variant=NO
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Navigere i artikkel

Hjem - fører til startsiden for førerhånd-
boken.

Favoritt - legger til/fjerner artikkelen som
favoritt. Du kan også trykke på FAV-
knappen i midtkonsollen for å legge til/
fjerne en artikkel som favoritt.

Markert lenke - fører til lenket artikkel.

Særskilte tekster - hvis artikkelen inne-
holder advarsler eller tekster merket Viktig
eller NB!, vises tilhørende symbol, og
antallet slike tekster i artikkelen.

Drei TUNE for å navigere mellom lenker eller
bla i en artikkel. Når skjermen har bladd til
begynnelsen/slutten av en artikkel, nås alter-
nativene Hjem og Favoritt ved å bla et ytterli-
gere trinn opp/ned. Trykk OK/MENU for å
aktivere valg/markert lenke. Trykk EXIT for å
gå tilbake til forrige visning.

Relatert informasjon
• Informasjon på Internett (s. 11)

Eierskifte
Ved eierskifte er det viktig å tilbakestille alle
brukerdata og systeminnstillinger til opprinne-
lig fabrikkinnstilling.

For å tilbakestille til fabrikkinnstillingene, tryk-
ker du på MY CAR i midtkonsollen og velger
Innstill. Tilbakestill til
fabrikkinnstillinger.

Brukerdata nullstilles (f.eks. for apper, nettle-
ser) og personlige innstillinger i menyer (f.
eks. klimainnstillinger, bilinnstillinger) får opp-
rinnelige fabrikkinnstillinger.

På biler med Volvo On Call, VOC* slettes per-
sonlige innstillinger som er lagret i bilen. Om å
avslutte VOC-abonnementet, se Eierbytte av
bil med Volvo On Call* (s. 11).

Relatert informasjon
• MY CAR - menyalternativ (s. 15)

• Volvo ID (s. 11)
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Eierbytte av bil med Volvo On Call*
Hvis bilen har Volvo On Call, VOC, er det vik-
tig å skifte eier av tjenesten.

VOC er en tilleggstjeneste som består av sik-
kerhets-, trygghets- og komforttjenester. Ved
eierskifte er det viktig å bytte eier av tjene-
sten.

Avslutte VOC-tjeneste
Kontakt Volvo-forhandleren ved eierskifte for
å avslutte VOC-tjenesten.

Ved eierskifte er det viktig å tilbakestille per-
sonlige innstillinger i bilen til opprinnelig
fabrikkinnstilling2, se Eierskifte.

Start VOC-tjeneste
Det er svært viktig at VOC-tjenesten bytter
eier, slik at tidligere eieres mulighet til å utføre
tjenester i bilen avbrytes. Kontakt Volvo-for-
handleren ved eierbytte.

Relatert informasjon
• Informasjon på Internett (s. 11)

Informasjon på Internett
På www.volvocars.com finner du mer infor-
masjon som angår din bil.

Med en personlig Volvo ID er det mulig å
logge inn på My Volvo, som er en personlig
nettside for deg og bilen din.

QR-kode

For å kunne lese QR-koden, trengs en QR-
kodeleser, noe som finnes som tilleggspro-
gram (app) til flere mobiltelefoner. QR-kodele-
sere kan lastes ned fra f.eks. App Store, Win-
dows Phone eller Google Play.

Volvo ID
Volvo ID er din personlige ID, som gir tilgang
til diverse tjenester3.

Eksempel på tjenester:

• My Volvo - Din personlige nettside for
deg og bilen.

• Ved internettilkoblet bil* - Enkelte funksjo-
ner og tjenester krever at du har registrert
bilen på en personlig Volvo ID, f. eks. for
å kunne sende en adresse fra en karttje-
neste på internett direkte til bilen.

• Volvo On Call, VOC* - Volvo ID brukes
ved pålogging i Volvo On Call mobilapp.

NB!

Gamle påloggingskontoer må oppgraderes
til Volvo ID for å fortsatt kunne bruke disse
tjenestene.

Fordeler med Volvo ID
• Ett brukernavn og ett passord for å få til-

gang til nettjenester, dvs. bare ett bruker-
navn og passord du trenger å huske på.

• Ved bruk av brukernavn/passord for en
tjeneste (f.eks. VOC) vil det også endres
automatisk for andre tjenester (f.eks. My
Volvo)

2 Gjelder bare biler som kan kobles til Internett.
3 De tilgjengelige tjenestene kan variere over tid og varierer etter utstyrsnivå og marked.

https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=062d63d1a37fbefbc0a801e800e8f99a&version=1&language=no&variant=NO
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Opprett Volvo ID
For å opprette en Volvo ID må du oppgi per-
sonlig e-postadresse og følge instruksjonene i
e-postmeldingen du mottar for å fullføre regi-
streringen. Det er mulig å opprette Volvo-ID
via noen av følgende tjenester:

• My Volvo web - Angi e-postadresse og
følg instruksjonene.

• Ved internettilkoblet bil* - Angi e-post-
adresse i appen som krever Volvo ID, og
følg instruksjonene. Eller trykk på tilko-
blingsknappen  i midtkonsollen og velg
Apper, Innstillinger og følg instruksjo-
nene.

• Volvo On Call, VOC* - Last ned den siste
versjonen av VOC-appen. Velg å opprette
Volvo ID fra startsiden og følg instruksjo-
nene.

Relatert informasjon
• Informasjon på Internett (s. 11)

• Apper (s. 69)

• Internettilkoblet bil (s. 66)

• Eierskifte (s. 10)

• Eierbytte av bil med Volvo On Call* (s. 11)
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MY CAR
MY CAR er en menykilde som håndterer
mange av bilens funksjoner, f.eks. City Safety,
låsing og alarm, automatisk viftehastighet,
stille klokken osv.

Enkelte funksjoner er standard, andre til-
leggsutstyr. Tilbudet varierer også avhengig
av markedet.

Fremgangsmåte
Navigering blant menyene skjer med knapper
på midtkonsollen eller med de høyre knap-
pene på rattet.

MY CAR - åpner menysystemet MY CAR.

OK/MENU - trykk på knappen i midtkon-
sollen eller på tommelhjulet i rattet for å
velge/oppheve valg av et menyalternativ
eller lagre valgt funksjon i minnet.

TUNE - drei bryteren i midtkonsollen eller
tommelhjulet i rattet for å gå trinnvis
opp/ned blant menyalternativene.

EXIT

EXIT-funksjoner
Avhengig av hvilken funksjon markøren befin-
ner seg ved, EXIT-trykk og menynivå kan noe
av følgende skje:

• telefonsamtale avvises

• aktuell funksjon avbrytes

• innmatede tegn slettes

• sist foretatte valg angres

• fører oppover i menysystemet.

Korte eller lange trykk kan gi forskjellig resul-
tat.

Med et langt trykk kommer du til det høyeste
menynivået (hovedkildevisning), der du har til-
gang til alle bilens funksjoner/menykilder.
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MY CAR - søkeveier
MY CAR er en menykilde som håndterer-
mange av funksjonene til bilen, for eksempel
innstilling av klokke, utvendige speil og lås.

Aktuelt menynivå vises i øverste hjørne i
skjermen på midtkonsollen. Søkeveiene til
menysystemets funksjoner angis i formen:

Innstill. Kjøretøysinnstillinger
Låseinnstillinger Åpne dørene Hvis
førerdør, da alle.

Her vises et eksempel på hvordan en funk-
sjon kan søkes frem og reguleres med bryter-
panelet i rattet:

1. Trykk på knappen MY CAR på midtkon-
sollen.

2. Trykk på tommelhjulet.

3. Gå til ønsket meny, f.eks. Innstill., med
tommelhjulet og trykk deretter på tom-
melhjulet - en undermeny åpnes.

4. Gå til ønsket meny, f.eks.
Kjøretøysinnstillinger, og trykk på tom-
melhjulet - en undermeny åpnes.

5. Gå til Låseinnstillinger og trykk på tom-
melhjulet - en ny undermeny åpnes.

6. Gå til Åpne dørene og trykk på tommel-
hjulet - en rullegardinmeny med velgbare
alternativer åpnes.

7. Gå trinnvis mellom alternativene Alle
dørene og Hvis førerdør, da alle med
tommelhjulet, og trykk på tommelhjulet -
alternativet velges.

8. Avslutt programmeringen ved å gå ut av
menyene trinnvis med korte trykk på
EXIT, eller med ett langt trykk.

Prosedyren er den samme som for bryterne
på midtkonsollen (s. 14): OK/MENU EXIT
samt TUNE-hjulet.

Relatert informasjon
• MY CAR (s. 14)

• MY CAR - menyalternativ (s. 15)

MY CAR - menyalternativ
MY CAR er en hovedmeny der mange av
bilens funksjoner kan styres, f.eks. stille
klokka, betjene sidespeil og låser.

Eksempel på normalvisning for MY CAR.

Trykk på MY CAR i midtkonsollen for å
komme til normalvisning for MY CAR. I nor-
malvisning vises statusen for visse av bilens
førerstøttesystemer i den øvre delen av skjer-
men sammen med status for funksjonen
Start/Stop* i nedre del av skjermen.

Med et trykk på OK/MENU når du menykil-
den My Car, der følgende alternativ finnes:

• Min S601

• Turstatistikk

1 Avhengig av bilmodell.
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• DRIVE-E2/Hybrid3

• Dekktrykk

• Innstill.

• Førerveiledning

Min S601

My Car Min S601

Skjermen viser en oversikt over alle førerassi-
stansesystemene i bilen, disse kan aktiveres
eller deaktiveres her.

Kjørestatistikk
My Car Turstatistikk

Bildeskjermen viser historikk med søyledia-
gram over gjennomsnittsforbruk av strøm3 og
drivstoff, se.

Drive-E2

My Car DRIVE-E

Her beskrives blant annet deler av Volvos
konsept Drive-E. Velg blant følgende over-
skrifter:

• Start/Stop

Her finner du informasjon om funksjonen
Start/Stop.

• Miljøtips

Her finnes tips, gode råd og beskrivelse
av konsekvensen av økonomisk kjøring.

Hybrid3

My Car Hybrid

Her finner du informasjon om bilens drivsy-
stem. Velg blant følgende overskrifter:

• Kraftoverføring

Bildeskjermen viser hvilken motor som
driver bilen, samt hvordan drivkraften
strømmer.

• Kjøremodi

De forskjellige kjøremodusene forklares.

• Miljøtips

Her finnes tips, gode råd og beskrivelse
av konsekvensen av økonomisk kjøring.

Dekktrykk
My Car Dekktrykk

Skjermen viser informasjon om bilens dekk-
trykkovervåking - systemet kan aktiveres eller
deaktiveres her.

Innstillinger
My Car Innstill.

Slik er menyene bygd opp:

Menynivå 1

Menynivå 2

Menynivå 3

Menynivå 4

Her vises de fire første menynivåene under
Innstill.. Enkelte funksjoner er standard,
andre tilleggsutstyr. Tilbudet varierer også
avhengig av markedet.

Ved valg av om en funksjon ønskes
aktivert/På eller deaktivert/Av vises en rute:

På: Markert rute.

Av: Tom rute.

• Velg På/Av med OK, og gå deretter ut av
menyen med EXIT.

Menyer under innstillinger
• Kjøretøysinnstillinger, se MY CAR - kjø-

retøyinnstillinger (s. 17)

• Førerstøtte, se MY CAR - førerstøtte (s.
19)

• System-alternativer, se MY CAR -
systeminnstillinger (s. 20)

• Talestyringinnstillinger, se MY CAR -
taleinnstillinger (s. 21)

2 Gjelder S60, V60 og XC60.
3 Gjelder V60 Plug-in Hybrid.
1 Avhengig av bilmodell.
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• Klimainnstillinger, se MY CAR - kli-
mainnstillinger (s. 22)

• Internettinnstillinger, se MY CAR -
Internettinnstillinger (s. 23)

• Volvo On Callbeskrives i egen bok.

• FAV-taster - koble en mye brukt funk-
sjon i MY CAR til FAV-knappen, se Favo-
ritter (s. 31)

• Informasjon, se MY CAR - informasjon
(s. 23)

• Tilbakestill til fabrikkinnstillinger - alle
brukerdata nullstilles og alle innstillinger i
alle menyer får opprinnelig fabrikkinnstil-
ling.

Førerveiledning
My Car Førerveiledning

Skjermen viser den digitale førerveiledningen
(s. 8).

Relatert informasjon
• MY CAR (s. 14)

• MY CAR - søkeveier (s. 15)

MY CAR - kjøretøyinnstillinger
Menyalternativet Kjøretøyinnstillinger i hoved-
menyen MY CAR betjener mange av bilens
funksjoner, f. eks. bilnøkkelminne og låseinn-
stillinger for dørene.

Kjøretøysinnstillinger

Bilnøkkelminne

På

Av

Låseinnstillinger

Automatisk dørlåsing

På

Av

Åpne dørene

Alle dørene

Hvis førerdør, da alle

Nøkkelfri inng., låse opp

Alle dørene åpner

Tilfeldig dør

Dørene på samme side

Begge dørene foran

Låseinnstillinger

Lydbekreftelse

På

Av

Dørlåsbekreftelseslys

På

Av

Lås opp bekreftelseslyset

På

Av

Redusert alarmnivå

Aktiver redusert alarmnivå

På

Av

Spør når du går ut

På

Av

Innstillinger sidespeil



||
02 MY CAR

02

18

Fold inn speil ved låsing

På

Av

Vipp venstre speil i revers

På

Av

Vipp høyre speil i revers

På

Av

Lysinnstillinger

Interiørlys

Gulvbelysning

Kupélys

Kupélysfarger

Automat. lysvarighet

Av

30 sek.

60 sek

90 sek.

Følg meg hjem lys tid

Av

30 sek.

60 sek

90 sek.

Trippel kjøreretningsvisning

På

Av

Dagskjørelys

På

Av

Temporær venstrekjøring

På

Av

eller

Temporær høyrekjøring

På

Av

Aktive Bi-Xenon-lys

På

Av

Tilleggslys

På

Av

Aktive frontlys

På

Av

Kurvelys

På

Av

Dekktrykk

Kalibrer dekktrykket

Dekkovervåking

På

Av
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Rattkraftnivå

Lav

Middels

Høy

Cross Traffic Alert (CTA)

På

Av

Fart på infotainmentdisplay

På

Av

Tilbakestill kjøretøyinnstillingene

Alle menyene i Kjøretøysinnstillinger
tilbakestilles til innstillingen fra fabrikk.

Relatert informasjon
• MY CAR (s. 14)

• MY CAR - systeminnstillinger (s. 20)

• MY CAR - førerstøtte (s. 19)

• MY CAR - taleinnstillinger (s. 21)

• MY CAR - Internettinnstillinger (s. 23)

• MY CAR - klimainnstillinger (s. 22)

• MY CAR - informasjon (s. 23)

MY CAR - førerstøtte
Menyalternativet førerstøtte i hovedmenyen
MY CAR betjener funksjoner som e.eks. Kolli-
sjonsvarsler og Filvarsler.

Førerstøtte

Kollisjonsvarsel

Kollisjonsvarsel

På

Av

Varselavstand

Kort

Normal

Lang

Advarselssignal

På

Av

Lane Departure Warning

Lane Departure Warning

På

Av

Ved oppstart

På

Av

Høyere ømfintlighet

På

Av

Kjørefeltsassistent

Kjørefeltsassistent

På

Av

Assistansemodus

Alle funksjoner

Bare styreassistent

Bare vibrasjon

Trafikkskilt-informasjon

Trafikkskilt-informasjon

På

Av
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Hastighetsvarsling

På

Av

DSTC

På

Av

City Safety

På

Av

BLIS

På

Av

Avstandsadvarsel

På

Av

Driver Alert

På

Av

Relatert informasjon
• MY CAR (s. 14)

• MY CAR - kjøretøyinnstillinger (s. 17)

• MY CAR - systeminnstillinger (s. 20)

• MY CAR - taleinnstillinger (s. 21)

• MY CAR - Internettinnstillinger (s. 23)

• MY CAR - klimainnstillinger (s. 22)

• MY CAR - informasjon (s. 23)

MY CAR - systeminnstillinger
Menyalternativet systeminnstillinger i MY CAR
håndterer funksjoner som tid og språk.

System-alternativer

Innstilling av klokkeslett

Her justeres klokken til kombiinstrumen-
tet.

24-timersklokke

På

Av

Sommertid

Auto

På

Av

Auto-tid

På

Av

Sted

Språk

Velger språk for tekster på skjermen og i
kombiinstrumentet.
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Språk: Førerdisplay

Velger språk for tekster i kombiinstru-
mentet.

Avst.- og drivst. enh.

MPG(US)

MPG(UK)

km/l

l/100km

Temperaturenhet

Celsius

Fahrenheit

Velger enhet for visning av utvendig
temperatur og innstilling av klimaanleg-
get.

Hvileskjerm

På

Av

Innholdet på skjermen forsvinner etter
en stund uten aktivitet og erstattes av en
tom skjerm hvis dette alternativet mar-
keres.

Det gjeldende skjerminnholdet vises
igjen hvis en av skjermens knapper eller
brytere aktiveres.

Vis hjelpeteksten

På

Av

Forklarende tekst til innholdet på skjer-
men for øyeblikket vises når dette alter-
nativet er markert.

Tilbakestill system-alternativene

Alle menyene i System-alternativer til-
bakestilles til innstillingen fra fabrikk.

Relatert informasjon
• MY CAR (s. 14)

• MY CAR - kjøretøyinnstillinger (s. 17)

• MY CAR - førerstøtte (s. 19)

• MY CAR - taleinnstillinger (s. 21)

• MY CAR - klimainnstillinger (s. 22)

• MY CAR - Internettinnstillinger (s. 23)

• MY CAR - informasjon (s. 23)

MY CAR - taleinnstillinger
Menyalternativet taleinnstillinger i menykilden
MY CAR håndterer funksjoner som talein-
struksjoner og kommandoliste for taleinnstil-
ling.

Talestyringinnstillinger Se

Opplæring (s. 62)

Kommandoliste (s. 63)

Globale kommandoer

Navigasjonskommando
A

Radiokommandoer

Mediekommandoer

Telefonkommando

Brukerinnstilling (s. 62)

Standard

Opplært bruker
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Taletilpasning (s. 62)

TTS-hastighet (s. 62)

Rask

Middels

Sakte

A Gjelder bare hvis Volvos navigasjonssystem* er installert.

Relatert informasjon
• MY CAR (s. 14)

• MY CAR - kjøretøyinnstillinger (s. 17)

• MY CAR - førerstøtte (s. 19)

• MY CAR - systeminnstillinger (s. 20)

• MY CAR - klimainnstillinger (s. 22)

• MY CAR - Internettinnstillinger (s. 23)

• MY CAR - informasjon (s. 23)

MY CAR - klimainnstillinger
Menyalternativet klimainnstillinger i menykil-
den MY CAR håndterer funksjoner som f.eks.
viftejustering og resirkulasjon.

