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Sensus Infotainment gir et koordinert grensesnitt for 
bruk av en rekke funksjoner som du kommer til via 
knappene på midtkonsollen.
1  SOUND – trykk for å få tilgang til menyen for 

lydinnstillinger (bass, diskant osv.). Trykk flere 
ganger for å komme til valgt innstilling.

2  VOL - drei for å øke eller senke volumet.

3   (på/av)  
- Trykk kort for å starte Sensus Infotainment. 
- Trykk og hold (til skjermen blir svart) for å slå 
av systemet.  
- Trykk kort for å dempe systemllyden, og trykk 
kort igjen for å sette på lyden igjen. 
Hele Sensus Infotainment-systemet, inkludert 
navigasjon* og telefonfunksjoner* slås på/av 
samtidig ved bruk av denne knappen.

4  Modusknapper - Velg en modus (f.eks.  
RADIO, MEDIA, TEL*, osv.) ved å trykke 
på knappen på midtkonsollen. Den sist valgte 
kilden i valgt modus (f.eks. FM1) vises.  
Posisjonen til disse knappene på midtkonsollen 
kan variere noe fra modell til modell.

5  OK/MENU – bekreft et menyvalg. Dette fører 
til hovedvisningen for valgt modus (RADIO eller 
MEDIA). Pilene til høyre i vinduet viser under-
menyer.

6  TUNE - drei for å bla blant spor/mapper, radio- 
og TV*-stasjoner, telefonkontakter eller for å 
navigere blant alternativene på skjermen.

7  EXIT (avslutt) - gå oppover i menysystemet, 
avbryt en aktiv funksjon, avvis et innkommende 
anrop eller slett tegn som er oppgitt på skjer-
men. Fra hovedvisningen til en modus holder du 
knappen inne for å komme til hovedmenyen til 
Sensus Infotainment.

8  # INFO - Hvis mer informasjon er tilgjengelig 
enn det som vises på skjermen, trykker du på 
# INFO for å vise resterende informasjon.

 Keypad (tastatur) - for å lagre forhåndsinnstil-
linger eller oppgi bokstaver/tall.

SENSUS INFOTAINMENT - INTRODUKSjON

 * FAV - brukes til å lagre hyppig brukte funksjo-
ner. Gjør det mulig å starte lagret funksjon ved 
kun å trykke på denne knappen. Se eksempelet 
under SENSUS INFOTAINMENT - NAVIgA-
SjONSMODUS.

RaTTknaPPeR (meD TommelHjul*) 

knappene på høyre knapperad på rattet kan brukes 
på samme måte som noen av kontrollene på midtkon-
sollen.

5  Tommelhjul (trykk): fungerer på samme måte 
som OK/MENU på midtkonsollen.

6  Tommelhjul (drei): fungerer på samme måte 
som TUNE på midtkonsollen.

7  EXIT: fungerer på samme måte som eXIT 
(avslutt) på midtkonsollen.

   MERK

•	 I resten av dette tillegget, kalles tommelhjulet 
(kun på noen ratt-knapperader) for "tommelhju-
let" og OK/MENU-knappen på midtkonsollen 
blir kalt "ok".

•	 Du finner mer informasjon om de forskjellige 
Sensus Infotainment-funksjonene i førerhånd-
boken. 



1  Modusknapp (antallet knapper varierer, avhen-
gig av bilens instrumenteringsnivå). 

2  Normalvisning
3  Snarveisvisning
4  Rask rulling
5  Menyvisning

Navigere i visningene til en modus
Hver modus har fire forskjellige skjermvisninger (de 
forskjellige visningene for MEDIA vises i eksempelet 
ovenfor).

•	 Normalvisning (2) - modusens normalvisning.

•	 Snarveisvisning (3) - viser de vanligste alter-
nativene for modiene RADIO, MEDIA, TEL* og 
NAV* (trykk på knapp (1) for aktiv modus for å se 
denne visningen).

