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BEM-VINDO AO SENSUS INFOTAINMENT
Este suplemento tem como objectivo fornecer uma breve 

apresentação das funções mais utilizadas do Sensus 
Infotainment e auxiliar a retirar o máximo partido deste 

sofisticado e precioso sistema.

As especificações, elementos de design e ilustrações deste 
suplemento não são vinculativos. A Volvo Car Corporation 

reserva o direito de proceder a alterações sem aviso prévio.
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O Sensus Infotainment proporciona um interface 
coordenado para operar uma série de funções que 
podem ser acedidas através dos botões na consola 
central.

1  SOUND – pressione para aceder ao menu das 
configurações do som (graves, agudos, etc.). 
Pressione repetidamente para aceder à configu-
ração pretendida.

2  VOL – rode para aumentar ou diminuir o volume.

3   (On/Off)  
- Pressione brevemente para iniciar o Sensus 
Infotainment. 
- Mantenha pressionado (até o ecrã ficar preto) 
para desligar o sistema.  
- Pressione brevemente para silenciar o som do 
sistema e volte a pressionar brevemente para 
fazer regressar o som. 
Todo o sistema Sensus Infotainment, incluindo 
as funções de navegação* e de telefone*, é li-
gado/desligado em simultâneo quando se utiliza 
este botão.

4  Botões modo - Seleccione um modo (por 
exemplo: RADIO, MEDIA, TEL*, etc.) pres-
sionando o seu botão na consola central. A 
fonte mais recente no modo seleccionado (por 
exemplo: FM1) é exibida.  
A localização destes botões na consola central 
pode variar ligeiramente com o modelo.

5  OK/MENU – confirma uma selecção de menu. 
Esta acção encaminha para a vista de menu do 
modo seleccionado (RADIO ou MEDIA). Setas 
no lado direito do ecrã indicam submenus.

6  TUNE – rode para percorrer pelas faixas/
pastas, estações de rádio e de TV*, contactos 
telefónicos ou para navegar pelas alternativas 
exibidas no ecrã.

7  EXIT – recua no sistema de menu, cancela a 
função presente, rejeita uma chamada telefónica 
em entrada ou elimina caracteres inseridos no 
ecrã. A partir da vista principal de um modo, 
mantenha pressionado para aceder ao menu 
principal do Sensus Infotainment.

8  # INFO - Se estiver disponível mais informação 
do que a exibida no ecrã, pressione # INFO 
para exibir a informação restante.

SENSUS INFOTAINMENT - INTRODUçãO

 Teclado - para armazenar pré-definições ou 
inserir números/letras.

 * FAV - utilizado para armazenar funções utiliza-
das com frequência, permitindo iniciar a função 
armazenada com uma simples pressão no botão. 
Ver exemplo em SENSUS INFOTAINMENT - 
MODO DE NAVEgAçãO.

TEclAdO dO VOlAnTE (cOM SElEcTOr  
rOTATIVO*) 

Os botões do teclado do lado direito do volante 
podem ser utilizados do mesmo modo que alguns 
comandos da consola central.

5  Selector rotativo (pressionar): funciona 
do mesmo modo que OK/MENU na consola 
central.

6  Selector rotativo (rodar): funciona do mesmo 
modo que TUNE na consola central.

7  EXIT: funciona do mesmo modo que EXIT na 
consola central.

   NOTA

•	 neste suplemento o selector rotativo (apenas 
disponível alguns teclados do volante) será 
referido como "o selector rotativo" e o botão 
OK/MENU da consola central será referido 
como "OK."

•	 Para informação mais detalhada sobre as várias 
funcionalidades do Sensus Infotainment, con-
sulte o seu manual de instruções. 



1  Botão modo (o número de botões varia conso-
ante o nível de instrumentação do automóvel). 

2  Vista normal
3  Vista de atalho
4  Vista de acesso rápido
5  Vista de menu

Navegação numa vista de modo
cada modo possui quatro vistas de ecrã diferentes 
(as várias vistas para MEDIA são exibidas no exem-
plo em cima).

•	 Vista normal (2) – a vista normal do modo.

•	 Vista de atalho (3) – exibe as alternativas mais 
comuns para os modos RADIO, MEDIA, TEL* e 
NAV* (pressione o botão do modo activo (1) para 
exibir esta vista).

•	 Vista de acesso rápido (4) – rode o selector 
rotativo ou TUNE para exibir, por exemplo, 
uma lista de estações rádio/faixas num disco, etc.

•	 Vista de menu (5) – quando na vista normal, 
pressione o selector rotativo ou OK para exibir as 
definições disponíveis.