Klimainnstillinger

Automatisk vifte

Normal

Høy

Lav

Tidsutkobling av resirkulering

På

Av

Automatisk defroster bak

På

Av

Automatisk varme i førersete

På

Av

Automatisk rattvarme

På

Av

Inneluft-kvalitetssystem

På

Av

Tilbakestill klimainnstillingene

Alle menyene i Klimainnstillinger tilba-
kestilles til innstillingen fra fabrikk.

Relatert informasjon
• MY CAR (s. 14)

• MY CAR - kjøretøyinnstillinger (s. 17)

• MY CAR - førerstøtte (s. 19)

• MY CAR - systeminnstillinger (s. 20)

• MY CAR - taleinnstillinger (s. 21)

• MY CAR - Internettinnstillinger (s. 23)

• MY CAR - informasjon (s. 23)
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MY CAR - Internettinnstillinger
Menyalternativet Internettinnstillinger i MY
CAR håndterer funksjoner som Bluetooth® og
Wi-Fi.

Internettinnstillinger Se

Koble til via (s. 66)

Bilmodem (s. 67)

Bluetooth (s. 52)

Ingen

Bilmodem (s. 67)

Databruk

Nettverksoperatør

Data roaming

Lås SIM-kort

Endre PIN-kode for SIM

Access Point Name

Bluetooth (s. 52)

Wi-Fi hotspot i bilen (s. 67)

Wi-Fi hotspot i bilen

Navn

Passord

Relatert informasjon
• MY CAR (s. 14)

• MY CAR - kjøretøyinnstillinger (s. 17)

• MY CAR - førerstøtte (s. 19)

• MY CAR - systeminnstillinger (s. 20)

• MY CAR - taleinnstillinger (s. 21)

• MY CAR - klimainnstillinger (s. 22)

• MY CAR - informasjon (s. 23)

MY CAR - informasjon
Menyalternativet Informasjon i menyen MY
CAR dekker funksjoner som antall nøkler og
VIN-nummer.

Informasjon

Antall bilnøkler

VIN-nummer

Relatert informasjon
• MY CAR (s. 14)

• MY CAR - kjøretøyinnstillinger (s. 17)

• MY CAR - førerstøtte (s. 19)

• MY CAR - systeminnstillinger (s. 20)

• MY CAR - taleinnstillinger (s. 21)

• MY CAR - klimainnstillinger (s. 22)

• MY CAR - Internettinnstillinger (s. 23)
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Lyd og media
Lyd- og mediesystemet består av radio (s.
34), mediespiller (s. 41), TV (s. 72)* samt
mulighet til å kommunisere med mobiltelefon
(s. 55), som i visse tilfeller kan talestyres (s.
60). Det er mulig å koble bilen til Internett (s.
66) for å f.eks. strømme lyd via apper (s.
69).

Informasjon presenteres på 7-tommers skjerm
i midtkonsollens overdel. Funksjoner kan sty-
res via knapper i rattet, i midtkonsollen under
skjermen eller via fjernkontrollen (s. 75)*.

Hvis lyd- og mediesystemet er aktivt når
motoren slås av, aktiveres det automatisk
neste gang nøkkelen settes i nøkkelposisjon I
eller høyere, og fortsetter med samme kilde
(f.eks. radio) som før motoren ble slått av
(førerdøren må være lukket på biler med nøk-
kelfritt låsesystem*).

Lyd- og mediesystemet kan brukes i 15
minutter av gangen uten av fjernnøkkelen sit-
ter i tenningslåsen, ved å trykke på på/av-
knappen.

Når bilen startes, slås lyd- og mediesystemet
av midlertidig, og fortsetter når motoren har
startet.

NB!

Ta fjernkontrollnøkkelen ut av tenningslå-
sen hvis lyd- og mediesystemet brukes når
motoren er av. Da unngår du unødvendig
utlading av batteriet.

Powered by Gracenote®

Gracenote (Gracenote-logo og logotype),
"Powered by Gracenote" og Gracenote
MusicID er enten registrerte varemerker eller
varemerker som tilhører Gracenote, Inc.

Dolby Digital, Dolby Pro Logic

Produsert på lisens fra Dolby Laboratories.
Dolby Digital, Dolby Pro Logic og symbolene
dobbel-D er varemerker som tilhører Dolby
Laboratories.

Audyssey MultEQ

Audyssey MultEQ-systemet er utnyttet i utvik-
lingen og trimmingen av lyden for å sikre en
lydopplevelse av verdensklasse.

https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=7d57c3edcd584622c0a801e801dada81&version=1&language=no&variant=NO
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Lyd og media - oversikt
Oversikt over de forskjellige delene til audio-
og mediesystemet.

Rattbrytere.

7-tommers skjerm. Utseendet til skjermen
kan endres og følger innstillingene til
kombiinstrumentet, se førerhåndboken.

Kontrollpanel på midtkonsollen.

AUX - og USB -innganger for eksterne
lydkilder (s. 48) (for eksempel iPod®).

AV/AUX-inngang*.

Relatert informasjon
• Lyd og media (s. 25)

• Lyd og medier - håndtere systemet (s.
26)

Lyd og medier - håndtere systemet
Lyd- og mediesystemet styres fra midtkonsol-
len og delvis fra rattknappene, med talestyring
(s. 60) eller fjernkontroll (s. 75)*. Informa-
sjonen presenteres på skjermen i øvre del av
midtkonsollen.

Skifte spor/spole/søke - Kort trykk vel-
ger trinnvis blant platespor, forhåndsla-
grede radiostasjoner1 eller kapitler2.

1 Gjelder ikke DAB.
2 Gjelder kun CD-plater.
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Langt trykk hurtigspoler i spor eller søker
etter neste tilgjengelige radiostasjon.

SOUND - trykk for å gå tilbake til lydinn-
stillingene (bass, diskant osv.). For mer
informasjon, se generelle lydinnstillinger
(s. 32) .

VOL - øker eller senker lydnivået.

 ON/OFF/MUTE - Kort trykk starter
anlegget og langt trykk (til skjermen slås
av) slår det av. Husk at hele Sensus-
systemet (inkl. navigering* og telefonfunk-
sjoner) slås på og av samtidig. Trykk kort
for å slå av lyden (MUTE) eller for å få
lyden tilbake hvis den har vært slått av.

Inn- og utmatingsspalte for plate.

Hovedkilder - trykk for å velge hoved-
kilde (f.eks. RADIO, MEDIA). Den siste
aktive kilden vises (f.eks. FM-meny for
radio). Er du i en kilde og trykker på
hovedkildeknappen, ser du en snarvei-
meny.

Utmating av plate. En plate står i utmatet
stilling i ca. 12 sekunder, deretter mates
den inn i spilleren igjen av sikkerhetshen-
syn.

OK/MENU - trykk på tommelhjulet på rat-
tet eller knappen i midtkonsollen for å
godta valg i menyer. Hvis du står i nor-
malvisning og trykker på OK/MENU, ser
du en meny for valgt kilde (f.eks. RADIO
eller MEDIA). Pil til høyre på skjermen

vises når det finnes underliggende
menyer.

TUNE - drei tommelhjulet på rattet eller
bryteren på midtkonsollen for å bla trinn-
vis mellom platespor/mapper, radio- og
TV*-stasjoner, telefonkontakter eller flytte
mellom valgene på bildeskjermen.

EXIT - kort trykk fører oppover i menysy-
stemet, avbryter pågående funksjon,
avbryter/avviser telefonsamtale eller slet-
ter innmatede tegn. Langt trykk tar deg
til normalvisning. Er du alt i normalvis-
ning, tas du til høyeste menynivå (hoved-
kildemenyen) som er de samme som
hovedkildeknappene på midtkonsollen
(6).

INFO - Hvis det finnes mer informasjon
enn det som kan vises på skjermen, tryk-
ker du på INFO-knappen for å se resten
av informasjonen.

Forhåndstillingsknapper, inntasting av tall
og bokstaver.

FAV - i noen kilder er det mulig å koble en
funksjon til FAV-knappen. Tilkoblet funk-
sjon aktiveres så med et enkelt trykk på
FAV-knappen, se Favoritter (s. 31).

Talestyring - trykk for å aktivere talesty-
ring.

Relatert informasjon
• Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)

• Lyd og media (s. 25)
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Lyd og media - menyhåndtering
Lyd- og mediesystemet styres fra midtkonsol-
len og delvis fra rattknappene, med talestyring

eller fjernkontroll (s. 75)*. Informasjonen pre-
senteres på skjermen i øvre del av midtkon-
sollen.

Eksemplet viser navigering til ulike funksjoner mens media avspilles fra bilens harddisk.
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Hovedkildeknapp - trykk for å bytte
hovedklide eller vise snarveimeny i aktiv
kilde.

Normalvisning – - normalmodus for kil-
den.

Snarveimeny - viser de vanligste meny-
valgene.

Hurtigmeny - hurtigmodus når TUNE
dreies, for eksempel for å bytte spor på
plate, bytte radiostasjon osv.

Kildemeny - funksjoner og innstillinger i
aktiv kilde.

Kildevalgmeny3 - viser kilder det er mulig
å velge mellom.

Hovedkildemeny - viser hovedkilder,
som også kan velges med hovedkildek-
nappene (1).

Utseende er avhengig av kilde, utstyret i
bilen, innstillinger m.m.

Velg hovedkilde ved å trykke på en hovedkil-
deknapp (1) (f.eks. RADIO, MEDIA). Bruk
bryteren TUNE, OK/MENU, EXIT eller hoved-
kildeknappen (1) for å navigere i kildens
menyer.

Hvis teksten på en menylinje er lysegrå, er det
ikke mulig å velge dette alternativet. Det kan
skyldes at funksjonen ikke finnes i bilen, at
kilden ikke er aktiv eller tilkoblet, eller at den
ikke inneholder noe.

Se Lyd og media - menyoversikt (s. 78)
angående tilgjengelige funksjoner.

Relatert informasjon
• Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

• Lyd og media - menyoversikt (s. 78)

3 Finnes bare i de hovedkildene som har flere kilder.
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Symboler på skjermen
Oversikt over symboler som kan vises i skjer-
mens aktivitets-/statusfelt.

Aktivitets-/statusfelt.

I aktivitets-/statusfeltet vise de pågående
aktivitetene og noen ganger status for disse.
På grunn av begrenset plass i feltet vises ikke
alle aktivitets-/statussymboler hele tiden.

Symbol Betydning

Kobler til internett via
Bluetooth®.

Koblet til internett via
Bluetooth®.

Ikke koblet til internett via
Bluetooth®.

Symbol Betydning

Kobler til internett via bilmo-
dem*A.

Stolpene viser signalstyrken i
mobilnettet, og under stolpene
vises hvilken tilkoblingstype
som brukes.

Koblet til internett via bilmo-
dem*A.

Ikke koblet til internett via bil-
modem*A.

Bilmodemet*A blir koblet til
Internett via roaming (ved bruk
av nettverk i utlandet).

Symbolet vises når bilens posi-
sjon sendes.

Telefonen er tilkoblet.

Tapt samtale.

Pågående samtale.

Ulest tekstmelding.

Symbol Betydning

Mikrofon slått av.

Lyd slått av (MUTE).

A Bare biler med Volvo On Call

Relatert informasjon
• Internettilkoblet bil (s. 66)

• Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)
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Favoritter
Koble ofte brukt funksjon til FAV-knappen.
Det er mulig å koble en funksjon fra hovedkil-
dene radio, media, MY CAR og nettleseren
når bilen er koblet til Internett. Tilkoblet funk-
sjon aktiveres så enkelt med et trykk på FAV.

Koble til favoritt

1. Velg en hovedkilde (f.eks. RADIO,
MEDIA).

2. Velg kilde (f.eks. AM, Bluetooth).

3. I normalvisning av kilden, trykker du OK/
MENU og velger FAV-menyen.

Eller trykk langt på FAV-knappen til
menyen vises.

4. Velg funksjon i menyen som skal kobles
til FAV.
> Når kilden (f.eks. AM, Bluetooth®) er

aktiv, er den lagrede funksjonen til-
gjengelig via et kort trykk på FAV.

Relatert informasjon
• Lyd og media (s. 25)

• MY CAR (s. 14)

• Radio (s. 34)

• Mediespiller (s. 41)

• Internettilkoblet bil (s. 66)

Lyd og medier - lydinnstillinger
Audiosystemet er forhåndskalibrert for opti-
mal lydgjengivelse, men kan tilpasses etter
dine behov.

Innstilling for optimal lydgjengivelse
Lydsystemet er forkalibrert for optimal lyd-
gjengivelse ved hjelp av digital signalbehand-
ling.

Denne kalibreringen tar hensyn til høyttalere,
forsterker, kupéakustikk, lytteposisjon osv. for
hver kombinasjon av bilmodell og lydsystem.

Det finnes også en dynamisk kalibrering som
tar hensyn til stillingen på volumkontrollen,
radiomottak og kjørehastigheten.

Kontrollene som beskrives i denne førervei-
ledningen, f.eks. Bass, Diskant og
Equalizer, har bare til hensikt å la brukeren
tilpasse lydgjengivelsen til sin personlige
smak.
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Aktiv lyddemping4

Bilen er utstyrt med en aktiv lyddempings-
funksjon som demper motorbråk i kupeen
ved hjelp av audiosystemet. Mikrofoner i taket
på bilen oppfatter forstyrrende lyd, og audio-
systemet sender ut motlyd for å dempe brå-
ket.

Mikrofoner i taket på bilen - plasseringen og
antallet kan variere avhengig av bilmodell.

NB!

Ikke dekk til mikrofonene til bilen. Da kan
det oppstå skurring i lydanlegget.

Relatert informasjon
• Lyd og medier - generelle lydinnstillinger

(s. 32)

• Lyd og medier - avanserte lydinnstillinger
(s. 33)

Lyd og medier - generelle
lydinnstillinger
Generelle lydinnstillinger for lyd- og mediesy-
stemet.

Trykk på SOUND for å få tilgang til lydinnstil-
lingsmenyen (Bass, Diskant osv.). Drei
TUNE for å gå trinnvis til ditt valg (f.eks.
Diskant) og trykk på OK/MENU for å velge.

Juster innstillingen ved å dreie på TUNE, og
lagre innstillingen med OK/MENU. Husk at
volumet bare kan justeres innenfor et komfor-
tabelt nivå. Når en funksjon er aktiv (f.eks.
navigasjonssystemet), kan du justere lyden
ved å dreie VOL til min/maks.-stilling.

Fortsett å dreie på TUNE for å komme til de
andre alternativene:

• Premium sound - Avanserte lydinnstillin-
ger (s. 33).

• Bass - Bassnivå.

• Diskant - Diskantnivå.

• Fader - Balanse mellom høyttalerne foran
og bak.

• Balance - Balanse mellom høyre og ven-
stre høyttaler.

• Equalizer - Lydnivået for forskjellige fre-
kvensbånd (s. 34).

• Navigasjonsvolum - Volumet på naviga-
sjonssystemets* systemstemme.

• Talestyringsvolum - volumet på talesty-
ringens (s. 60) systemstemme.

• Ringesignallydstyrke - Volumet på
bilens ringesignal for en tilkoblet mobilte-
lefon (s. 55).

• Park.hjelp, volum - Volumet for parke-
ringshjelpen*.

• Cross Traffic Alert-vol. - Volumet for
CTA-systemet*.

• Lydstyrkeutjevning - Lydkompensering
for forstyrrende bråk i kupeen (s. 34).

• Tilbakest. lydinnst. - Tilbakestill lydinn-
stillingene til fabrikkinnstilling.

Relatert informasjon
• Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

• Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)

• Lyd og medier - avanserte lydinnstillinger
(s. 33)

• Lyd og medier - lydinnstillinger (s. 31)

4 Gjelder visse motorer.
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Lyd og medier - avanserte
lydinnstillinger
Tilpass lydinnstillingene for radio og media i
henhold til dine behov.

Du når alle de avanserte lydinnstillingene ved
å trykke på SOUND for å komme til lydinnstil-
lingsmenyen. Drei på TUNE for å gå til
Premium sound, og trykk på OK/MENU.

Lydprofil
Lydopplevelsen kan optimeres for forskjellige
deler av bilen. Lydprofilen kan stilles inn for
Førersete, Setene bak eller Hele bilen.

1. Drei på TUNE for å gå til Klangscene, og
trykk på OK/MENU.

2. Velg lydprofil ved å dreie på TUNE, og
bekreft med OK/MENU.

Surround (kringlyd)
Surroundsystemet kan settes i stilling På/Av.
Når På er valgt, velger systemet innstilling for
best mulig lydgjengivelse. Normalt er dette
DPL II og  vises da på displayet. Hvis
innspillingen er gjort med Dolby Digital-tek-
nikk, vil avspillingen skje med denne innstillin-
gen.  vil da vises på displayet. Når Av
er valgt, fås 3-kanals stereo.

1. Drei på TUNE for å gå til Surround, og
trykk på OK/MENU.

2. Surround kan stilles i posisjon På/av med
et trykk på OK/MENU

Surroundnivået kan stilles inn separat hvis På
er valgt.

1. Drei på TUNE for å gå til nivåinnstillingen
og bekrefte med OK/MENU.

2. Velg surroundnivå ved å dreie på TUNE,
og bekreft med OK/MENU.

Basshøyttaler
Lydnivået for basshøyttaleren kan stilles inn
separat.

1. Drei på TUNE for å gå til Subwoofer, og
trykk på OK/MENU.

2. Velg lydnivå ved å dreie på TUNE, og
bekreft med OK/MENU.

Midtre høyttaler
Lydnivået for midtre høyttaler kan stilles inn
separat. Hvis surround er slått på, stilles DPL
Center-Effekt II inn, ellers stilles 3-kanal-
senternivå inn.

1. Drei på TUNE for å gå til I midten, og
trykk på OK/MENU.

2. Velg lydnivå ved å dreie på TUNE, og
bekreft med OK/MENU.

Relatert informasjon
• Lyd og medier - lydinnstillinger (s. 31)

• Lyd og medier - generelle lydinnstillinger
(s. 32)

• Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

• Innstilling av equalizer (s. 34)

• Innstilling av lydvolum og hastighetskom-
pensasjon (s. 34)

• Innstilling av lydvolum for ekstern lydkilde
(s. 50)
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Innstilling av equalizer
Still inn equalizer og tilpass lydnivået separat
for forskjellige radiofrekvensbånd eller tv.

1. Trykk på SOUND for å få tilgang til
lydinnstillingsmenyen. Drei på TUNE for å
gå til Equalizer, og trykk på OK/MENU.

2. Velg frekvensbånd ved å dreie på TUNE,
og bekreft med OK/MENU.

3. Juster lydinnstillingene ved å dreie på
TUNE og bekrefte med OK/MENU eller
angre innstillingen med EXIT. Fortsett på
samme måte med de andre frekvensbån-
dene som skal endres.