•	 Rask rulling (4) - drei på tommelhjulet eller 
TUNE til vis f.eks. en liste over radiostasjoner/
spor på en plate osv.

•	 Menyvisning (5) - i normalvisning trykker du på 
tommelhjulet eller ok for å vise de tilgjengelige 
innstillingene.

HoVeDVISnInG FoR SenSuS InFoTaInmenT

Velge en modus fra tastene på rattet

Trykk og hold på EXIT (avslutt) fra normalvisningen til 
modusen for å vise hovedvinduet til Sensus Infotain-
ment, slik at du kan velge en modus.

Bla i hovedvisningen til Sensus Infotainment ved å 
dreie på tommelhjulet og trykk for å vise snarveivis-
ningen for valgt modus.

Denne visningen viser:

NAV* - Volvos navigasjonssystem (RTI)

RADIO - am, Fm, SaT*/DaB*

MEDIA - CD, DVD*, auX, aV/auX*, uSB*, Blu-
etooth®*, TV*

TEL* - Bluetooth® håndfri

MY CAR - bilinnstillinger

CAM* - ryggekamera

Tilleggsutstyr som ikke er installert i bilen, blir ikke vist 
på listen.

SENSUS INFOTAINMENT - INTRODUKSjON



SENSUS INFOTAINMENT - RADIOMODUS

noRmalVISnInG aV RaDIomoDI

Hvis du ikke allerede er i normalvisningen av denne 
modusen, trykker du på RADIO på midtkonsollen. 
Dette bringer deg direkte til normalvisningen og den 
sist benyttede radiostasjonen vises og spilles av. 

Herfra dreier du på tommelhjulet eller TUNE for å vise 
og bla i en liste over tilgjengelige radiostasjoner der 
bilen befinner seg nå. Velg en stasjon og bekreft ved å 
trykke på OK.

Fra radioens normalvisning trykker du på RADIO for 
å vise kildemenyen (AM, FM1, FM2, og eventuelle 
andre alternativer som er installert i din bil - se illus-
trasjonen i høyre kolonne). Bla med tommelhjulet eller 
TUNE og trykk på tommelhjulet eller OK for å velge.

laGRe FoRHånDSInnSTIlTe STaSjoneR

Ti forhåndsinnstilte stasjoner kan lagres for hver 
bølgebånd (AM, FM1, osv.).

lagrede, forhåndsinnstilte stasjoner velger du med 
knappene på midtkonsollen.

Hvis du vil lagre en stasjon, stiller du manuelt inn til 
ønsket stasjon (se ovenfor) eller bruker funksjonen 
SCAN (skanne).  
Fra normalvisning:

1. Trykk OK for å vise menyen for valgt bølgebånd. 

2. Bla til SCAN og trykk på på tommelhjulet eller 
OK. Radioen begynner å skanne etter de sterkeste 
stasjonene i området. når den finner en stasjon, 
blir den avspilt i flere sekunder før skanningen 
gjenopptas.

3. Du kan lagre stasjonen ved å trykke på en av tall-
tastene på midtkonsollen til lyden dempes. Slipp 
knappen. når lyden kommer tilbake, er stasjonen 
lagret.

når du lagrer en stasjon (eller trykker på EXIT - av-
slutt) avbrytes funksjonen SCAN.



 
SENSUS INFOTAINMENT - TEL */bLUETOOTh®-MODUS

Tel*/BlueTooTH®-moDuS

Hvis du ikke allerede er i normalvisningen for denne 
modusen, trykker du på TEL* på midtkonsollen for 
å få tilgang til alle telefonfunksjonene og bruke Blu-
etooth® for å pare Bluetooth®-aktiverte telefoner eller 
annet eksternt utstyr.

PaReR BlueTooTH®-uTSTyR meD SenSuS 
InFoTaInmenT

Method 1 
(metode 1) Søk etter eksternt utstyr ved bruk av 
Sensus Infotainment-menyene (dette eksempelet 
antar at det ikke er tilkoblet utstyr).