VISTA PrIncIPAl dO SEnSuS InfOTAInMEnT

Seleccionar um modo a partir do teclado do 
volante

A partir de uma vista normal de um modo, mantendo 
pressionado EXIT exibe a vista principal do Sensus 
Infotainment, que permite seleccionar um modo.

Avance pela vista principal do Sensus Infotainment 
rodando o selector rotativo e pressione o mesmo 
para exibir a vista de atalho do modo seleccionado.

Esta vista exibe:

NAV* - sistema de navegação da Volvo (rTI)

RADIO - AM, fM, SAT*/dAB*

MEDIA - cd, dVd*, AuX, AV/AuX*, uSB*, Bluetoo-
th®*, TV*

TEL* - mãos-livres Bluetooth®

MY CAR - configurações do veículo

CAM* - câmara traseira de assistência ao estacio-
namento

As opções que não estejam instaladas no automóvel 
não são exibidas nesta lista.

SENSUS INFOTAINMENT - INTRODUçãO



SENSUS INFOTAINMENT - MODO DE RáDIO

VISTA nOrMAl dO MOdO rádIO

caso não se encontre na vista normal deste modo 
pressione RADIO na consola central. Acede assim 
directamente à vista normal do modo rádio, sendo 
apresentada e reproduzida a estação sintonizada 
mais recentemente. 

A partir daqui, rode o selector rotativo ou TUNE para 
exibir e percorrer a lista com as estações de rádio 
disponíveis para a localização actual do automóvel. 
Seleccione uma estação e confirme pressionando 
OK.

A partir da vista normal do modo rádio pressione 
RADIO para exibir o menu fonte (AM, FM1, FM2, 
e outras opções que possam estar instaladas no 
seu automóvel - ver ilustração na coluna da direita). 
Percorra com o selector rotativo ou com TUNE e 
pressione o selector rotativo ou OK para seleccionar.

ArMAzEnAr ESTAçõES Pré-dEfInIdAS

Podem ser armazenadas dez estações pré-definidas 
para cada banda de frequência (AM, FM1, etc.).

As estações pré-definidas armazenadas são seleccio-
nadas utilizando o teclado na consola central.

Para armazenar uma estação sintonize a estação 
desejada manualmente (ver acima) ou utilize a função 
SCAN.  
Para executar o procedimento a partir da vista 
normal:

1. Pressione OK para exibir o menu da banda de 
frequência seleccionada. 

2. Avance para SCAN e pressione o selector rotativo 
ou OK.  Quando uma estação é detectada, é 
reproduzida durante alguns segundos antes de 
voltar a procurar.

3. Para armazenar a estação, pressione uma das 
teclas numéricas na consola central até o som ser 
silenciado. Solte o botão. Quando o som regressa, 
a estação encontra-se armazenada.

O armazenamento de uma estação (ou a pressão em 
EXIT) interrompe a função SCAN.



 
SENSUS INFOTAINMENT - MODO DE TEL*/BLUETOOTh®

MOdO TEl*/BluETOOTh®

caso não se encontre na vista normal deste modo 
pressione TEL* na consola central para aceder a 
todas as funcionalidades do telefone e para utilizar o 
Bluetooth® para emparelhar telefones Bluetooth® ou 
outros dispositivos externos.

EMPArElhAr uM dISPOSITIVO BluETOOTh® 
cOM O SEnSuS InfOTAInMEnT

Método 1 
Procure o dispositivo externo utilizando os menus 
Sensus Infotainment (este exemplo assume que 
não existem dispositivos conectados).

1. Assegure-se de que o dispositivo externo encon-
tra-se reconhecível (com a sua funcionalidade 
Bluetooth® activada) e siga as instruções do ecrã 
Sensus Infotainment.

2. Pressione o selector rotativo ou OK e siga as 
orientações exibidas no ecrã Sensus Infotainment. 

O dispositivo externo encontra-se agora emparelhado 
no Sensus Infotainment.

caso este procedimento não tenha funcionado, pres-
sione EXIT duas vezes e continue com o método 2.

Método 2 
Procure o automóvel utilizando a funcionalidade Blue-
tooth® do dispositivo externo. 

1. Torne o automóvel detectável avançando para 
Configurações do telefone e pressionando o 
selector rotativo ou OK. Aparece Reconhecível. 
Pressione o selector rotativo ou OK. 

2. Seleccione My Volvo Car  no ecrã do dispositivo 
externo e siga as orientações fornecidas.

3. Insira um código PIn da sua preferência no 
dispositivo externo e pressione o seu botão para 
emparelhar o dispositivo. 
Pressione o selector rotativo ou OK e insira o 
mesmo código PIn no automóvel utilizando o 
teclado da consola central.

O nome do dispositivo externo é apresentado no ecrã 
do automóvel e fica então emparelhado ao Sensus 
Infotainment.