4. Når lydinnstillingen er klar, trykker du på
EXIT for å bekrefte og gå tilbake til nor-
malvisning.

Relatert informasjon
• Lyd og medier - avanserte lydinnstillinger

(s. 33)

• Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

• Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)

Innstilling av lydvolum og
hastighetskompensasjon
Still inn lydkompensasjonen for forstyrrende
støy i kupeen.

Lydsystemet kompenserer for forstyrrende
støy i kupéen ved å øke volumet i forhold til
bilens hastighet. Kompensasjonsnivået kan
stilles til Lav, Middels, Høy eller Av.

1. Trykk på SOUND for å få tilgang til
lydinnstillingsmenyen. Drei på TUNE for å
gå til Lydstyrkeutjevning, og trykk på
OK/MENU.

2. Velg nivå ved å dreie på TUNE, og
bekreft med OK/MENU.

Relatert informasjon
• Lyd og medier - avanserte lydinnstillinger

(s. 33)

• Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

• Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)

Radio
Det er mulig å lytte til radiofrekvensbåndene
AM5 og FM og i noen tilfeller også digitalradio
(DAB) (s. 40)*.

Ved internettilkoblet bil (s. 66) er det eventu-
elt mulig å lytte til nettradio, se Apper (s.
69).

Brytere for radiofunksjoner.

For håndtering av radioen, les hvordan syste-
met håndteres (s. 26) og menyhåndtering (s.
28).

Visse funksjoner kan kobles til FAV-knappen.
Tikoblet funksjon aktiveres så med et enkelt
trykk på FAV-knappen, se Favoritter (s. 31).

5 Gjelder ikke V60 Plug-in Hybrid.
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AM5/FM-radio
• Radiostasjonssøk (s. 35)

• Radiostasjoner som forvalg (s. 37)

• RDS-funksjoner (s. 38)

Digitalradio (DAB)*
• Digitalradio (DAB)* (s. 40)

• Digitalradio (DAB)* - underkanal (s. 41)

• DAB til DAB-lenke (s. 41)

• Radiostasjoner som forvalg (s. 37)

• RDS-funksjoner (s. 38)

Nettradio
• Apper (s. 69)

Relatert informasjon
• Menyoversikt - AM (s. 79)

• Menyoversikt - FM (s. 79)

• Menyoversikt - Digitalradio (DAB)* (s.
80)

Radiostasjonssøk
Radioen lager automatisk en radiostasjonsli-
ste (s. 36) med de sterkeste radiostasjonene
den mottar for øyeblikket.

Et automatisk radiostasjonssøk (s. 35) bru-
ker den stasjonslisten som er satt opp av
radioen. Du kan også gjøre et manuelt radio-
stasjonssøk (s. 36).

Det går an å stille inn om radiostasjonssøket
skal skje automatisk eller manuelt mens et
stasjonssøk er i gang.

1. Gå i FM-modus til FM-meny Still inn
stasjon ved.

2. Drei TUNE til Stasjonsliste eller Manuelt
stasjonssøk og velg med OK/MENU.

NB!

Mottaket er avhengig av hvor god signal-
styrken og -kvaliteten er. Sendingen kan
påvirkes av forstyrrelser, f.eks. høye byg-
ninger eller at senderen er langt borte.
Dekningsgraden kan også variere, avhen-
gig av hvor i landet du befinner deg.

Relatert informasjon
• Radio (s. 34)

Automatisk radiostasjonssøk
Radioen setter automatisk opp en radiosta-
sjonsliste (s. 36) som det automatiske radio-
stasjonssøket bruker.

Hvis automatisk radiostasjonssøk er innstilt
(s. 35) går det an å søke i normalvisning og i
stasjonslisten.

Radiostasjonssøk i normalvisning
1. Kort trykk - i FM-innstilling på  / 

på midtkonsollen (eller på bryterpanelet
på rattet).
> Radioen bytter til foregående eller

neste lagrede stasjon.

2. Langt trykk - i FM-innstilling på
 /  på midtkonsollen (eller på bry-

terpanelet på rattet).
> Radioen bytter til foregående eller

neste tilgjengelige stasjon.

Radiostasjonssøk i stasjonslisten
1. Drei i FM-innstilling på TUNE, og FM –

kanalliste vises.

2. Drei TUNE til en stasjon og velg med OK/
MENU.

Det går an å veksle mellom automatisk og
radiostasjonssøk (s. 36) i stasjonslisten ved
å trykke på INFO på midtkonsollen.

5 Gjelder ikke V60 Plug-in Hybrid.
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Relatert informasjon
• Radiostasjonssøk (s. 35)

Radiostasjonsliste
Radioen lager automatisk en radiostasjonsli-
ste med de sterkeste radiostasjonene den
mottar for øyeblikket. Dette gjør det mulig for
deg å finne en stasjon når du kjører i et
område der du ikke kjenner radiostasjonene
og deres frekvenser.

Det automatiske radiostasjonssøket (s. 35)
bruker den oppsatte radiostasjonslisten.

NB!

Listen inneholder bare frekvensene for sta-
sjoner som mottas for øyeblikket, ikke en
fullstendig liste over alle radiofrekvenser
på det valgte frekvensbåndet.

Relatert informasjon
• Radiostasjonssøk (s. 35)

Manuelt radiostasjonssøk
Radioen lager automatisk en radiostasjonsli-
ste (s. 36), men det er mulig å utføre et radio-
stasjonssøk manuelt.

Hvis manuelt radiostasjonssøk er innstilt (s.
35) går det an å søke i normalvisning og i fre-
kvenslisten.

Radiostasjonssøk i normalvisning
1. Kort trykk - i FM-innstilling på  / 

på midtkonsollen (eller på bryterpanelet
på rattet).
> Radioen bytter til foregående eller

neste lagrede stasjon.

2. Langt trykk - i FM-innstilling på
 /  på midtkonsollen (eller på bry-

terpanelet på rattet).
> Radioen bytter til foregående eller

neste tilgjengelige stasjon.

Radiostasjonssøk i frekvenslisten
1. Drei i FM-innstilling på TUNE, og FM-

tuning vises.

2. Drei TUNE til en frekvens og velg med
OK/MENU.

Det går an å veksle mellom manuelt og radio-
stasjonssøk (s. 35) i frekvenslisten ved å
trykke på INFO på midtkonsollen.

Relatert informasjon
• Radiostasjonssøk (s. 35)

• Automatisk radiostasjonssøk (s. 35)

https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=22c768d15ccfc612c0a801e8006a6ea7&version=2&language=no&variant=NO
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Radiostasjoner som forvalg
Hyppig brukte radiostasjoner lagres enkelt
som forvalg, slik at de lett kan aktiveres igjen.

Forvalgsknapper.

AM6/FM-radio
10 forhåndsinnstillinger kan lagres per fre-
kvensbånd (f.eks. AM).

Velg de lagrede forvalgene med forvalgsta-
stene.

1. Still inn en stasjon, se Radiostasjonssøk
(s. 35).

2. Hold en av forvalgsknappene inne i noen
sekunder. Fohåndsinnstillingsknappen
kan nå brukes.

En liste med forhåndsinnstilte kanaler kan
vises på displayet.

– Aktivere/deaktivere i AM- eller FM-modus
under AM-meny Vis
Forhåndsinnstillinger, eller FM-meny
Vis Forhåndsinnstillinger.

Digitalradio (DAB)*
Du kan lagre 10 forhåndsvalg per bånd. Lag-
ring av forhåndsvalg foretas gjennom et langt
trykk på ønsket forvalgsknapp. For mer infor-
masjon, se AM- og FM-radio ovenfor. Velg de
lagrede forvalgene med forvalgstastene.

Et forvalg inneholder en kanal, men ikke en
underkanal. Hvis en underkanal spilles av og
en forhåndsinnstilling lagres, blir bare hoved-
kanalen registrert. Det er fordi underkanaler er
flyktige. Ved neste forsøk på å gjenhente for-
valget, spilles kanalen som inneholder under-
kanalen. Forvalget avhenger ikke av kanalli-
sten.

En liste med forhåndsinnstilte kanaler kan
vises på displayet.

– Aktiver/deaktiver i DAB-modus under
DAB-meny Vis
Forhåndsinnstillinger.

NB!

Lydanleggets DAB-system støtter ikke alle
funksjoner i DAB-standarden.

Relatert informasjon
• Radiostasjonssøk (s. 35)

• Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)

6 Gjelder ikke V60 Plug-in Hybrid.
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RDS-funksjoner
Med RDS kan radioen automatisk bytte til
sterkeste sender. RDS gir mulighet til å få for
eksempel trafikkinformasjon (TP) og å søke
etter bestemte programtyper (PTY).

RDS (Radio Data System) kobler FM-sendere
sammen i nettverk. En FM-sender i et slikt
nettverk sender informasjon som gir en RDS-
radio bl.a. følgende funksjoner:

• Automatisk bytte til en kraftigere sender
dersom mottaket i området er dårlig7.

• Søking etter programinnhold, f.eks. pro-
gramtyper8 eller trafikkinformasjon.

• Mottak av tekstinformasjon om pågående
radioprogram9.

NB!

Enkelte radiostasjoner bruker ikke RDS,
heller ikke utvalgte deler av funksjonalite-
ten.

Hvis den ønskede programkategorien blir fun-
net, kan radioen bytte stasjon og den pågå-
ende lydkilden avbrytes. Hvis f.eks. CD-spille-
ren er aktiv, settes denne i pause. Sendingen
som avbryter, spilles med et forhåndsinnstilt
volum (s. 39). Radioen går tilbake til foregå-

ende lydkilde og volum når det innstilte pro-
grammet slutter å sende.

Programfunksjonene alarm, trafikkinformasjon
(TP), og programtyper (PTY) avbryter hveran-
dre i prioritetsrekkefølge der alarmen har
høyest prioritet og programtypene lavest.
Trykk EXIT for å gå tilbake til den avbrutte
lydkilden, og trykk OK/MENU for å fjerne
meldingen.

Relatert informasjon
• Alarm ved ulykker og katastrofer (s. 38)

• Trafikkinformasjon (TP) (s. 39)

• Radioprogramtyper (PTY) (s. 39)

• Radiotekst (s. 40)

• Automatisk radiofrekvensoppdatering
(AF) (s. 40)

Alarm ved ulykker og katastrofer
Radiofunksjonen brukes for å varsle publikum
om alvorlige ulykker og katastrofer. Displayet
viser meldingen ALARM! når en alarmmel-
ding blir sendt.

Alarm kan avbrytes midlertidie, men ikke
deaktiveres.

Relatert informasjon
• RDS-funksjoner (s. 38)

7 Gjelder FM-radio.
8 Gjelder DAB*-radio.
9 Gjelder FM og DAB*-radio.

https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=d40b18b8fd346408c0a801e80182b9da&version=1&language=no&variant=NO


03 Lyd og medier

03

* Ekstrautstyr/tilbehør, for mer informasjon se Introduksjon. 39

Trafikkinformasjon (TP)
Funksjonen bryter for trafikkinformasjon som
sendes innenfor en innstilt radiostasjons RDS-
nettverk.

Symbolet TP viser at funksjonen er aktivert.
Hvis en stasjon på listen kan sende trafikkin-
formasjon, vises dette ved at TP lyser sterkt
på displayet. Ellers er TP gråfarget.

– Aktivere/deaktivere i FM-modus under
FM-meny TP.

Relatert informasjon
• RDS-funksjoner (s. 38)

Radioprogramtyper (PTY)
En eller flere radioprogramtyper, f. eks. pop
og klassisk musikk, kan velges for DAB*-radio.
Etter valg av en programtype skjer navigering
bare i de kanalene som sender den typen.

Programtyper velges i DAB-modus under
DAB-meny Programtypefiltrering (PTY).

1. Drei TUNE til den programtypen som skal
markeres eller avmarkeres.

2. Marker eller avmarker programtypen med
OK/MENU.

3. Når programtypene er valgt, gå ut av
menysystemet med EXIT.

PTY-symbolet vises på skjermen når funksjo-
nen er aktiv.

I noen tilfeller vil DAB-radioen gå ut av PTY-
stilling, se DAB til DAB-lenke (s. 41).

Relatert informasjon
• RDS-funksjoner (s. 38)

Volumregulering for RDS-funksjoner
RDS-funksjonene det avbrytes for, f.eks.
alarm eller trafikkmeldinger (TP), høres med
det volumet som er valgt for den programty-
pen. Hvis lydvolumet justeres under progra-
mavbruddet, lagres det nye nivået til neste
programavbrudd.

Relatert informasjon
• RDS-funksjoner (s. 38)

• Alarm ved ulykker og katastrofer (s. 38)

• Trafikkinformasjon (TP) (s. 39)
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Radiotekst
Enkelte RDS-stasjoner sender informasjon om
programmenes innhold, artister osv. Informa-
sjonen vises i bildeskjermen. Radiotekst kan
vises for FM- og DAB*-radio.

– Aktivere/deaktivere i FM- eller DAB
modus under FM-meny Vis, eller
DAB-meny Vis.

Relatert informasjon
• RDS-funksjoner (s. 38)

• Digitalradio (DAB)* (s. 40)

Automatisk radiofrekvensoppdatering
(AF)
Funksjonen velger automatisk den sterkeste
senderen for den installerte radiostasjonen og
kan aktiveres for FM-radio.

For å finne en sterk sender kan funksjonen i
unntakstilfeller måtte søke gjennom hele FM-
båndet.

Hvis den innstilte radiostasjonen er lagret
som forvalg (s. 37) bytter funksjonen ikke
sender selv om automatisk radiofrekvensopp-
datering er aktivert.

– Aktiver/deaktiver i FM-modus under FM-
meny Alternativ-frekvens.

Relatert informasjon
• RDS-funksjoner (s. 38)

Digitalradio (DAB)*
DAB (Digital Audio Broadcasting) er et digitalt
sendesystem for radio (s. 34). Bilen støtter
DAB, DAB+ og DMB.

NB!

Det er ikke dekning for DAB overalt. Hvis
det ikke er dekning, vises meldingen Ikke
noe mottak på skjermen.

Relatert informasjon
• Radiostasjoner som forvalg (s. 37)

• Radioprogramtyper (PTY) (s. 39)

• Radiotekst (s. 40)

• Digitalradio (DAB)* - underkanal (s. 41)

• DAB til DAB-lenke (s. 41)

• Menyoversikt - Digitalradio (DAB)* (s.
80)
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Digitalradio (DAB)* - underkanal
Sekundære komponenter blir ofte kalt under-
kanaler. Disse er midlertidige og kan inne-
holde f.eks. oversettinger av hovedprogram-
met til andre språk.

Hvis én eller flere underkanaler sendes, vises
symbolet  til venstre for kanalnavnet på
skjermen. En underkanal indikeres ved at
symbolet - vises til venstre for kanalnavnet på
skjermen.

Drei TUNE for å få tilgang til underkanaler.

Du kan bare komme til underkanalene fra den
valgte hovedkanalen, og ikke noen annen
kanal uten å velge denne.

Relatert informasjon
• Digitalradio (DAB)* (s. 40)

DAB til DAB-lenke
DAB- til DAB-lenke innebærer at DAB-radioen
kan gå fra en kanal med dårlig eller ingen
mottakelse til samme kanal i en annen kanal-
gruppe med bedre mottakelse.

Det kan oppstå en liten forsinkelse under byt-
ting av kanalgruppe. Det kan bli stille en
stund når den aktuelle kanalen slutter å være
tilgjengelig, og inntil den nye kanalen blir til-
gjengelig.

– Aktiver/deaktiver i DAB-modus under
DAB-meny DAB-DAB-
kanalforfølgelse.

Relatert informasjon
• Digitalradio (DAB)* (s. 40)

Mediespiller
Mediespilleren kan spille inn lyd og film fra
CD- og DVD-plater og eksternt tilkoblede lyd-
kilder via AUX- eller USB-inngang eller tråd-
løst strømme lydfiler trådløst strømme lydfiler
(s. 50) fra eksterne enheter via Bluetooth®.
Noen mediespillere kan vise TV* og kan kom-
munisere med mobiltelefon (s. 55) via
Bluetooth®.

Det er mulig å kopiere musikk fra plate eller
USB10 til bilens harddisk (HDD) (s. 46).

Ved internettilkoblet bil (s. 66) er det eventu-
elt mulig å lytte til nettradio, lydbøker og
bruke musikktjenester, se Apper (s. 69).

Bryter for mediespilleren.

For grunnleggende avspilling og navigering,
les om hvordan systemet håndteres (s. 26) og
menyhåndtering (s. 28).

10 Avhengig av marked.
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Visse funksjoner kan kobles til FAV-knappen.
Tikoblet funksjon aktiveres så med et enkelt
trykk på FAV-knappen, se Favoritter (s. 31).

Gracenote MusicID®

Gracenote MusicID® er bransjestandard for
musikkgjenkjenning. Teknikken brukes for å
identifisere og levere omslag og musikkinfor-
masjon til cd-plater, digitale musikkfiler på
lagringsmedier og musikktjenester på Inter-
nett.

Relatert informasjon
• Lyd og media (s. 25)

• Talestyring - mobiltelefon (s. 63)

• Fjernstyring* (s. 75)

• Mediespilleren - kompatible filformater (s.
47)

CD/DVD*
Meidespilleren (s. 41) kan spille forhåndsinn-
spiilte og brente CD-/DVD -plater.

Mediespilleren støtter og kan spille av føl-
gende hovedtyper av plater og filer:

• Forhåndsinnspilte CD-/DVD-plater (CD/
DVD-audio).

• Innspilte DVD-videoplater (DVD Video).

• Brente CD-/DVD-plater med lydfiler.

For mer informasjon om hvilke formater som
støttes, se kompatible filformater (s. 47).

NB!

Noen av plateselskapenes kopieringsbe-
skyttede lydfiler eller privatkopierte lydfiler
kan ikke leses av spilleren.

Det er mulig å kopiere musikk fra plate11 til
bilens harddisk (HDD) (s. 46) og så spille av
derfra.

Visse funksjoner kan kobles til FAV-knappen.
Tikoblet funksjon aktiveres så med et enkelt
trykk på FAV-knappen, se Favoritter (s. 31).

For grunnleggende avspilling og navigering,
les om hvordan systemet håndteres (s. 26) og
menyhåndtering (s. 28). Nedenfor finner du en
nærmere beskrivelse.

Avspilling av og navigering på CD/DVD
Audio (lyd)
Drei TUNE for å komme inn på platens spor-
system. Naviger i systemet ved å dreie på
TUNE.

Begynn avspilling av et spor med ett trykk på
OK/MENU.

Avspilling av og navigering av brente
CD- og DVD-plater
Hvis en plate med lyd-/videofiler mates inn i
spilleren, må platens mappestruktur leses inn.
Det kan ta litt tid før avspillingen starter,
avhengig av platens kvalitet og størrelsen på
informasjonsmengden.

Drei TUNE for å komme inn på platens map-
pesystem eller for å søke blant kategorier.
Naviger i systemet ved å dreie TUNE, velge
mappe med OK/MENU og gå bakover i
systemet med EXIT.

Begynn avspilling av en fil med ett trykk på
OK/MENU.

Når avspillingen av en fil er fullført, fortsetter
avspillingen av de andre filene i den samme
mappen. Skifte av mappe skjer automatisk
når alle filene i mappen er spilt av.

Avspilling av og navigering på DVD
Video
Om håndtering av DVD Video, se Avspilling
og navigering for DVD-videoplater (s. 45).

11 Visse markeder.
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Mediesøk
Det er mulig å søke etter musikk i enhetene
dine. Søket søker gjennom USB, plate og
harddisk. Les mer om søkefunksjonen (s.
44).

Relatert informasjon
• Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

• Hurtigspoling (s. 43)

• Tilfeldig valg av platespor eller lydfiler (s.
43)

• Menyoversikt - CD/DVD-audio (s. 80)

• Menyoversikt - DVD-video (s. 81)

Hurtigspoling
Det er mulig å hurtigspole lyd- og videofiler.12

Hold inne knappen  /  for å hurtigs-
pole lyd- eller videofiler forover/bakover.

Lydfiler hurtigspoles i én hastighet, mens
videofiler kan hurtigspoles i flere hastigheter.
Trykk gjentatte ganger på tastene  / 
for å øke spolehastigheten for videofiler. Slipp
tasten for å gå tilbake til filmvisning i normal
hastighet.

Relatert informasjon
• Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

Tilfeldig valg av platespor eller lydfiler
Denne funksjonen spiller av sporene/lydfilene i
tilfeldig rekkefølge13.

For å lytte på sporene/lydfilene i tilfeldig rek-
kefølge for valgt kilde:

1. Trykk på OK/MENU.

2. Drei TUNE til Tilfeldig avspilling.

3. Trykk OK/MENU for å aktivere eller deak-
tivere funksjonen.

Relatert informasjon
• Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

• Media Bluetooth® (s. 50)

12 Gjelder kun CD-/DVD*-plater, USB og iPod®.
13 Gjelder ikke filmer på DVD. For eksternt tilkoblede lydkilder via AUX-/USB-inngangen gjelder dette kun for USB og iPod®. Støttes ikke av alle mobiltelefoner.
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Mediesøk
Det er mulig å søke etter musikk i enhetene
dine. Søkingen søker gjennom USB (s. 48), -
plate (s. 42) og harddisk (s. 46).

Mediesøket er tilgjengelig fra normalvisningen
for kildene Disc, USB og HDD.

Trykk på OK/MENU og velg Mediesøk for å
starte søket.

Søkefunksjon

Søke ved hjelp av skrivehjul.

Tegnliste.

Veksling av innmatingsstilling (se tabellen
nedenfor).

Bruk skrivehjulet for å skrive inn søkeord.

1. Drei TUNE til ønsket bokstav, og trykk
OK/MENU for å bekrefte. Tall- og bok-
stavknappene på kontrollpanelet i midt-
konsollen kan også brukes.

For å bytte inntastingsstilling til sifre eller
spesialtegn eller gå tilbake til resultatli-
sten dreier du på TUNE til et av valgene
(se forklaring i tabellen nedenfor) i listen
for veksling av inntastingsstilling (2) og
trykker OK/MENU.

2. Fortsett med neste bokstav osv.

3. Når du er fornøyd med søketermen, vel-
ger du Søk.
> Søking pågår. Resultatet vises og

grupperes i følgende kategorier: arti-
ster, album, spor, sjangere, årstall og
komponister.

4. Drei TUNE til en kategori, trykk på OK/
MENU.

5. Drei TUNE for å velg et medium, trykk
OK/MENU for å starte avspilling.

123/A
BC

Bytt mellom bokstaver og sifre
med OK/MENU.

MER Skift til spesialtegn med OK/
MENU.

Søk Utfør mediesøket.

| | } Veksler fra teksthjulet til
Nøk.ord:-feltet. Flytt markøren
med TUNE. Slett eventuelle feil-
stavinger med EXIT. Trykk OK/
MENU for å gå tilbake til tekst-
hjulet.

Merk at tall- og bokstavknappene
på kontrollpanelet kan brukes
ved redigering i Nøk.ord:-feltet.

Slett et tegn som er lagt inn, ved å trykke på
EXIT. Slett alle tegnene som er lagt inn, ved å
holde inne EXIT.

Hvis du trykker på en tallknapp i midtkonsol-
len når teksthjulet vises (se forrige bilde),
vises en tegnliste på skjermen. Fortsett å
trykke gjentatte ganger på sifferknappen helt
til ønsket bokstav, og slipp. Fortsett med
neste bokstav osv. Når en knapp er trykt inn,
bekreftes inntastingen av denne når en annen
knapp trykkes.
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Avspilling og navigering for DVD-
videoplater
Ved avspilling av en DVD-videoplate kan en
platemeny komme frem på skjermen. Plate-
menyen gir deg mulighet til å velge ekstra
funksjoner og innstillinger, som valg av teks-
ting, språk og scenevalg.

For grunnleggende informasjon om avspilling
og navigering, se Håndtere systemet, (s. 26).
Nedenfor finner du en nærmere beskrivelse.

NB!

Videofilm vises bare når bilen står stille.
Når bilen kjører med en hastighet over ca.
8 km/t, vises ikke bildet, og Video er ikke
tilgj. i denne hastigheten vises på
displayet. Lyden høres imidlertid hele
tiden. Bildet vises igjen så snart bilens
hastighet kommer under ca. 6 km/t.

Navigering i DVD-videoplatens egne
meny

Du navigerer i menyen til DVD-videoplaten
med tallknappene i midtkonsollen som vist på
bildet over.

Skifte kapittel eller tittel
Drei TUNE for å se listen med kapitler og
navigere blant disse (hvis du spiller en film,
stoppes denne midlertidig). Trykk på OK/
MENU for å velge kapittel og for å gå tilbake
til utgangsstillingen (hvis en film ble spilt, star-
ter filmen igjen). Trykk på EXIT for å se tittelli-
sten.

I tittellisten velger du tittel ved å dreie TUNE,
og OK/MENU brukes for å bekrefte valg og
for å komme tilbake til kapittellisten. Trykk
OK/MENU for å aktivere valget og gå tilbake
til utgangsstilling. Med EXIT avbryter du
valget og går tilbake til utgangsstillingen (uten
å foreta noen valg).

Du kan også kapittel ved å trykke på
 /  på midtkonsollen eller knappene*

på rattet.

Relatert informasjon
• Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

• Kameravinkel ved avspilling av DVD-
videosplater (s. 46)

• Hurtigspoling (s. 43)

• Tilfeldig valg av platespor eller lydfiler (s.
43)

• Mediespilleren - kompatible filformater (s.
47)
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Kameravinkel ved avspilling av DVD-
videosplater
Med denne funksjonen er det mulig å velge
hvilken kameraposisjon én bestemt scene skal
vises fra, hvis DVD-videoplaten støtter dette.

Gå i platestilling til DVD-videomeny
Utvidete innstillinger Vinkler.

Relatert informasjon
• Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

• Avspilling og navigering for DVD-video-
plater (s. 45)

Bildeinnstillinger
Det er mulig å justere bildeinnstillingene (når
bilen står stille) for lysstyrke og kontrast.

1. Trykk på OK/MENU og velg
Bildeinnstillinger, bekreft med OK/
MENU.

2. Drei TUNE til det som skal justeres, og
bekreft med OK/MENU.

3. Juster innstillingen ved å dreie TUNE og
bekreft med OK/MENU.

Trykk OK/MENU eller EXIT for å gå tilbake til
innstillingslisten.

Relatert informasjon
• Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

• Lyd og media (s. 25)

Harddisk (HDD)*
Det er mulig å kopiere musikk fra plate/USB14

til bilens harddisk (HDD) og så spille av derfra.

For informasjon om hvilke formater som støt-
tes, se kompatible filformater (s. 47).

For grunnleggende avspilling og navigering,
les om hvordan systemet håndteres (s. 26) og
menyhåndtering (s. 28). Nedenfor finner du en
nærmere beskrivelse.

Kopiere musikk til harddisk
Mapper har symbolet .

1. Trykk på OK/MENU og velg HDD-meny.

2. Velg å kopiere fra plateUSB.

3. Velg det som skal kopieres og deretter
Fortsett.

4. Velg destinasjon til plassering av kopiert
musikk.
> Importerer musikk fra plate/

Importerer musikk fra USB

Ikke ta platen/USB-pennen ut før over-
føringen er bekreftet - Musikkfiler er
importert.

14 Avhengig av marked.
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NB!

Ved kopiering fra USB vil ikke musikkfiler
som ikke er plassert i mapper synes, dvs.
hvis de er plassert i rotkatalogen. Disse
låtene kan importeres ved å velge å impor-
tere Alle spor, alternativt plassere filene i
mapper.

Systemet kan kopiere musikk som ligger
maks. 8 nivåer ned i undermapper.

Filformater som kan kopieres til harddisk

CD-/DVD-plater: mp3, wma, aac.

USB: mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b

Gi nytt navn til/slette mappe eller fil
1. Trykk på OK/MENU og velg Gi nytt navn

til/slett filer.

2. Marker mappe eller fil, trykk på OK/
MENU og velg Gi nytt navn eller Slette.

3. Bruk skrivehjulet til å skrive et nytt navn
og deretter Lagre.

Det er ikke mulig å gi en fil det samme navnet
som en annen fil. Da vil systemet beholde det
gamle navnet.

Avspilling og navigering
Visse funksjoner kan kobles til FAV-knappen.
Tikoblet funksjon aktiveres så med et enkelt
trykk på FAV-knappen, se Favoritter (s. 31).

Avspillingsrekkefølge
Avspilling skjer i følge en listerekkefølge.
Trykk på OK/MENU og velg Tilfeldig
avspilling for tilfeldig avspillingsrekkefølge.

Mediesøk
Det er mulig å søke etter musikk i enhetene
dine. Søket søker gjennom USB, plate og
harddisk. Les mer om søkefunksjonen (s. 44).

Lagringsinformasjon
Trykk OK/MENU og velg
Lagringsinformasjon hvis du vil se kapasite-
ten til og bruken av harddisken.

Relatert informasjon
• Mediespiller (s. 41)

• Menyoversikt - harddisk (HDD) (s. 81)

Mediespilleren - kompatible
filformater
Mediespilleren kan spille en mengde forskjel-
lige filtyper, og er kompatibel med formatene i
følgende tabeller.

Kompatible filformater for CD/DVD

NB!

Dobbelformatplater (DVD Plus, CD-DVD-
format) er tykkere enn vanlige CD-plater.
Avspilling kan derfor ikke garanteres, og
det kan forekomme forstyrrelser.

Hvis en CD-plate inneholder en blanding
av MP3- og CDDA-spor, vil alle MP3-spo-
rene overses.

Audio-format CD-Audio, mp3, wma, aac,
m4a

Videoformat CD-Video, DVD-Video,
divx, avi, asf

Kompatible filformater via USB-
kontakten
Lyd- og videofilene i tabellen nedenfor støttes
av systemet ved avspilling via USB-kontak-
ten.

Audio-format mp3, mp4, wma, aac, m4a,
m4b

Videoformat divx, avi, asf
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Relatert informasjon
• Avspilling og navigering for DVD-video-

plater (s. 45)

Ekstern lydkilde via AUX/USB*-
inngang
En ekstern lydkilde, for eksempel en iPod®
eller mp3-spiller, kan kobles til (s. 49) lydan-
legget.

En iPod® eller mp3-spiller med oppladbare
batterier lades (når tenningen er på eller
motoren er i gang) hvis apparatet er koblet til
USB-kontakten.

Det er mulig å kopiere musikk fra USB15 til
bilens harddisk (HDD) (s. 46) og så spille av
derfra.

For grunnleggende avspilling og navigering,
les om hvordan systemet håndteres (s. 26) og
menyhåndtering (s. 28). Nedenfor finner du en
nærmere beskrivelse.

Visse funksjoner kan kobles til FAV-knappen.
Tikoblet funksjon aktiveres så med et enkelt
trykk på FAV-knappen, se Favoritter (s. 31).

Avspilling og navigering
En lydkilde som er koblet til USB-inngangen
kan betjenes med bilens lydkontroller. En
enhet som er koblet til via AUX-inngangen
kan ikke betjenes via bilen.

Drei TUNE for å komme inn i mappesystemet
eller for å søke blant kategorier. Naviger i
systemet ved å dreie TUNE, velge mappe
med OK/MENU og gå bakover i systemet
med EXIT.

Begynn avspilling av en fil med ett trykk på
OK/MENU.

Når avspillingen av en fil er fullført, fortsetter
avspillingen av de andre filene i den samme
mappen. Skifte av mappe skjer automatisk
når alle filene i mappen er spilt av.

Mediesøk
Det er mulig å søke etter musikk i enhetene
dine. Søket søker gjennom USB, plate og
harddisk. Les mer om søkefunksjonen (s. 44).

USB-minne
Det er lettere å bruke USB-minne når du bare
lagrer musikkfiler på minnet. Det tar betydelig
lengre tid for systemet å lese inn lagringsme-

15 Visse markeder.
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dier som inneholder annet enn kompatible
musikkfiler.

NB!

Systemet støtter flyttbare medier som føl-
ger USB 2.0 og filsystemet FAT32 og kan
håndtere 1000 mapper med maksimalt 254
undermapper/filer i hver mappe. Et unntak
er det øverste nivået, som håndterer opptil
1000 undermapper/filer.

NB!

Hvis USB-minnepinnen du bruker er av en
lengre modell, anbefales det å bruke en
adapterledning. Da unngår en mekanisk
slitasje på USB-kontakten og minnepin-
nen.

MP3-spiller
Mange MP3-spillere har et eget filsystem som
ikke støttes av systemet. For at du skal kunne
bruke en MP3-spiller på systemet må den
stilles inn på USB Removable device/Mass
Storage Device.

iPod®

NB!

Systemet støtter bare avspilling av lydfiler
fra iPod®.

NB!

Kilden iPod® brukes for å starte avspilling
(ikke USB).

Når iPod® benyttes som lydkilde, har
bilens lyd- og mediesystem en menystruk-
tur som ligner iPod®-spillerens egen meny-
struktur.

Relatert informasjon
• Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

• Innstilling av lydvolum for ekstern lydkilde
(s. 50)

• Menyoversikt - AUX (s. 83)

• Menyoversikt - iPod (s. 82)

• Menyoversikt - USB (s. 82)

Tilkobling av ekstern lydkilde via
AUX/USB*-inngang
En ekstern lydkilde, for eksempel en iPod®
eller MP3-spiller, kan kobles til lydanlegget via
kontaktene i midtkonsollen.

Tilkoblingspunkter for eksterne lydkilder.

Koble til lydkilde:

1. Trykk på MEDIA, drei TUNE til ønsket
lydkilde USB, iPod eller AUX , trykk på
OK/MENU.
> Hvis du velger USB, vises Koble til

USB på skjermen.

2. Koble din lydkilde til en av kontaktene i
midtkonsollens oppbevaringsrom (se for-
rige bilde).

Skjermen viser teksten Leser USB når syste-
met leser inn filstrukturen til lagringsmediet.
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Avhengig av filstruktur og antall filer, kan det
ta litt tid før innlesingen er ferdig.

NB!

Systemet støtter de fleste iPod®-modeller
som er produsert i 2005 eller senere.

NB!

For å unngå skader på USB-tilkoblingen
slås denne av hvis USB-tilkoblingen kort-
sluttes eller en tilkoblet USB-enhet bruker
for mye strøm (dette kan forekomme hvis
den tilkoblede enheten ikke oppfyller USB-
standard). USB-tilkoblingen aktiveres igjen
automatisk neste gang tenningen slås på
hvis ikke feilen fortsatt foreligger.

Relatert informasjon
• Ekstern lydkilde via AUX/USB*-inngang

(s. 48)

Innstilling av lydvolum for ekstern
lydkilde
Still inn volumet for ekstern lydkilde (s. 48).
Hvis volumet er for høyt eller for lavt, kan kva-
liteten på lyden bli dårligere.

Hvis en ekstern lydkilde (f.eks. en mp3-spiller
eller iPod®) er koblet til AUX-inngangen, kan
lydkilden som er koblet til ha en annen lyd-
styrke enn lydanleggets interne lydstyrke
(f.eks. radioen). Dette kan du korrigere ved å
justere volumet for inngangen: Trykk på
MEDIA-knappen, velg AUX-meny AUX-
inngang, velg voluminnstilling Standard eller
Boost.

NB!

Hvis volumet til den eksterne lydkilden er
for høyt eller for lavt, kan kvaliteten på
lyden bli dårligere. Lydkvaliteten kan også
svekkes hvis spilleren lades opp mens lyd-
og mediesystemet er i AUX-modus. Vent i
så tilfelle med å lade spilleren via 12 V-
uttaket.

Relatert informasjon
• Lyd og medier - avanserte lydinnstillinger

(s. 33)

• Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

• Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)

Media Bluetooth®

Bilens mediespiller er utstyrt med Bluetooth® ,
og kan spille av streaming-lydfiler trådløst fra
eksterne enheter med Bluetooth®, som mobil-
telefoner eller lommedatamaskiner.

Enheten må først registreres og kobles til
bilen (s. 52).

For grunnleggende avspilling og navigering,
les om hvordan systemet håndteres (s. 26) og
menyhåndtering (s. 28). Nedenfor finner du en
nærmere beskrivelse.

Visse funksjoner kan kobles til FAV-knappen.
Tikoblet funksjon aktiveres så med et enkelt
trykk på FAV-knappen, se Favoritter (s. 31).

Avspilling og navigering
Navigering og styring av lyden kan utføres via
midtkonsollens knapper, eller via bryterpane-
let på rattet. På enkelte enheter er det også
mulig å skifte spor fra enheten.

Når en mobiltelefon er koblet til bilen, er det
også mulig å fjernstyre flere av funksjonene til
mobiltelefonen, se Bluetooth® handsfree tele-
fon (s. 55). Skift mellom hovedkildene TEL
og MEDIA for å håndtere respektive funksjo-
ner.
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NB!

Bluetooth®-mediespiller må støtte Audio/
Video Remote Control Profile (AVRCP) og
Advanced Audio Distribution Profile
(A2DP). Spilleren bør bruke AVRCP versjon
1.3 og A2DP 1.2. Ved bruk av andre ver-
sjoner kan enkelte funksjoner utebli.

Ikke alle mobiltelefoner på markedet og
eksterne mediespillere er helt kompatible
med Bluetooth®-funksjonen i bilens medie-
spiller. Volvo anbefaler at du kontakter en
autorisert Volvo-forhandler for å få infor-
masjon om kompatible telefoner og
eksterne mediespillere.

NB!

Bilens mediespiller kan bare spille av lydfi-
ler via Bluetooth®-funksjonen.