VISTA dE ATAlhO (funçõES cOMunS dO 
TElEfOnE)

A partir da vista normal do modo telefone pressione 
TEL* de novo para exibir o menu de atalho. Avance 
para a alternativa desejada e pressione o selector ro-
tativo ou OK. Pressione EXIT para regressar à vista 
normal do modo telefone.

AcESSO ráPIdO à lISTA dE cOnTAcTOS dO 
TElEfOnE cOnEcTAdO (lISTA TElEfónIcA)
1. caso não se encontre no modo TEL* , pressione 

TEL para aceder à vista normal do modo telefone.

2. rode o selector rotativo ou TUNE para exibir a 
lista de contactos. continue a rodar para avançar 
pela lista.

Pressione o selector rotativo ou OK para seleccionar 
um contacto. caso exista apenas um número de tele-
fone para este contacto, a chamada é iniciada. caso 
existam vários números de telefone, avance para o 
número desejado e pressione o selector rotativo ou 
OK para iniciar a chamada.

MudAr dE TElEfOnES (Ou OuTrOS dISPOSI-
TIVOS)

dois dispositivos Bluetooth® (por exemplo: um telefo-
ne e um iPod®) podem estar activos em simultâneo. 
no entanto, não podem ser utilizados dois telefones 
ao mesmo tempo para fazer chamadas. 
 
Para mudar o telefone conectado:

1. Pressione TEL* para aceder à vista normal do 
modo telefone.

2. Pressione TEL* de novo para exibir o menu de 
atalho. 

3. Avance para Alterar telefone e pressione o 
selector rotativo ou OK.

4. Avance para o telefone desejado e pressione o 
selector rotativo ou OK para o seleccionar. Este 
telefone pode então ser utilizado para fazer e 
receber chamadas, etc.

no final regressa à vista normal do modo telefone.



 
SENSUS INFOTAINMENT - MODO DE MEDIA

caso não se encontre na vista normal deste modo, 
pressione MEDIA na consola central para reproduzir 
um cd ou ouvir um dispositivo externo. Segue-se um 
exemplo de como pode conectar um iPod®.

cOnEcTAr E uTIlIzAr uM IPOd®

Pode-se conectar um iPod® (ou outro dispositivo 
externo) utilizando um cabo uSB ou através da 
funcionalidade Bluetooth® (ver secção EMPArElhAr 
uM dISPOSITIVO BluETOOTh® cOM SEnSuS 
InfOTAInMEnT na secção  "Sensus Infotainment - 
Modo TEl*/bluetooth®"). 

Segue-se um exemplo do método para conectar um 
iPod® como fonte de áudio:

1. Pressione MEDIA na consola central e insira o 
modo média.  
caso o iPod® tenha sido a fonte de áudio usada 
mais recentemente, a faixa mais recente será 
retomada automaticamente. 

2. caso o iPod® não tenha sido a fonte de áudio 
usada mais recentemente, pressione MEDIA para 
exibir a vista de atalho.

3. Avance para  iPod e pressione o selector rotativo 
ou OK. caso o iPod tenha sido utilizado anterior-
mente, a faixa reproduzida mais recentemente 
será retomada.

um iPod® conectado à entrada uSB também é carre-
gado enquanto é utilizado. 

Quando o iPod® é conectado, aparece o texto Rea-
ding iPod.

Para mudar de faixa/intérprete/pasta, etc. a partir da 
faixa em reprodução:

1. rode o selector rotativo ou TUNE.

2. Pressione EXIT repetidas vezes até alcançar o 
menu desejado. Pressione o selector rotativo ou 
OK para confirmar a opção.

Quando um iPod® é utilizado como fonte de áudio, o 
sistema áudio do veículo assume uma estrutura de 
menus semelhante à do iPod®. consulte o manual do 
iPod para informação mais detalhada.

Para mudar de fonte no modo média, pressione ME-
dIA para exibir a lista de fontes (ver ilustração acima).



caso não se encontre na vista normal deste modo 
pressione nAV* na consola central para aceder ao 
modo navegação.

dEfInIr uM dESTInO uTIlIzAndO uM  
EndErEçO

Segue-se um exemplo de como se pode definir um 
percurso introduzindo um endereço.
1. A partir da vista normal do modo navegação 

pressione NAV* de novo para exibir o menu de 
atalho. Pressione o selector rotativo ou OK para 
seleccionar Definir morada.

2. Avance para a sua selecção (área, Cidade, 
Rua, etc.) e pressione o selector rotativo ou OK. 
comece a introduzir as letras (ver InTrOduzIr 
TEXTO no lado direito) até que apareça uma lista 
ou, se aplicável, avance para a seta da direita na 
roda de texto e pressione o selector rotativo ou 
OK para aceder à lista de nomes.