Relatert informasjon
• Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

• Koble Bluetooth® -enhet til eller fra (s.
51)

• Tilfeldig valg av platespor eller lydfiler (s.
43)

• Menyoversikt - Media Bluetooth® (s. 83)

Koble Bluetooth® -enhet til eller fra
Bilen har Bluetooth® og kan kommunisere
trådløst med andre Bluetooth®-enheter etter
registrering og tilkobling (s. 52).

Maksimalt 15 Bluetooth®-enheter kan regi-
streres. Registrering utføres én gang per
enhet. Etter registreringen trenger ikke enhe-
ten lenger å være synlig/søkbar, bare ha
Bluetooth® aktivert.

Når Bluetooth®-funksjonen er aktiv og den
sist tilkoblede enheten er innenfor rekkevidde,
kobles den til automatisk til bilen når den
startes. Navnet på den tilkoblede enheten
vises i kildens normalvisning. Vil du koble til
en annen enhet, trykker du på OK/MENU og
velger bytt enhet (s. 53).

Når Bluetooth®-enheten er utenfor rekkevidde
fra bilen, kobles den automatisk fra. For å
koble en enhet fra manuelt - deaktivere
Bluetooth i enheten. Hvis du vil avregistrere
en Bluetooth®-enhet fra bilen, kan du velge
Fjerne en Bluetooth® -enhet (s. 54). Bilen vil
deretter ikke søke etter enheten automatisk.

Det er mulig å ha to Bluetooth®-enheter til-
koblet samtidig. En telefon  og en
medieenhet , som det er mulig å veksle
mellom (s. 53).

Telefonen er koblet til som både telefon og
medieenhet.

Relatert informasjon
• Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

• Media Bluetooth® (s. 50)

• Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)

https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=619f9df98509cbbac0a801e801cfcf19&version=1&language=no&variant=NO
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Registrering av Bluetooth® -enhet
Det er mulig å ha to Bluetooth®-enheter til-
koblet samtidig. En telefon og en medie-
enhet, som det er mulig å veksle mellom. Det
er også mulig å ringe med telefonen og samti-
dig strømme lydfiler. Det er mulig å koble
bilen til Internett (s. 66) via mobiltelefonens
internettoppkobling.

Maksimalt 15 Bluetooth®-enheter kan regi-
streres. Registrering utføres én gang per
enhet. Etter registreringen trenger ikke enhe-
ten lenger å være synlig/søkbar, bare ha
Bluetooth® aktivert.

NB!

Hvis telefonens operativsystem oppdate-
res, er det mulig at registreringen av telefo-
nen brytes. Ta da bort telefonen, se Fjerne
en Bluetooth® -enhet (s. 54) og koble
den til på nytt.

Det er ulike måter å koble til en ekstern enhet
på, avhengig av om enheten har vært koblet
til før eller ikke. Tilkoblingsalternativene
nedenfor tar utgangspunkt i at det er første
gang enheten skal kobles til (registreres), og
at ingen annen enhet er tilkoblet. Tilkoblings-
alternativene viser tilkobling av telefon. Til-
kobling av medieenhet (s. 50) gjøres på
samme måte, men du tar utgangspunkt i
hovedalternativet MEDIA.

Enheter kan kobles til på to måter: enten søke
etter den eksterne enheten fra bilen eller søke
etter bilen fra den eksterne enheten. Dersom
det ene alternativet ikke fungerer, kan du
prøve med det andre.

Hvis du ikke allerede er i normalvisning for
telefon, trykker du på TEL i midtkonsollen.

Eksempel på normalvisning for telefon.

Alternativ 1 - søk etter ekstern enhet via
bilens menysystem
1. Gjør den eksterne enheten søkbar/synlig

via Bluetooth®. Se håndboken for den
eksterne enheten eller
www.volvocars.com.

2. Trykk på OK/MENU, velge Søk etter ny
telefon (for medieenhet Søk etter nytt
utstyr).
> Bilen søker nå etter tilgjengelige

Bluetooth®-enheter. Det kan ta ca. ett
minutt.

3. Velg den Bluetooth®-enheten på listen
som skal kobles til. Bekreft med OK/
MENU.

4. Kontroller at angitt sifferkode i bilen stem-
mer overens med den i den eksterne
enheten. Velg i så fall å akseptere på
begge stedene.

5. Velg i telefonen å akseptere eller avvise
eventuelle valg for telefonens kontakter
og meldinger.
> Den eksterne enheten er nå koblet til.

Mislykkes tilkoblingen, trykker du på EXIT og
kobler til som angitt i alternativ 2.

Alternativ 2 - Søk etter bilen med den
eksterne enhetens Bluetooth®-funksjon
1. Trykk på OK/MENU, velg Gjør det mulig

å oppdage bil og bekreft med OK/
MENU.

2. Søk med den eksteren enheten etter
Bluetooth®-enheter.
> Enheten søker nå etter tilgjengelige

Bluetooth®-enheter. Det kan ta ca. ett
minutt.

https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=166a6952f78ff4e7c0a801e8017e499d&version=3&language=no&variant=NO
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3. Velg navnet på bilen på skjermen på den
eksterne enheten.

4. Kontroller at angitt sifferkode i bilen stem-
mer overens med den i den eksterne
enheten. Velg i så fall å akseptere på
begge stedene.

5. Velg i telefonen å akseptere eller avvise
eventuelle valg for telefonens kontakter
og meldinger.
> Den eksterne enheten er nå koblet til.

Når den eksterne enheten er koblet til, vises
enhetens Bluetooth®-navn på bilens bilde-
skjerm, og enheten kan styres fra bilen.

Relatert informasjon
• Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

• Koble Bluetooth® -enhet til eller fra (s. 51)

Automatisk tilkobling av Bluetooth® -
enhet
Når en Bluetooth®-enhet er registrert (s. 52) i
bilen kobles bilen automatisk til den sist tilko-
blede når bilen startes.

Når Bluetooth®-funksjonen er aktiv og den
sist tilkoblede enheten er innenfor rekkevidde,
kobles den til automatisk. Hvis den sist tilko-
blede enheten ikke er tilgjengelig, forsøker
systemet å koble til en tidligere tilkoblet
mobiltelefon.

Vil du koble til en annen enhet, trykker du
EXIT, velger å koble til en ny enhet (s. 52)
eller bytte til en annen registret registrerad
enhet (s. 53).

Relatert informasjon
• Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

• Koble Bluetooth® -enhet til eller fra (s. 51)

Skift til annen Bluetooth® -enhet
Det er mulig å skifte ut en tilkoblet enhet med
en annen dersom det finnes flere enheter i
bilen. Enheten må først være registrert (s. 52)
av bilen.

Bytte medieenhet
1. Kontroller at den eksterne enheten har

Bluetooth® aktivert. Se håndboken for
den eksterne enheten.

2. Trykk på MEDIA, velg Bluetooth-meny
og deretter Endre enhet.
> Bilen søker etter tidligere tilkoblede

enheter. De eksterne enhetene som
blir funnet, blir angitt med sine respek-
tive Bluetooth®-navn på skjermen i
midtkonsollen.

3. Velg den enheten som skal kobles til.
> Den eksterne enheten kobles til.

Bytte telefon
1. Kontroller at den eksterne enheten har

Bluetooth® aktivert. Se håndboken for
den eksterne enheten.

2. Trykk på TEL, velg Telefonmeny og der-
etter Endre telefon.
> Bilen søker etter tidligere tilkoblede

enheter. De eksterne enhetene som
blir funnet, blir angitt med sine respek-
tive Bluetooth®-navn på skjermen i
midtkonsollen.



||
03 Lyd og medier

03

54

3. Velg den enheten som skal kobles til.
> Den eksterne enheten kobles til.

Relatert informasjon
• Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

• Koble Bluetooth® -enhet til eller fra (s. 51)

Koble fra Bluetooth® -enhet
Når Bluetooth®-enheten er utenfor rekkevidde
fra bilen, kobles den automatisk fra.

Når mobiltelefonen kobles fra, kan en samtale
fortsette ved hjelp av mobiltelefonens inne-
bygde mikrofon og høyttaler.

Håndfrifunksjonen deaktiveres også når
motoren slås av og døren åpnes16.

Vil du avregistrere en Bluetooth®-enhet fra
bilen, kan du se Fjerne en Bluetooth® -enhet
(s. 54). Bilen vil deretter ikke søke etter
enheten automatisk.

Relatert informasjon
• Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

• Koble Bluetooth® -enhet til eller fra (s. 51)

• Media Bluetooth® (s. 50)

• Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)

Fjerne en Bluetooth® -enhet
Hvis du ikke vil ha en Bluetooth® -enhet regi-
strert i bilen lenger, kan du fjerne (avregi-
strere) den. Deretter kommer bilen ikke til å
søke etter enheten automatisk.

Fjerne medie-enhet
I normalvisning i media, trykk på OK/MENU
og velg Bluetooth-meny Endre enhet
Slett enhet.

Fjerne telefon
I normalvisning for telefon, trykk på OK/
MENU og velg Telefonmeny Endre
telefon Slett enhet.

Relatert informasjon
• Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

• Koble Bluetooth® -enhet til eller fra (s. 51)

• Media Bluetooth® (s. 50)

• Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)

16 Kun Nøkkelløs bil.
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Bluetooth® handsfree telefon
En mobiltelefon som er utstyrt med
Bluetooth® kan kobles trådløst til bilen.

Telefonfunksjoner, regulatoroversikt.

Enheten må først registreres og kobles til
bilen (s. 52).

Lyd- og mediesystemet fungerer som hands-
free, med mulighet for å fjernstyre et utvalg av
mobiltelefonfunksjonene. Du kan fortsatt
betjene mobiltelefonen fra dens egne knap-
per, selv om den er koblet til.

Når det er koblet en mobiltelefon til bilen, er
det også mulig å samtidig strømme lydfiler fra
telefonen eller en annen Bluetooth®-tilkoblet
medieenhet, se Media Bluetooth® (s. 50). Skift
mellom hovedkildene TEL og MEDIA for å
håndtere funksjonene til valgt kilde.

NB!

Bare et utvalg mobiltelefoner er helt kom-
patible med håndfri-funksjonen. Volvo
anbefaler at du henvender deg til et autori-
sert Volvo-verksted for å få informasjon
om kompatible telefoner.

Aktivere
Et kort trykk på TEL aktiverer sist tilkoblede
telefon. Er telefonen allered tilkoblet og du
trykker på TEL, vises en snarveimeny med
vanlige menyvalg for telefonen. Symbolet

 viser at en telefon er tilkoblet.

Ringe
1. Kontroller at symbolet  vises øverst

på skjermen og at håndfrifunksjonen er i
telefonmodus.

2. Slå ønsket nummer eller drei TUNE mot
høyre i normalvisning for å komme til tele-
fonlisten (s. 58) og til venstre for samta-
lelisten for alle samtaler.

3. Trykk på OK/MENU.

Du avslutter samtalen med EXIT.

Lese tekstmelding17

Bilen henter meldinger fra den tilkoblede
mobiltelefonen og viser dem, men bare når
mobiltelefonen er tilkoblet.

Hvis en tilkoblet telefon tar imot en tekstmel-
ding, vises symbolet  øverst på skjer-
men.

1. Trykk på TEL og deretter på OK/MENU
for å kommet til Telefonmeny.

2. Drei TUNE til Meldinger, og trykk OK/
MENU.

3. Drei TUNE til den meldingen som skal
leses, og trykk OK/MENU.
> Meldingen vises på skjermen.

4. Med et trykk på OK/MENU nås mel-
dingsmenyen med alternativer for å f.eks.
la systemstemmen lese opp meldingen,
ringe opp avsender av meldingen eller
slette meldingen.

Er hovedkilden TEL allerede aktiv, vises en til-
leggsmeny med nye meldinger på skjermen.
Når du trykker på OK/MENU, vises valgt mel-
ding, samtidig som systemstemmen leser den
opp. Opplesingen avbrytes med EXIT.

17 Støttes ikke av alle mobiltelefoner. Noen mobiltelefoner må stilles inn for å tillate varsler.

https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=a51e28b1850c22aac0a801e801db7846&version=1&language=no&variant=NO
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NB!

For å vise meldinger på den tilkoblede
mobiltelefonen i bilen, må innhentingen
aksepteres i mobiltelefonen når den kobles
til. Avhengig av mobiltelefon kan dette skje
ved at:

• et tilleggsvindu eller et varsel vises og
aksepteres i telefonen.

• aksepter deling av informasjonen i
telefoninnstillingene for Bluetooth®-til-
koblingen til bilen.

I enkelte tilfeller kan det kreves at mobilte-
lefonen kobles fra og til bilen igjen for at
speilingen skal skje.

Relatert informasjon
• Bluetooth® handsfree telefon - oversikt (s.

56)

• Bluetooth® handsfree telefon - lydinnstil-
linger (s. 57)

• Menyoversikt - Bluetooth® håndfri (s.
84)

Bluetooth® handsfree telefon -
oversikt
Systemoversikt for Bluetooth® handsfree tele-
fon.

Systemoversikt

Mobiltelefon

Mikrofon

Bryterpanel* i rattet

Betjeningspanel i midtkonsollen

Relatert informasjon
• Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

• Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)

• Koble Bluetooth® -enhet til eller fra (s. 51)

Samtalebetjening
Funksjoner for håndtering av telefonsamtale.

Innkommende samtale
– Trykk OK/MENU for å besvare samtale,

også dersom lydanlegget er i f.eks.
RADIO- eller MEDIA-stilling.

Avvis eller koble til med EXIT.

Samtalemeny
I telefonmodus gir et trykk på OK/MENU
mens samtale er i gang, tilgang til følgende
funksjoner:

• Mobil - samtalen flyttes fra håndfri til
mobiltelefonen. For noen mobiltelefonty-
per avbrytes tilkoblingen. Dette er nor-
malt. Håndfri-funksjonen spør om du vil
koble til igjen.

• Dempet - lydsystemets mikrofon dem-
pes.

• Velg nummer - mulighet til å ringe opp
en tredjepart ved hjelp av talltastene (tele-
fonsamtale som pågår, settes i ventemo-
dus).

Samtaleliste
Samtalelisten speiles i håndfrifunksjonen ved
hver nye tilkobling, og oppdateres deretter
under tilkoblingen. Vri i normalvisning mot
venstre med TUNE for å se samtalelisten.

https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=954233095610d524c0a801e8016149e3&version=2&language=no&variant=NO


03 Lyd og medier

03

* Ekstrautstyr/tilbehør, for mer informasjon se Introduksjon. 57

I telefonmodus kan du under Telefonmeny
Anropsliste se samtalelisten for den tilko-

blede telefonen.

NB!

For å vise samtalelisten til den tilkoblede
mobiltelefonen i bilen, må speilingen
aksepteres i mobiltelefonen når den kobles
til.

Relatert informasjon
• Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

• Talestyring - mobiltelefon (s. 63)

• Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)

• Bluetooth® handsfree telefon - lydinnstil-
linger (s. 57)

• Telefonbok (s. 58)

Bluetooth® handsfree telefon -
lydinnstillinger
Det er mulig å justere samtalevolum, lydanleg-
gets volum, ringevolum.

Samtalevolum
Samtalevolumet kan bare endres under en
pågående samtale. Bruk knappene* på rattet,
eller drei på VOL.

Lydsystemets volum
Så lenge det ikke pågår noen samtale, juste-
res volumet på lydsystemet på vanlig måte
ved å dreie VOL.

Dersom en lydkilde er aktiv ved innkom-
mende samtale, dempes denne automatisk.

Ringesignalvolum
Ringesignalvolumet kan endre volumet på
systemstemmen ved å trykke på SOUND-
knappen, dreie TUNE til
Ringesignallydstyrke og trykke OK/MENU.
Juster ringesignalvolumet ved å dreie på
TUNE, og lagre innstillingen med OK/MENU.

Ringetoner
Håndfrifunksjonens innebygde ringesignal
brukes ved innkommende samtale.

NB!

For noen mobiltelefoner må ikke ringesig-
nalet til den tilkoblede mobiltelefonen slås
av og brukes samtidig som det innebygde
signalet til håndfrisystemet.

Relatert informasjon
• Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

• Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)

https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=a9d6749bf92b3fc3c0a801e801ea5acc&version=1&language=no&variant=NO
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Telefonbok
Bilen speiler telefonlisten til den tilkoblede
mobiltelefonen og viser denne, men bare når
mobiltelefonen er tilkoblet.

All bruk av telefonboken forutsetter at symbo-
let  vises øverst på skjermen og at
håndfrifunksjonen er i telefonmodus.

Hvis telefonboken inneholder kontaktopplys-
ninger for en oppringer, vises disse på skjer-
men.

NB!

For å vise telefonlisten til den tilkoblede
mobiltelefonen i bilen, må speilingen
aksepteres i mobiltelefonen når den kobles
til. Avhengig av mobiltelefon kan dette skje
ved at:

• et tilleggsvindu eller et varsel vises og
aksepteres i telefonen.

• aksepter deling av informasjonen i
telefoninnstillingene for Bluetooth®-til-
koblingen til bilen.

I enkelte tilfeller kan det kreves at mobilte-
lefonen kobles fra og til bilen igjen for at
speilingen skal skje.

Relatert informasjon
• Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

• Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)

• Telefonbok - hurtigsøk i kontakter (s.
58)

• Telefonbok - tegntabell tastatur i midt-
konsoll (s. 59)

• Telefonbok - søke etter kontakter (s. 59)

Telefonbok - hurtigsøk i kontakter
Drei TUNE mot høyre i normalvisningen, og
du ser en liste med kontakter.

Drei TUNE for å velge og trykk OK/MENU for
å ringe opp.

Under navnet på kontakten står det telefon-
nummeret som er valgt som standard. Der-
som symbolet ▼ finnes til høyre for kontakten,
finnes det flere telefonnummer som er lagret
på kontakten. Trykk OK/MENU for å vise
numrene. Bytt og ring opp et annet nummer
enn det som er valgt som standard ved å
dreie på TUNE. Trykk OK/MENU for å ringe.

Søk i listen med kontakter ved å taste inn
begynnelsen på kontaktens navn på tastatu-
ret i midtkonsollen. Se Telefonbok - tegnta-
bell tastatur i midtkonsoll (s. 59) angående
knappenes funksjon.

Relatert informasjon
• Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

• Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)

• Telefonbok (s. 58)
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Telefonbok - tegntabell tastatur i
midtkonsoll
Tabell over mulige tegn som kan brukes i tele-
fonboken.

Tast Funksjon

Mellomrom . , - ? @ : ; / ( ) 1

A B C Å Ä Æ À Ç 2

D E F È É 3

G H I Ì 4

J K L 5

M N O Ö Ø Ñ Ò 6

P Q R S ß 7

T U V Ü Ù 8

W X Y Z 9

+ 0 p w

# *

Relatert informasjon
• Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

• Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)

• Telefonbok (s. 58)

Telefonbok - søke etter kontakter
Søke etter kontakter i telefonboken (s. 58).