3. Avance para o nome desejado e pressione o selec-
tor rotativo ou OK. 

4. continue a preencher a restante informação do 
mesmo modo. 

5. no fim do menu, avance para Marcar dest. indi-
vidual ou Adicionar como destino intermé-
dio e pressione o selector rotativo ou OK.

6. caso tenha optado por Marcar dest. indivi-
dual, o sistema calcula um percurso e inicia o 
fornecimento de direcções para o seu destino. 
Esta alternativa elimina um itinerário existente. 
caso tenha optado por Adicionar como des-
tino intermédio, aparece um novo menu.

Set POI e Set previous destination funcionam do 
mesmo modo.

Quando a orientação é iniciada, rode o selector rotati-
vo ou TUNE para alterar a escala do mapa.

InTrOduzIr TEXTO
Ao introduzir um destino, pode-se introduzir o texto 
de duas formas: utilizando a roda de texto (ver a 
ilustração ma coluna do lado direito) ou pressionando 
os botões do teclado da consola central.

SENSUS INFOTAINMENT - MODO DE NAVEgAçãO*

UTILIzANDO A RODA DE TEXTO:
•	 rode o selector rotativo ou TUNE para avançar 

para a letra desejada. Pressione o selector rotativo 
ou OK para introduzir a letra no campo de procura 
no lado direito superior do ecrã.

•	 Avance para ABC ou 123 para alternar entre letras 
e algarismos.

•	 Avance para Mais e pressione o selector rotativo 
ou OK para alternar entre caracteres especiais.

•	 Avance para a seta do lado direito para aceder à 
lista de nomes no lado direito do selector rotativo 
(caso tenha sido encontrado algo que corresponda 
ao seu critério de procura).

•	 Últimos 5 apresenta os cinco nomes mais recen-
temente introduzidos.

Elimine caracteres com EXIT.

UTILIzANDO O TECLADO DA CONSOLA CENTRAL.

Pressione um botão uma vez para introduzir a primei-
ra letra, duas vezes para a segunda letra, etc.

PrOgrAMAr uMA funçãO fAVOrITA (* FAV)

O exemplo seguinte mostra como a orientação pode 
ser parada ou retomada programando o botão * FAV. 

1. A partir do menu principal do modo de navegação, 
mantenha pressionado o botão * FAV até que seja 
apresentado o menu favorito.

2. Avance para Pause/resume guidance e pres-
sione o selector rotativo ou OK. é apresentada 
brevemente uma mensagem para confirmar que a 
sua opção foi armazenada no botão * FAV .

3. Pressione * FAV para parar ou retomar a  
orientação.

As funções também podem ser programadas da 
mesma forma nos modos RADIO e MEDIA.
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SENSUS INFOTAINMENT - CONTROLO POR VOz*

A função controlo por voz (apenas disponível em 
automóveis equipados com o sistema de navega-
ção opcional) pode ser utilizada para activar por voz 
algumas funções num telemóvel com Bluetooth® e no 
sistema de navegação.

Para iniciar o comando de voz pressione o botão con-
trolo por voz (1) no teclado do volante do lado direito 
e aguarde pelo sinal sonoro.  
O sistema exibe no ecrã os comandos normalmente 
utilizados quando o botão é pressionado.

Ao fornecer comandos:

•	 Após o sinal sonoro, fale à velocidade normal e 
numa tonalidade de voz normal.

•	 Janelas, etc. devem estar encerradas para que se 
obtenham os melhores resultados.

•	 Ao emitir um comando evite ruídos de fundo no 
habitáculo.

•	 caso tenha dúvidas relativamente a um comando, 
pronuncie “help” após o sinal sonoro para que o 
sistema apresente os comandos disponíveis para 
a presente situação.

Os comandos de voz podem ser cancelados do 
seguinte modo:

•	 Pronunciando “cancel” após o sinal sonoro

•	 Permanecendo em silêncio

•	 Mantendo pressionando o botão do controlo por 
voz

•	 Pressionando EXIT ou um dos botões de modo 
(RADIO, MEDIA, etc.).

TUTORIAL

O controlo por voz possui um tutorial que ajuda a 
aprender a utilizar o sistema. Esta função pode ser 
iniciada de dois modos.

•	 Pressione o botão de controlo por voz, aguarde o 
sinal sonoro e pronuncie “Voice tutorial”.

•	 Pressione o botão MY cAr na consola central, 
e aceda a Configurações -> Configurações 
de voz -> Voice tutorial e pressione OK para 
iniciar. 

As lições do tutorial demoram aproximadamente  
5 minutos.