Søke ved hjelp av skrivehjul.

Tegnliste

Veksling av innmatingsstilling (se tabellen
nedenfor)

Telefonbok

For å søke etter en kontakt, gå i telefonstilling
til Telefonmeny Kontakter.

1. Drei TUNE til ønsket bokstav, og trykk
OK/MENU for å bekrefte. Tall- og bok-
stavknappene på kontrollpanelet i midt-
konsollen kan også brukes.

2. Fortsett med neste bokstav osv. Resulta-
tet av søket vises i telefonboken (3).
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3. For å bytte inntastingsstilling til sifre eller
spesialtegn eller gå tilbake til telefonbo-
ken dreier du på TUNE til et av valgene
(se forklaring i tabellen nedenfor) i listen
for veksling av inntastingsstilling (2) og
trykker OK/MENU.

123/A
BC

Bytt mellom bokstaver og sifre
med OK/MENU.

MER Skift til spesialtegn med OK/
MENU.

=> Tar deg til telefonboken (3). Drei
TUNE for å velge en kontakt,
trykk OK/MENU for å se lagrede
nummer og øvrig informasjon.

Slett et tegn som er lagt inn, ved å trykke på
EXIT. Slett alle tegnene som er lagt inn, ved å
holde inne EXIT.

Hvis du trykker på en tallknapp i midtkonsol-
len når teksthjulet vises (se forrige bilde),
vises en tegnliste på skjermen. Fortsett å
trykke gjentatte ganger på sifferknappen helt
til ønsket bokstav eller tall, og slipp. Fortsett
med neste bokstav og tall osv. Når en knapp
er trykt inn, bekreftes inntastingen av denne
når en annen knapp trykkes.

Relatert informasjon
• Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

• Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)

Talestyring
Talestyring gir føreren mulighet til å aktivere
bestemte funksjoner i multimediesystemet, i
radioen, i en Bluetooth®-tilkoblet mobiltelefon
eller i Volvos navigasjonssystem*.

NB!

• Informasjonen for talestyring av mobil-
telefon i denne delen beskriver bruken
av talekommandoer for å styre en
Bluetooth®-tilkoblet mobiltelefon.
Detaljert informasjon om bruk av en
Bluetooth®-tilkoblet mobiltelefon, se
Bluetooth® handsfree telefon (s. 55).

• Volvos navigasjonssystem* - har et
separat tillegg med mer informasjon
om talestyring og talekommandoer for
dette systemet.

Talekommandoen tilbyr bekvem håndtering
og hjelper føreren slik at han ikke distraheres
og i stedet kan konsentrere seg om kjøringen
og fokusere sin oppmerksomhet på vei og
trafikksituasjon.

ADVARSEL

Føreren har alltid det fulle ansvaret for å
kjøre bilen på en sikker måte og overholde
gjeldende trafikkregler.

Talestyringssystemet gir føreren mulighet til å
aktivere enkelte funksjoner i multimediesyste-

met, i radion, i en Bluetooth®-tilkoblet mobil-
telefon eller i Volvos navigasjonssystem* ved
bruk av tale, samtidig som føreren kan holde
hendene på rattet. Inndataene skjer i dialogs
form med talte kommandoer fra brukeren og
verbale svar fra systemet. Talestyringssyste-
met bruker samme mikrofon som Bluetooth®

handsfree-systemet (se Bluetooth® handsfree
telefon - oversikt (s. 56)) og talestyringssyste-
met svarer gjennom bilens høyttalere.

Komme i gang med talestyring

Rattbrytere.

Knapp for talestyring

• Trykk på knappen for talestyring (1) for å
aktivere systemet og initiere en dialog
med talekommandoer. Systemet vil da
vise vanlige kommandoer i displayet i
midtkonsollen.

Husk på følgende når du bruker talestyrings-
systemet:
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• Ved kommandoer - snakk etter tonen,
med normal stemme i vanlig tempo.

• Tal ikke mens systemet svarer (systemet
oppfatter ikke kommandoer i dette tids-
rommet).

• Bilens dører, vinduer og takluke* skal
være stengt.

• Unngå bakgrunnslyder i kupéen.

NB!

Ved usikkerhet om hvilken kommando
som skal bruker kan føreren si "Hjelp".
Systemet svarer da med noen forskjellige
kommandoer som kan brukes i den aktu-
elle situasjonen.

Talestyring kan avbrytes på følgende måte:

• si "Avbryt"

• trykk på EXIT eller en annen knapp for
hovedkilde (for eksempel MEDIA).

Tilkobling av mobiltelefon
Før talekommandoen til mobiltelefonen kan
brukes må en mobiltelefon være registrert og
tilkoblet via Bluetooth® håndfri. Dersom en
telefonkommando gis og ingen mobiltelefoner
er tilkoblet, vil systemet informere om dette.
For informasjon om registrering og tilkobling
av mobiltelefon, se Registrering av Bluetooth®

-enhet (s. 52).

Relatert informasjon
• Språkvalg for talestyring (s. 61)

• Hjelpefunksjoner for talestyring (s. 62)

• Talestyring - innstillinger (s. 62)

• Talestyring - talekommandoer (s. 63)

• Talestyring - hurtigkommando (s. 63)

Språkvalg for talestyring
Mulige språkvalg for talestyring (s. 60) velges i
menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 14).

Språkliste.

Talestyring er ikke mulig for alle språk. Til-
gjengelige språk for talestyring er merket med
et ikon i språklisten - . Endring av språk
utføres i menysystemet MY CAR, se MY CAR
(s. 14).

NB!

Du kan ikke bytte språk for talestyring uten
å samtidig endre språk for hele menysy-
stemet.

Relatert informasjon
• Hjelpefunksjoner for talestyring (s. 62)

• Talestyring - innstillinger (s. 62)
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Hjelpefunksjoner for talestyring
Det finnes hjelpefunksjoner for å gjøre seg
kjent med talestyringssystemet (s. 60) og
muligheter til å lære systemet din stemme og
uttale.

• Taleinstruksjoner: En funksjon som hjel-
per deg med å gjøre deg kjent med syste-
met og framgangsmåten for å gi kom-
mandoer.

• Taletrening: En funksjon som gjør det
mulig for talestyringssystemet å lære å
kjenne din stemme og din uttale. Funksjo-
nen gir mulighet til å programmere inn
tale for en brukerprofil.

• Kortfattet instruksjon: En funksjon som
leser opp en kort instruksjon om hvordan
systemet fungerer.

NB!

Talestyring og taleprogrammeringen kan
bare startes når bilen står parkert.

Taleinstruksjoner
Instruksjonene kan startes i menysystemet
MY CAR under Innstill.
Talestyringinnstillinger Opplæring. For
beskrivelse av menysystemet, se MY CAR (s.
14).

Instruksjonene er delt i 3 leksjoner, som det
totalt tar omtrent 5 minutter å gjennomføre.
Systemet begynner med den første leksjonen.

Hvis du vil hoppe over en leksjon, går til til
neste og trykker på . Gå tilbake til forrige
leksjon ved å trykke på .

Avslutt instruksjonene med et trykk på EXIT.

Taletilpasning
Systemet viser et antall fraser som du skal
uttale. Taletilpasning kan startes i menysyste-
met MY CAR under Innstill.
Talestyringinnstillinger Taletilpasning.
For beskrivelse av menysystemet, se MY
CAR (s. 14).

Etter at taletilpasningen er avsluttet, må du
huske å velge profilen (s. 62) Opplært
bruker under Brukerinnstilling.

Kortfattet instruksjon
Systemet leser opp en kortfattet instruksjon
for talestyring. Du starter instruksjonen ved å
trykke på knappen for talestyring (s. 60) og si
"Kortfattet instruksjon".

Relatert informasjon
• Språkvalg for talestyring (s. 61)

• Talestyring - innstillinger (s. 62)

Talestyring - innstillinger
Flere innstillinger kan gjøres for talestyringssy-
stemet (s. 60).

• Brukerinnstilling - Taleprofilen kan stilles
inn i menysystemet MY CAR under
Innstill. Talestyringinnstillinger
Brukerinnstilling. Velg mellom Standard
eller Opplært bruker. Opplært bruker
kan bare velges hvis taleprogrammering
(s. 62) er utført. For beskrivelse av meny-
systemet, se MY CAR (s. 14).

• Syntetisk tale-hastighet - Opplesingsha-
stigheten for systemets dynamiske (ikke
forhåndsinnstilte) tekst til tale-stemme
kan endres i menysystemet MY CAR
under Innstill. Talestyringinnstillinger

TTS-hastighet. Velg mellom Rask,
Middels og Sakte. For beskrivelse av
menysystemet, se MY CAR (s. 14).

• Talestyringsvolum - Du kan endre volu-
met på systemstemmen ved å trykke på
SOUND-knappen, dreie TUNE til
Talestyringsvolum og trykke OK/
MENU. Juster talevolumet ved å dreie på
TUNE, og lagre innstillingen med OK/
MENU.

Relatert informasjon
• Språkvalg for talestyring (s. 61)

• Hjelpefunksjoner for talestyring (s. 62)
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Talestyring - talekommandoer
Det er mulig å talestyre (s. 60) visse funksjoner
i multimediesystemet og i en Bluetooth®- til-
koblet mobiltelefon med førerdefinerte tale-
kommandoer.

Føreren starter en dialog med stemmekom-
mandoer ved å trykke på knappen for talesty-
ring (s. 60).

Når en dialog er startet, vil vanlige komman-
doer bli vist på displayet.

Når føreren blir vant med systemet, kan han
påskynde kommandodialogen og hoppe over
oppfordringer fra systemet, ved å trykke kort
på knappen for talestyring.

Kommandoer kan gis på flere måter
Kommandoen for å f. eks. søke etter et lyds-
por i mediespilleren kan gis i flere trinn eller
som én kortkommando.

• "Mediesøk" > "Spor" - Si "Mediesøk",
vent på svar fra systemet og fortsett så
med å si "Spor".

eller

• "Søk etter spor" - Si en kortkommando i
ett.

Relatert informasjon
• Talestyring - hurtigkommando (s. 63)

• Talestyring - mobiltelefon (s. 63)

• Talestyring - radio (s. 64)

• Talestyring - multimedia (s. 65)

Talestyring - hurtigkommando
Talestyring (s. 60) kan utføres med et antall
forhåndsdefinerte hurtigkommandoer.

Du finner hurtigkommandoene for multime-
diesystemet og telefonen i menysystemet MY
CAR under Innstill.
Talestyringinnstillinger Kommandoliste

Globale kommandoer,
Telefonkommando, Mediekommandoer,
Radiokommandoer eller
Navigasjonskommando*. For beskrivelse av
menysystemet, se MY CAR (s. 14).

Hjelpeteksten for hver kommando forteller
hvordan kommandoen kan brukes i alle kil-
der, eller om den bare kan brukes i én kilde.

Relatert informasjon
• Talestyring - talekommandoer (s. 63)

• Talestyring - mobiltelefon (s. 63)

• Talestyring - radio (s. 64)

• Talestyring - multimedia (s. 65)

Talestyring - mobiltelefon
Talestyr (s. 60) en Bluetooth®-tilkoblet mobil-
telefon til å ringe en kontakt eller et nummer.

Følgende dialoger er bare eksempler. Reak-
sjonen fra systemet kan variere etter situasjo-
nen.

Ring et nummer
Systemet forstår sifrene 0 (null) til 9 (ni). Disse
sifrene kan uttales enkeltvis, i grupper på flere
siffere om gangen eller hele nummeret på en
gang. Tall som er høyere enn 9 (ni) kan ikke
håndteres av systemet, f.eks. 10 (ti) eller 11
(elve) er ikke mulig.

Følgende dialog med talekommandoen ringer
opp et nummer.

1. Brukeren starter dialogen ved å si: "Ring
nummer".
> Systemet svarer med "Si nummeret".

2. Begynn med å si sifrene (ett og ett siffer,
dvs. "Seks-åtte-sju" osv.) i telefonnum-
meret.
> Ved pause vil systemet gjenta den

siste inntalte gruppen av tall.

3. Fortsett å si sifrene. Når hele nummeret
er sagt, avslutter du ved å si: "Ok".
> Systemet ringer opp nummeret.

Du kan endre nummeret ved å si
"Korrigering" (som fjerner den sist talte
gruppen med sifre) eller "Slette" (som sletter
hele det talte telefonnummeret). Hvis du sier
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"Gjenta" vil systemet lese opp hele det inn-
talte nummeret.

Ring en kontakt
Følgende dialog med talekommandoen ringer
opp en kontakt i telefonlisten.

1. Brukeren starter dialogen ved å si: "Ring
kontakt".
> Systemet svarer med "Si navnet".

2. Si navnet på kontakten.
> Hvis bare en kontakt finnes, ringer

systemet opp kontakten, ellers gir
systemet fortsatte instruksjoner for å
finne riktig kontakt.

Hvis en kontakt har flere numre i telefonlisten,
kan du etter navnet si "Mobil" eller "Jobb"
for å hjelpe systemet.

Flere kommandoer
Flere kommandoer for talestyring av mobilte-
lefon finner du i menysystemet MY CAR
under Innstill. Talestyringinnstillinger
Kommandoliste Telefonkommando. For
beskrivelse av menysystemet, se MY CAR (s.
14).

Relatert informasjon
• Talestyring - radio (s. 64)

• Talestyring - multimedia (s. 65)

Talestyring - radio
Talestyr (s. 60) radioen til å f.eks. bytte sta-
sjon.

Følgende dialoger er bare eksempler. Reak-
sjonen fra systemet kan variere etter situasjo-
nen.

Bytt stasjon
Følgende dialog med talekommandoen bytter
radiostasjon.

1. Brukeren starter dialogen ved å si: "Velg
stasjon".
> Systemet svarer med "Si navnet til

stasjonen".

2. Si navnet på radiostasjonen.
> Systemet veksler til sendingen til

radiostasjonen.

Bytt frekvens
Systemet forstår tall mellom 87,5 (åttisju
komma fem) og 108,0 (hundreogåtte komma
null).

Følgende dialog med talekommandoen bytter
radiofrekvens.

1. Brukeren starter dialogen ved å si:
"Frekvens".
> Systemet svarer med "Si frekvensen".

2. Si en frekvens mellom 87,5 og 108,0
megahertz.
> Systemet veksler til radiofrekvensen.

Flere kommandoer
Flere kommandoer for talestyring av radio fin-
ner du i menysystemet MY CAR under
Innstill. Talestyringinnstillinger
Kommandoliste Radiokommandoer. For
beskrivelse av menysystemet, se MY CAR (s.
14).

Relatert informasjon
• Talestyring - mobiltelefon (s. 63)

• Talestyring - multimedia (s. 65)
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Talestyring - multimedia
Talestyr (s. 60) multimediesystemet til å f.eks.
bytte kilde eller spor.

Følgende dialoger er bare eksempler. Reak-
sjonen fra systemet kan variere etter situasjo-
nen.

Bytte kilde
Følgende dialog med talekommandoen bytter
mediekilde.

– Brukeren starter dialogen ved å si:
"Plate".
> Systemet veksler til CD/DVD-spilleren.

Andre kilder nås ved å i stedet si f.eks.
"Bluetooth", "TV" eller "USB". Hvilke kilder
du kan veksle mellom, er avhengig av hva
som er tilkoblet akkurat da og om det finnes
avspillingsbare medier i kilden. Hvis en
mediekilde ikke er tilgjengelig, forklarer syste-
met hvorfor.

Bytt spor
Systemet forstår tallene 0 (null) til 99 (nittini).
Systemet kan ikke håndtere tall over 99 (nit-
tini), f.eks. er ikke 100 (hundre) eller 101 (hun-
dreogen) mulig.

Følgende dialog med talekommandoen bytter
spor.

1. Brukeren starter dialogen ved å si: "Velg
spor".
> Systemet svarer med "Si

spornummeret".

2. Si nummeret på sporet (som ett tall, dvs.
"Tjuetre" og ikke "To-tre").
> Systemet veksler til spornummeret for

den aktive mediekilden.

Søk i medier
Følgende dialog med talekommandoen søker
ettermedier.

1. Brukeren starter dialogen ved å si: "Søk
etter medier".
> Systemet viser en nummerert liste over

mulige søkekategorier og svarer med:
"Velg et rekkenummer, eller si en
kategori for mediesøk".

2. Si et rekkenummer eller en søkekategori.
> Systemet gir fortsatte instruksjoner for

å finne riktige medier.

Flere kommandoer
Flere kommandoer for talestyring av multime-
diesystemet finner du i menysystemet MY
CAR under Innstill.
Talestyringinnstillinger Kommandoliste

Mediekommandoer. For beskrivelse av
menysystemet, se MY CAR (s. 14).

Relatert informasjon
• Talestyring - mobiltelefon (s. 63)

• Talestyring - radio (s. 64)
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Internettilkoblet bil
Ved at bilen kobles til internett åpnes mulig-
heten for å bruke f. eks. navigeringstjenester,
nettradio og musikktjenester via apper (s.
69) og bruke bilens innebygde nettleser (s.
70).

Når bilen er koblet til internett går det an å
bruke tilleggsprogrammer (apper). Det kan
variere hvilke apper som er tilgjengelig, men
kan f.eks. være av typen navigeringstjenester,
sosiale medier, nettradio og musikktjenester.
Bilen har en enkel nettleser for å søke og vise
informasjon fra internett.

Koble til internett med bilens innebygde
modem (s. 67)*18 eller med Bluetooth® via
mobiltelefon. Mobiltelefonen må først regi-

streres og kobles til bilen. Deretter kobles den
til automatisk.

Om tilkobling til internett skjer via mobiltele-
fon, går det an å samtidig bruke andre mobil-
telefonfunksjoner, som å lese tekstmeldinger
og ringe, se Bluetooth® handsfree telefon (s.
55).

Mobiltelefon og nettleverandør må støtte
internettdeling (deling av internettoppkobling)
og abonnementet må omfatte datatrafikk.

NB!

Ved bruk av internett overføres data (data-
trafikk), og det kan medføre en kostnad.

Aktivering av dataroaming kan gi ytterli-
gere avgifter.

Kontakt nettverksleverandøren om kostna-
den for datatrafikk.

Koble bilen til Internett
Velg tilkoblingsalternativ:

• Bluetooth®

1. Mobiltelefonen må først registreres og
kobles til bilen (s. 52).

2. Hvis bilen allerede er oppkoblet mot inter-
nett, trykk på MY CAR, velg Innstill.
Internettinnstillinger Bluetooth.

Senere vil bilen koble seg opp automatisk.

• Bilmodem*19

Se Bilmodem* (s. 67) hvis du vil koble til
med bilmodem.

Avbryt nettverkstilkoblingen

Trykk på MY CAR, velg Innstill.
Internettinnstillinger Ingen. Bilen kommer
ikke til å koble seg opp mot internett.

Ingen eller dårlig Internettilkobling
Mengden data som overføres kommer an på
hvilke tjenester eller apper som brukes i bilen.
For eksempel medfører det en stor datatra-
fikkmengde å strømme lyd, så det krever god
tilkobling og god signalstyrke.

• Mobiltelefon til bil

18 Bare biler med Volvo On Call
19 Bare biler med Volvo On Call
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Hastigheten til Bluetooth-oppkoblingen kan
variere, avhengig av plasseringen av mobilte-
lefonen i bilen. Flytt mobiltelefonen nærmere
bilens lyd- og mediesystem for å øke signal-
styrken. Pass på at det ikke finnes noe som
forstyrrer mellom disse.

• Mobiltelefon til nettverksleverandør

Hastigheten i det mobile nettverket varierer
alt etter dekningen der du er. Dårligere nett-
dekning kan forekomme, f.eks. i tunneler, ved
høye fjell, i dype daler eller innendørs. Hastig-
heten kommer også an på hvilken avtale du
har med din teleoperatør.

NB!

Kontakt nettleverandøren din hvis du får
problemer med datatrafikken.

Relatert informasjon
• Symboler på skjermen (s. 30)

• Eierskifte (s. 10)

Bilmodem*20

Bilen har et modem som kan brukes til å koble
bilen til internett. Det er også mulig å dele
Internettilkoblingen via Wi-Fi.

Internettilkobling

1. Sett inn ditt personlige SIM-kort i holde-
ren i hanskerommet.

2. Trykk på MY CAR, velg Innstill.
Internettinnstillinger Bilmodem.
> Nå er bilen koblet til Internett, og det er

mulig å bruke Internettfunksjonene, se
Internettilkoblet bil (s. 66).

Du slår av internettilkoblingen ved å trykke på
MY CAR og velge Innstill.
Internettinnstillinger Bilmodem Ingen.

NB!

Ved bruk av internett overføres data (data-
trafikk), og det kan medføre en kostnad.

Aktivering av dataroaming kan gi ytterli-
gere avgifter.

Kontakt nettverksleverandøren om kostna-
den for datatrafikk.

Dele ut Wi-Fi-hotspot

Når bilen er koblet til internett via bilmode-
met, kan du dele internettilkoblingen (Wi-Fi-
hotspot), slik at andre enheter kan benytte bil-
modemet.

Nettverksleverandøren (SIM-kortet), må støtte
internettdeling (deling av Internettilkobling).

20 Bare biler med Volvo On Call.
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1. Trykk på MY CAR og Innstill.
Internettinnstillinger Wi-Fi hotspot i
bilen

Angi navn på Wi-Fi-nettverket (SSID) og
angi passord. Navnet skal inneholde 6-32
tegn og passordet 10-63 tegn. Det er
mulig å bytte navn og passord senere.

2. Aktiver bilens Wi-Fi-hotspot ved å mar-
kere i avkryssingsruten.
> Nå kan eksterne enheter koble seg til

bilens Wi-Fi-hotspot.

For å deaktivere internettdelingen - fjern
avkryssingen.

NB!

Aktivering av Wi-Fi-hotspot kan føre til
enda flere avgifter til nettverksleverandø-
ren.

Kontakt nettverksleverandøren om kostna-
den for datatrafikk.

Opp til 8 enheter kan kobles til bilens Wi-Fi-
hotspot. Antall tilkoblede enheter vises med
på trykke på MY CAR, og velge Innstill.
Internettinnstillinger.

Antallet tilkoblede enheter til bilens Wi-Fi-hots-
pot.

For å vise hvilke enheter som er koblet til
bilens Wi-Fi-hotspot, trykk på MY CAR, og
velg Innstill. Internettinnstillinger Wi-
Fi hotspot i bilen.

Teknikk og sikkerhet for Wi-Fi-hotspot

Ved deling av Wi-Fi-hotspot brukes frekven-
sen 2,4 GHz. Hvis flere enheter jobber på fre-
kvensen samtidig, kan det føre til dårligere
ytelse.

• Frekvens - 2,4 GHz.

• Standarder - 802.11 b / g / n.

• Sikkerhetssertifikat - WPA2-AES-CCMP.

• Antennen til modemet i bilen er plassert
på taket.

Ingen eller dårlig Internettilkobling
Se Internettilkoblet bil (s. 66).

Relatert informasjon
• Internettilkoblet bil (s. 66)

• Symboler på skjermen (s. 30)
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Apper
Apper (applikasjoner) er tjenester som kan
brukes hvis bilen er koblet til internett. Hvilke
apper som er tilgjengelig, varierer, men kan
f.eks. være av typen navigeringstjenester,
sosiale medier, nettradio og musikktjenester.

For grunnleggende håndtering av systemet,
se håndtere systemet (s. 26) og menyhåndte-
ring (s. 28).

For at du skal kunne bruke apper, må bilen
først være koblet til Internett (s. 66) .

Et symbol (s. 30) vises i øverste, høyre hjørne
på skjermen når bilen er koblet til internett.
Hvis ingen Internettilkobling er tilgjengelig,
varsles det om dette på skjermen.

NB!

Ved bruk av internett overføres data (data-
trafikk), og det kan medføre en kostnad.

Aktivering av dataroaming kan gi ytterli-
gere avgifter.

Kontakt nettverksleverandøren om kostna-
den for datatrafikk.

Trykk på tilkoblingsknappen  på midtkon-
sollen og velg Apper for å vise tilgjengelige
apper21. Velg en app på listen og start med
OK/MENU.

Appene lastes ned fra Internett til bilen og
kjøres derfra. Appene lastes (oppdateres)
hver gang de startes. Det betyr at det kreves
internettoppkobling hver gang en app skal
brukes.

Enkelte apper krever at man deler sin stedsin-
formasjon. Symbolet  vises på skjermen
når man deler sin stedsinformasjon.

Pålogging
Noen apper/tjenester krever innlogging. Det
finnes to typer:

• Noen apper kan kreve registrering hos
app-/tjenesteleverandøren. Ved start av

app får du informasjon om behovet for
innlogging. Følg instruksjonene på skjer-
men for å registrere, eller bruk en eksiste-
rende konto for å logge inn.

• Noen apper/tjenester krever innlogging
med en personlig Volvo ID. Registrer eller
bruk eksisterende og få tilgang til flere
nyttige tjenester, f.eks. send en adresse
fra en karttjeneste på Internett direkte til
en navigasjonsapp eller Volvos naviga-
sjonssystem*22. Se Volvo ID (s. 11) for
mer informasjon om hvordan du oppretter
en konto.

Navigeringstjenester
Navigeringstjenester gir veiinformasjon som
fører fram til et valgt reisemål. All veivisning er
ikke like pålitelig, for det kan oppstå situasjo-
ner som ligger utenfor navigeringssystemets
kapasitet og vurderingsevne, som f. eks. brå
væromslag.

21 De tilgjengelige appene kan variere over tid og varierer etter utstyrsnivå og marked.
22 Sensus Navigation.

https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=77fe09f721b24291c0a801e800be601c&version=2&language=no&variant=NO
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ADVARSEL

Vær oppmerksom på følgende:

• Rett all oppmerksomhet mot veien og
legg først og fremst all konsentrasjon i
kjøringen.

• Følg gjeldende trafikkregler og bruk
sunn fornuft.

• Veiforholdene kan på grunn av f. eks.
været eller årstiden gjøre enkelte
anbefalinger mindre pålitelige.

NB!

Det er mulig å oppgradere til Sensus
Navigation, som inneholder flere funksjo-
ner og oppdatering av kartdata. Kontakt
forhandleren din.

Relatert informasjon
• Symboler på skjermen (s. 30)

• Nettleser (s. 70)

• Eierskifte (s. 10)

Nettleser
Bilen har en innebygd nettleser for å søke og
vise informasjon fra Internett.

For grunnleggende håndtering, les om hvor-
dan systemet håndteres (s. 26) og menyhånd-
tering (s. 28).

Nettleseren er av en enkel type og støtter
HTML 4-standarden i tekst og bilde. Nettlese-
ren støtter ikke bevegelige bilder, video og
lyd. Det går ikke an å laste ned og lagre filer.

For at du skal kunne bruke nettleseren, må
bilen først være koblet til Internett (s. 66) .

NB!

Ved bruk av internett overføres data (data-
trafikk), og det kan medføre en kostnad.

Aktivering av dataroaming kan gi ytterli-
gere avgifter.

Kontakt nettverksleverandøren om kostna-
den for datatrafikk.

NB!

Nettleseren er ikke tilgjengelig under kjø-
ring.

Trykk på tilkoblingsknappen i midtkonsollen
 og velg Nettleser.

Når en er koblet til internett med Bluetooth®,
vises Bluetooth®--symbolet (s. 30) oppe i
høyre hjørne av skjermen.

Hvis ingen Internettilkobling er tilgjengelig,
varsles det om dette på skjermen.

Søkefunksjon

Søke ved hjelp av skrivehjul.

Tegnliste.

Veksling av innmatingsstilling (se tabellen
nedenfor).

Tidligere besøkte nettsider (historikk).

Bruk skrivehjulet for å skrive inn en netta-
dresse, f.eks. http://mobile.volvocars.com.

1. Drei TUNE til ønsket bokstav, og trykk
OK/MENU for å bekrefte. Tall- og bok-
stavknappene på kontrollpanelet i midt-
konsollen kan også brukes.

https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=3dd86b769a16d754c0a801e800ae2b15&version=1&language=no&variant=NO
https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=77fe09f721b24291c0a801e800be601c&version=2&language=no&variant=NO
https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=3822fb1630c7cd1ac0a801e80023a6bc&version=2&language=no&variant=NO
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2. Fortsett med neste bokstav osv.

3. For å bytte inntastingsstilling til sifre, laste
den innmatede adressen eler gå til histo-
rikken, dreier du på TUNE til et av valg-
ene (se forklaring i tabellen nedenfor) i
listen for veksling av inntastingsstilling (2)
og trykker OK/MENU.

123/A
BC

Bytt mellom bokstaver og sifre
med OK/MENU.

=> Viser historikken (3). Drei TUNE
for å velge en nettadresse, trykk
OK/MENU for å gå til adressen.

Start Laster den inntastede nettadres-
sen med OK/MENU.

aIA Veksler mellom små og store
bokstaver med OK/MENU.

| | } Veksler fra teksthjulet til
Adresse:-feltet. Flytt markøren
med TUNE. Slett eventuelle feil-
stavinger med EXIT. Trykk OK/
MENU for å gå tilbake til tekst-
hjulet.

Merk at tall- og bokstavknappene
på kontrollpanelet kan brukes ved
redigering i Adresse:-feltet.

Slett et tegn som er lagt inn, ved å trykke på
EXIT. Slett alle tegnene som er lagt inn, ved å
holde inne EXIT.

Hvis du trykker på en tallknapp i midtkonsol-
len når teksthjulet vises (se forrige bilde),
vises en tegnliste på skjermen. Fortsett å
trykke gjentatte ganger på sifferknappen helt
til ønsket bokstav, og slipp. Fortsett med
neste bokstav osv. Når en knapp er trykt inn,
bekreftes inntastingen av denne når en annen
knapp trykkes.

For å skrive et siffer, holdes den tilsvarende
sifferknappen inne.

Navigere i nettleseren
Drei TUNE for å navigere mellom lenker eller
bla på en nettside. Trykk OK/MENU for å
aktivere valg/markert lenke.

Flytte markøren på en nettside.

Markøren kan flyttes fritt over siden med
knappene på midtkonsollen.

Du får tilgang til tilleggsmeny med knapp
nummer 5 på midtkonsollen, eller du kan

flytte markøren til et ikke-klikkbart område og
trykke på OK/MENU.

Funksjoner
Du når tilgjengelige funksjoner med tilleggs-
menyen med knapp nummer 5 på midtkon-
sollen, eller du kan flytte markøren til et ikke
klikkbart område og trykke på OK/MENU.

• Tilbake - Går tilbake til forrige side.

• Viderekoble - Hvis du har gått tilbake, er
det også mulig å gå forover til siden igjen.

• Last på nytt - Oppdaterer siden.

• Stopp - Stanser lastingen av siden, og
går tilbake.

• Ny fane - oppretter en ny fane eller side.
Opp til 4 faner kan være åpne samtidig.

• Lukk kategori - Lukker kategori/side.

• Zoom inn/Zoom ut - Zoomer inn/ut på
siden.

• Legg til bokmerke/Slett bokmerke - I
stedet for å skrive adressen til en nettside
hver gang du besøker den, kan du lage
en snarvei (bokmerke) til siden. Du kan
lagre opptil 20 bokmerker.

• Innstill. - Nedenfor finner du mer infor-
masjon om tilpassing av nettleserens vis-
ning og informasjonshåndtering.

Innstillinger
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• Bokmerker - Gi nytt navn, Endre
rekkefølge eller Slette.

• Innholdsfiltrering - Det kan gjøres
enkelte tilpasninger slik at nettsider vises
slik du ønsker det. Følgende funksjoner
kan aktiveres og deaktiveres: Vis bilder,
Blokker tilleggsvinduer og Aktiver
JavaScript.

• Godta cookies - Cookies (informasjons-
kapsler) er små tekstfiler som lagres. De
gjør det for eksempel mulig å bruke ulike
funksjoner på nettsider, og føre statistikk
for eieren av nettsiden f. eks. over hvilke
nettsider besøkerne navigerer til.

• Tekststørrelse - Velg tegnstørrelse som
skal brukes: Stor, Middels eller Liten.

• Slett nettleserdata – Cookies,
nettleserhistorikk og \nhurtigminne
slettes.

• FAV-taster Noen funksjoner kan kobles
til FAV-knappen. Tilkoblet funksjon akti-
veres så med et enkelt trykk på FAV-
knappen, se Favoritter (s. 31).

Relatert informasjon
• Menyoversikt - nettleser (s. 84)

• Symboler på skjermen (s. 30)

• Eierskifte (s. 10)

• Menyoversikt - nettleser (s. 84)

TV*
TV-bildet vises bare når bilen står stille. Når
bilen ruller i en hastighet over ca. 6 km/t, for-
svinner bildet, men lyden høres hele tiden.
Bildet vises igjen når bilen stanser.

TV-funksjoner, oversikt over brytere.

For grunnleggende avspilling og navigering,
les om hvordan systemet håndteres (s. 26) og
menyhåndtering (s. 28). Nedenfor finner du en
nærmere beskrivelse.

NB!

Dette systemet støtter bare TV-sendinger i
de landene som sender i mpeg-2- eller
mpeg-4-format og følger DVB-T-standar-
den. Systemet søtter ikke analoge sendin-
ger.

NB!

TV-bildet vises bare når bilen står stille.
Når bilen ruller i en hastighet over ca. 6
km/t, forsvinner bildet, men lyden høres
hele tiden. Bildet vises igjen når bilen stan-
ser.

NB!

Mottaket er avhengig av hvor god signal-
styrken og -kvaliteten er. Sendingen kan
påvirkes av forstyrrelser, f.eks. høye byg-
ninger eller at TV-senderen er langt borte.
Dekningsgraden kan også variere, avhen-
gig av hvor i landet du befinner deg.

VIKTIG

I enkelte land kreves TV-lisens for dette
produktet.

Se på TV
– Trykk på MEDIA og drei TUNE til TV

vises på bildeskjermen. Trykk på OK/
MENU.
> Et søk starter, og etter en kort stund

vises den sist brukte kanalen.

Skifte kanal
Kanalen kan skiftes på følgende måte:

• Drei på TUNE, og en liste med alle tilgjen-
gelige kanaler i området vises. Hvis noen
av disse kanalene tidligere er lagret som
forhåndsinnstilling, vises forhåndsinnstil-

https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=150ac40d639ebd40c0a801e800df903d&version=3&language=no&variant=NO
https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=d2cce332e4912763c0a801e800a603c5&version=1&language=no&variant=NO
https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=0f12185107c2a076c0a801e800543d0c&version=4&language=no&variant=NO
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lingsnummeret til høyre for kanalnavnet.
Fortsett å dreie på TUNE til ønsket kanal,
og trykk OK/MENU.

• Ved å trykke på forhåndsinnstillingsknap-
pene (0-9).

• Når du trykker kort på knappene
 / , vises neste tilgjengelige kanal i

området.

NB!

Hvis bilen har blitt flyttet til et annet sted i
landet, for eksempel fra én by til en annen,
er det ikke sikkert forhåndsinnstillingene er
tilgjengelige på det nye stedet, ettersom
frekvensområdet kan ha endret seg. Foreta
et nytt søk og lagre en ny forvalgsliste, se
Lagre tilgjengelige tv-kanaler som forvalg
(s. 74).

NB!

Hvis det ikke er mulig å ta inn programmer
ved bruk av forhåndsinnstillingsknappene,
kan det skyldes at bilen befinner seg et
annet sted enn der søket etter TV-kanaler
ble utført, for eksempel hvis bilen har blitt
kjørt fra ett land til et annet. Det kan da
være nødvendig å velge land og søke på
nytt.

Relatert informasjon
• Søke etter TV*-kanaler/liste med for-

håndsinnstillinger (s. 73)

• TV* - kanaler (s. 74)

• Informasjon om det aktuelle tv*-program-
met (s. 74)

• Tekst-TV* (s. 75)

• Bildeinnstillinger (s. 46)

• Mister mottaket av TV*-kanal (s. 75)

• Menyoversikt - TV* (s. 86)

Søke etter TV*-kanaler/liste med
forhåndsinnstillinger
Etter søk etter TV-kanaler lagres tilgjengelige
kanaler i en forvalgsliste.

1. Trykk på OK/MENU i TV-stilling.

2. Drei TUNE til TV-meny, og trykk OK/
MENU.

3. Drei TUNE til Velg land, og trykk OK/
MENU.
> Hvis ett eller flere land har blitt valgt

tidligere, vises disse i en liste.

4. Drei TUNE til enten Andre land eller et
tidligere valgt land. Trykk på OK/MENU.
> En liste over alle tilgjengelige land

vises.

5. Vri TUNE til ønsket land (f.eks. Sverige)
og trykk OK/MENU.
> Et automatisk søk etter tilgjengelige

TV-kanaler starter. Dette søket tar en
liten stund. I mellomtiden vises bilder
fra kanalene som finnes og lagres som
forhåndsinnstillinger. Når søket er fer-
dig vises en melding, og bildet vises.
En liste med forhåndsinnstillinger
(maks. 30 forhåndsinnstillinger) er nå
opprettet og tilgjengelig. For å bytte
kanal, se Bytte kanal (s. 72).

Søket fortsetter og lagringen av forhåndsinn-
stillingene kan avbrytes med EXIT.

https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=5dfc7d7cf7901ec6c0a801e80194ba5c&version=3&language=no&variant=NO
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Relatert informasjon
• Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

• TV* (s. 72)

• TV* - kanaler (s. 74)

TV* - kanaler
Listen med forhåndsinnstillinger kan redige-
res. Det er mulig å endre rekkefølge på kana-
lene som vises i listen med forhåndsinnstillin-
ger. En TV-kanal kan ha mer enn én plass i
listen med forhåndsinnstillinger. TV-kanalenes
posisjon kan også variere i listen med for-
håndsinnstillinger.

Hvis du vil endre rekkefølgen i listen med for-
håndsinnstillinger, går du til TV-meny
Forhåndsinnstillinger i TV-stilling.

1. Drei TUNE til den kanalen du vil flytte i
listen, og bekreft med OK/MENU.
> Den valgte kanalen markeres.

2. Drei TUNE til den nye plassen i listen, og
bekreft med OK/MENU.
> Kanalene bytter plass med hverandre.

Etter de forhåndslagrede kanalene (maks. 30
stykker) finner du alle øvrige tilgjengelige
kanaler i området. Det er mulig å flytte én
kanal opp til en plass i listen med forhånds-
innstillinger.

Relatert informasjon
• Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

• TV* (s. 72)

• Søke etter TV*-kanaler/liste med for-
håndsinnstillinger (s. 73)

Informasjon om det aktuelle tv*-
programmet
Trykk på INFO-knappen (s. 26) for å se infor-
masjon om aktuelt program, neste program
og starttidspunkt.

Hvis du trykker en gang til på INFO-knappen,
kan du i enkelte tilfeller få mer informasjon om
det aktuelle programmet, for eksempel som
start- og sluttidspunkt og en kort beskrivelse
av programmet.

For å gå tilbake til TV-bildet venter du noen
sekunder eller trykker EXIT.

Relatert informasjon
• Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

• TV* (s. 72)
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Tekst-TV*
Det er mulig å se på tekst-TV.

Gjør slik:

1. Trykk på -knappen på fjernkontrol-
len.

2. Skriv inn sidenummeret (3 sifre) med tall-
tastene (0-9) for å velge side.
> Siden vises automatisk.

Skriv inn et nytt sidenummer, eller trykk på
knappene  /  på fjernkontrollen for å gå
til neste side.

Gå tilbake til TV-bildet med EXIT eller ved å
trykke på knappen  på fjernkontrollen.

Det er også mulig å styre tekst-TV med de
fargede knappene på fjernkontrollen.

Relatert informasjon
• Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

• TV* (s. 72)

• Fjernstyring* (s. 75)

Mister mottaket av TV*-kanal
Hvis mottaket for den viste TV-kanalen for-
svinner, fryses bildet. Når mottaket kommer
tilbake, starter visningen igjen.

Hvis mottaket for den viste TV-kanalen for-
svinner, fryses bildet. Rett etter dette kommer
det en melding som informerer om at motta-
ket er forsvunnet for den aktuelle TV-kanalen
og at en ny søking etter kanalen pågår. Når
mottaket kommer tilbake, starter visningen av
TV-kanalen direkte. Det er mulig å skifte kanal
når som helst når meldingen vises.

Desom meldingen Ikke noe mottak vises,
har systemet oppdaget at mottak mangler for
alle TV-kanaler. En mulig årsak kan være at
en har passert en landegrense og at systemet
er innstilt på feil land. Bytt da til riktig land i
henhold til Søke etter TV*-kanaler/liste med
forhåndsinnstillinger (s. 73).

Relatert informasjon
• Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

• TV* (s. 72)

Fjernstyring*
Fjernkontrollen kan brukes til alle funksjoner i
lyd- og mediesystemet. Fjernkontrollens
knapper har tilsvarende funksjoner som knap-
pene i midtkonsollen eller bryterpanelet* på
rattet.
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Tilsvarer TUNE i midtkonsollen.

Ved bruk av fjernkontrollen trykker du først
knappen  til stillingen F. Rett deretter
fjernkontrollen mot IR-mottakeren, som er

plassert til høyre for INFO (s. 26) i midtkon-
sollen.

ADVARSEL

Oppbevar løse gjenstander som mobiltele-
fon, kamera, fjernkontroll til ekstrautstyr
osv. i hanskerommet eller andre rom. Ved
en hard nedbremsing eller kollisjon kan
løse gjenstander skade personer i bilen.

NB!

Utsett ikke fjernkontrollen for sterkt sollys
(for eksempel på instrumentpanelet), etter-
som det da kan oppstå problemer med
batteriene.

Relatert informasjon
• Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

• Fjernnøkkel* - funksjoner (s. 76)

• Fjernkontroll* - bytte batteri (s. 77)

Fjernnøkkel* - funksjoner
Mulige funksjoner som kan styres av fjernnøk-
kelen.

Tast Funksjon

F = Skjerm frem

L og R = Et mulig valg.

Skifte til navigering*

Veksle til radiokilde (f.eks. AM)

Bytt til mediekilde (f.eks.
DiscTV*)

Skifte til Bluetooth®-håndfri

Gå/spol bakover, bytte spor/
melodi

Spill av/pause

Stopp

Gå/spole forover, bytte spor/
melodi

Meny

Til forrige, avbryter funksjon,
sletter inntastede tegn

https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=e1cce449a24dd10dc0a801e800d8dbbf&version=1&language=no&variant=NO
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Tast Funksjon

Navigere opp/ned

Navigere høyre/venstre

Bekreft valg eller gå til menysy-
stem for valgt kilde

Volum, redusere

Volum, øke

0-9 Forhåndsinnstilling av kanaler,
siffer- og bokstavinntasting

Hurtigvalg til favorittinnstilling

Informasjon om aktuelt program,
låt osv. Brukes også når det fin-
nes mer tilgjengelig informasjon
enn det som kan vises på bilde-
skjermen

Valg av språk på lydspor

Undertekster, valg av språk på
tekst

Tekst-TV*, på/av

Relatert informasjon
• Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

• Fjernstyring* (s. 75)

Fjernkontroll* - bytte batteri
Hvordan man bytter batterier i fjernkontrollen
til lyd- og mediesystemet.

NB!

Batterienes levetid er normalt 1-4 år og
avhenger av hvor mye fjernkontrollen bru-
kes.

Fjernkontrollen drives av fire batterier av
typen AA/LR6.

Ta med ekstra batterier på langturer.

1. Trykk ned låsen på batteridekselet og
skyv dekselet mot IR-linsen.

2. Fjern de gamle batteriene, og sett inn de
nye batteriene i henhold til symbolene i
batterirommet.

3. Sett på dekselet igjen.

https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=09df7c4807406317c0a801e8008f5d56&version=1&language=no&variant=NO
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NB!

Brukte batterier skal håndteres på en mil-
jøvennlig måte.

Relatert informasjon
• Fjernstyring* (s. 75)

Lyd og media - menyoversikt
Oversikt over mulige valg og innstillinger i lyd-
og mediesystemets menyer.

Hvis teksten på en menylinje er lysegrå, er det
ikke mulig å velge dette alternativet. Det kan
skyldes at funksjonen ikke finnes i bilen, at
kilden ikke er aktiv eller tilkoblet, eller at den
ikke inneholder noe.

RADIO
• AM (s. 79)23

• FM (s. 79)

• DAB (s. 80)

MEDIA
• CD/DVD-audio (s. 80)

• DVD-video (s. 81)

• Harddisk (HDD) (s. 81)

• iPod (s. 82)

• USB (s. 82)

• Medier, Bluetooth® (s. 83)

• AUX (s. 83)

• TV (s. 86)*

TLF.
• Bluetooth® håndfri (s. 84)

• Nettleser (s. 84)

Relatert informasjon
• Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

• Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)

23 Gjelder ikke V60 Plug-in Hybrid.
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Menyoversikt - AM
Oversikt over mulige valg og innstillinger for
AM-radio.

AM-menyA Se

Vise forhåndsinnstillinger (s. 37)

FAV-taster (s. 31)

Ingen funksjon

Vise forhåndsinnstillinger (s. 37)

A Gjelder ikke V60 Plug-in Hybrid

Relatert informasjon
• Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)

• Lyd og media - menyoversikt (s. 78)

Menyoversikt - FM
Oversikt over mulige valg og innstillinger for
FM-radio.

FM-meny Se

TP (s. 39)

Alternativ-frekvens

Vis

Radiotekst (s. 40)

Forhåndsinnstillinger (s. 37)

Ingen

Still inn stasjon ved (s. 35)

Stasjonsliste (s. 36)

Manuelt stasjonssøk (s. 36)

FAV-taster (s. 31)

Ingen funksjon

Veksle radiotekst/
forhåndsinnst.

(s. 40) og
(s. 37)

Relatert informasjon
• Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)

• Lyd og media - menyoversikt (s. 78)
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Menyoversikt - Digitalradio (DAB)*
Oversikt over mulige valg og innstillinger for
DABradio*.

DAB-meny* Se

Programtypefiltrering (PTY) (s. 39)

Vis

Artist/tittel

Radiotekst (s. 40)

Forhåndsinnstillinger (s. 37)

Ingen

DAB-DAB-kanalforfølgelse (s. 41)

FAV-taster (s. 31)

Ingen funksjon

Veksle vist informasjon

Relatert informasjon
• Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)

• Lyd og media - menyoversikt (s. 78)

Menyoversikt - CD/DVD-audio
Oversikt over mulige valg og innstillinger for
CD/DVD-audio.

Disc-meny Se

Spill av/pause (s. 42)

Stopp
A

Mediesøk (s. 44)

Tilfeldig avspilling (s. 43)

Gracenote®-alternativer

Gracenote®-database

Gracenote®-resultater

FAV-taster (s. 31)

Ingen funksjon

Spill av/pause (s. 42)

Tilfeldig avspilling (s. 43)

A Gjelder kun CD-plater.

Relatert informasjon
• Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)

• Lyd og media - menyoversikt (s. 78)



03 Lyd og medier

03

81

Menyoversikt - DVD-video
Oversikt over mulige valg og innstillinger for
DVD- video.

DVD-videomeny Se

Spill av/pause (s. 45)

DVD disc meny (s. 45)

Stopp (s. 45)

Undertittel (s. 45)

Lydspor (s. 45)

Utvidete innstillinger

Vinkler (s. 46)

Visningsforhold

FAV-taster (s. 31)

Ingen funksjon

Spill av/pause (s. 45)

Neste undertekst (s. 45)

Neste lydspor (s. 45)

Tilleggsmeny, DVD-video

Trykk på OK/MENU hvis en videofil blir
spilt av, for å komme til tilleggsmenyen.

Bildeinnstillinger (s. 46)

DVD-videomeny (s. 28)

DVD disc meny (s. 45)

Relatert informasjon
• Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)

• Lyd og media - menyoversikt (s. 78)

Menyoversikt - harddisk (HDD)
Oversikt over mulige valg og innstillinger for
harddisk (HDD).

HDD-meny Se side

Spill av/pause (s. 46)

Mediesøk (s. 44)

Tilfeldig avspilling (s. 43)

Importer musikk (s. 46)

Fra plate

Fra USB
A

Gi nytt navn til/slett filer (s. 46)

Åpne

Gi nytt navn

Slette

Slett alle

Lagringsinformasjon (s. 46)
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Brukt plass:

Ledig plass:

Kapasitet:

Spor:

Mapper:

FAV-taster (s. 46)

Ingen funksjon

Spill av/pause (s. 46)

Tilfeldig avspilling (s. 43)

A Avhengig av marked.

Relatert informasjon
• Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)

• Lyd og media - menyoversikt (s. 78)

Menyoversikt - iPod
Oversikt over mulige valg og innstillinger for
iPod®.

iPod-meny Se

Spill av/pause (s. 48)

Tilfeldig avspilling (s. 43)

FAV-taster (s. 31)

Ingen funksjon

Spill av/pause (s. 48)

Tilfeldig avspilling (s. 43)

Relatert informasjon
• Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)

• Lyd og media - menyoversikt (s. 78)

Menyoversikt - USB
Oversikt over mulige valg og innstillinger for
USB.

USB-meny Se

Spill av/pause (s. 48)

Mediesøk (s. 44)

Tilfeldig avspilling (s. 43)

Velg USB-partisjon

FAV-taster (s. 31)

Ingen funksjon

Spill av/pause (s. 48)

Tilfeldig avspilling (s. 43)

Relatert informasjon
• Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)

• Lyd og media - menyoversikt (s. 78)
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Menyoversikt - Media Bluetooth®

Oversikt over mulige valg og innstillinger for
Medier Bluetooth®.

Bluetooth-meny Se

Spill av/pause (s. 50)

Tilfeldig avspilling (s. 43)

Endre enhet (s. 53)

Søk etter nytt utstyr

Gjør det mulig å oppdage bil

FAV-taster (s. 31)

Ingen funksjon

Spill av/pause (s. 50)

Tilfeldig avspilling (s. 43)

Enhet 1

Enhet 2

osv.

Koble til for medier (s. 50)

Koble til for telefon (s. 55)

Koble til for begge

Slett enhet (s. 54)

Relatert informasjon
• Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)

• Lyd og media - menyoversikt (s. 78)

Menyoversikt - AUX
Oversikt over mulige valg og innstillinger for
AUX.

AUX-meny Se

AUX-inngang (s. 50)

Standard

Boost

Relatert informasjon
• Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)

• Lyd og media - menyoversikt (s. 78)
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Menyoversikt - Bluetooth® håndfri
Oversikt over mulige valg og innstillinger for
Bluetooth® håndfri.

Telefonmeny Se

Anropsliste (s. 56)

Kontakter (s. 58)

Meldinger (s. 55)

Endre telefon (s. 53)

Søk etter ny telefon

Gjør det mulig å oppdage bil

Enhet 1

Enhet 2

osv.

Koble til for telefon (s. 55)

Koble til for medier (s. 50)

Koble til for begge

Slett enhet (s. 54)

Relatert informasjon
• Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)

• Lyd og media - menyoversikt (s. 78)

Menyoversikt - nettleser
Oversikt over mulige valg og innstillinger for
nettlesere.

Nettleser

Menyens vises i normalvisning for
nettleser hvis ingen kategorier er
åpne.

Se

Oppgi adr. (s. 70)

Innstill.

Viser innstillingsmenyen for nettle-
ser, se nedenfor.

Bokmerke 1

Bokmerke 2

osv.
(s. 70)

Tilleggsmeny, nettleser

Trykk på knapp nummer 5 i midt-
konsollen når en side vises i nett-
leseren for å komme til tilleggsme-
nyen.

Se

Tilbake (s. 70)

Viderekoble (s. 70)

Last på nytt (s. 70)
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Stopp (s. 70)

Ny fane (s. 70)

Lukk kategori (s. 70)

Zoom inn

eller

Zoom ut
(s. 70)

Legg til bokmerke

eller

Slett bokmerke
(s. 70)

Innstill.

Viser innstillingsmenyen for nettle-
ser, se nedenfor.

Innstillingsmeny for nettleser

Trykk på Innstill. i en av to oven-
stående menyer for å komme til
innstillingsmenyen.

Se

Bokmerker (s. 70)

Bokmerke 1

Bokmerke 2

osv.

Gi nytt navn

Endre rekkefølge

Slette

Innholdsfiltrering (s. 70)

Godta cookies (s. 70)

Vis bilder

Blokker tilleggsvinduer

Aktiver JavaScript

Tekststørrelse (s. 70)

Stor

Middels

Liten

Slett nettleserdata (s. 70)

FAV-taster (s. 31)

Ingen funksjon

Legg til/slett bokmerke (s. 70)

Ny fane (s. 70)

Lukk kategori (s. 70)

Relatert informasjon
• Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)

• Lyd og media - menyoversikt (s. 78)
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Menyoversikt - TV*
Oversikt over mulige valg og innstillinger for
TV.

TV-meny Se

Velg land (s. 73)

Forhåndsinnstillinger (s. 73)

Lydspor

Undertittel

Teletext

eller

CAS-informasjon

FAV-taster (s. 31)

Ingen funksjon

Teletext

Tilleggsmeny TV

Trykk på OK/MENU hvis TV vises
for å komme til tilleggsmenyen.

Se

Bildeinnstillinger (s. 46)

TV-meny (s. 28)

Relatert informasjon
• Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)

• Lyd og media - menyoversikt (s. 78)
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A

Alarm ved ulykker og katastrofer............... 38

Applikasjoner (apper)................................. 69

AUX-inngang....................................... 26, 48

B

Batteri
fjernkontroll........................................... 77

Bildeinnstillinger......................................... 46

Bluetooth®

håndfri................................................... 55
koble samtale til mobil.......................... 56
media.................................................... 50
mikrofon av........................................... 56
strømmende lyd.................................... 50

Brytere
midtkonsoll, ratt.................................... 26

C

CD.............................................................. 42

D

DAB-radio............................................ 34, 40

Digitalradio (DAB)....................................... 40

DVD............................................................ 42

E

Eierskifte.................................................... 10

Equalizer.................................................... 34

F

Fjernkontroll............................................... 75
skifte batteri.......................................... 77

H

Harddisk (HDD).......................................... 46

I

Infotainment (Lyd og medier)..................... 25

Inngående signal, eksternt................... 26, 48

Internettilkoblet bil..................................... 66
applikasjoner (apper)............................ 69
bilmodem.............................................. 67
koble til................................................. 52
menyoversikt........................................ 84
nettleser................................................ 70

iPod ®, tilkobling....................................... 49

L

Lyd
innstillinger............................................ 31
surround (kringlyd)................................ 33

lydanlegg................................................... 25

Lyd og media
menyoversikt........................................ 78
menystyring.......................................... 28
oversikt................................................. 26

Lyd og medier
håndtere systemet................................ 26
introduksjon.......................................... 25

Lydprofil..................................................... 33

Lydvolum................................................... 26
ekstern lydkilde..................................... 50
hastighets-/bråk-kompensering........... 34
ringesignal, telefon............................... 57
telefon................................................... 57
telefon og mediespiller......................... 57
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M

Media Bluetooth®....................................... 50

Mediespiller......................................... 34, 41
kompatible filformater........................... 47

Mediesøk................................................... 44

Menyhåndtering, lyd og media.................. 28

Mikrofon..................................................... 56

Mobiltelefon, se telefon............................. 52

MY CAR........... 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23

N

Nettleser.................................................... 70

R

Radio......................................................... 34
DAB................................................ 34, 40

Radioprogramtyper (PTY).......................... 39

Ratt
bryterpanel............................................ 26

Rattbrytere................................................. 26

RDS............................................................ 38

Ringe opp.................................................. 55

S

Samtale
håndtering............................................. 55
innkommende....................................... 55

Sensus......................................................... 7

Surround (kringlyd).................................... 33

Symboler
på skjermen.......................................... 30

T

Talestyring................................................. 60

Telefon
håndfri................................................... 55
innkommende samtale......................... 55
koble til................................................. 52
ringe opp.............................................. 55
ta imot samtale..................................... 56
telefonliste............................................ 58
telefonliste, snarvei............................... 58

Trafikkinformasjon (TP) ............................. 39

TV............................................................... 72

U

USB, tilkobling........................................... 49

USB-inngang............................................. 48

V

Volvo ID..................................................... 11

Volvo Sensus............................................... 7

W

Wi-fi........................................................... 67
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