1. Pass på at det eksterne utstyret kan oppdages 
(dvs. Bluetooth®-funksjonen er aktivert) og følg 
instruksjonene i Sensus Infotainment-vinduet.

2. Trykk på tommelhjulet eller OK og følg retningslin-
jene i vinduet Sensus Infotainment. 

Det eksternet utstyret er nå paret med Sensus Info-
tainment.

Hvis denne prosessen ikke har fungert, trykker du på 
EXIT (avslutt) to ganger og fortsetter til metode 2.

Method 2 
(metode 2) Søk etter bilen ved bruk av det eksterne 
utstyrets Bluetooth® funksjon. 

1. Gjør det mulig å oppdage bilen ved å bla til Tele-
foninnstillinger og trykk på tommelhjulet eller 
OK. gjenkjenbar vises. Trykk på tommelhjulet 
eller OK. 

2. Velg My Volvo Car på skjermen til det eksterne 
utstyret og følg retningslinjene.

3. oppgi ønsket PIn-kode på det eksterne utstyret og 
trykk på knappen for å pare utstyret. 
Trykk på tommelhjulet eller OK og oppgi samme 
PIn-kode i bilen fra tastene på midtkonsollen.

navnet på det eksterne utstyret vises på bilens 
skjerm,k og det er nå paret med Sensus Infotainment.

SnaRVeISVISnInG (VanlIGe TeleFonFunk-
SjoneR)

Fra telefonmodusens normalvisning trykker du på 
TEL* igjen for å vise snarveimenyen. Bla til ønsket 
alternativ og trykk på tommelhjulet eller OK. Trykk på 
EXIT for å gå tilbake til telefonmodusens normalvis-
ning.

RaSk TIlGanG TIlkoBleT TeleFonS kon-
TakTlISTe (TeleFonlISTe)
1. Hvis du ikke allerede er i TEL* -modus, trykker du 

på TEL for å gå inn i telefonmodusens normalvis-
ning.

2. Drei på tommelhjulet eller TUNE for å vise kon-
taktlisten. Fortsett å dreie for å bla gjennom listen.

Trykk på tommelhjulet eller OK for å velge en kon-
takt. Hvis det bare er ett telefonnummer for denne 
kontakten, igangsettes et anrop. Hvis det finnes flere 
telefonnumre, blar du til ønsket nummer og trykker på 
tommelhjulet eller OK for å igangsette et anrop.

ByTTe TeleFoneR (elleR anneT uTSTyR)

To Bluetooth®-enheter (f.eks. en telefon og en iPod®) 
kan aktiveres samtidig. men to telefoner kan ikke 
brukes samtidig til å ringe med. 
 
endre til tilkoblet telefon:

1. Trykk på TEL* for å gå inn i normalvisning for 
telefonmodusen.

2. Trykk på TEL* igjen for å vise snarveimenyen. 

3. Bla til Endre telefon og trykk på tommelhjulet 
eller OK.

4. Bla til ønsket telefon og trykk på tommelhjulet eller 
OK for å velge det. Denne telefonen kan nå brukes 
til å ringe opp eller ta imot anrop osv.

Du kommer tilbake til telefonmodusens normalvis-
ning.



 
SENSUS INFOTAINMENT - MEDIEMODUS

Hvis du ikke allerede er i denne modusens normalvis-
ning, trykker du på MEDIA på midtkonsollen for å 
spille av en CD eller lytte til eksternt utstyr. Her følger 
et eksempel på hvordan du kan koble til en iPod®.

koBle TIl oG BRuke en IPoD®

Du kan koble til en iPod® (eller annet eksternt utstyr) 
ved å koble til en uSB-kabel eller via Bluetooth®-
funksjonen (se punkt PaRe en BlueTooTHenHeT® 
meD SenSuS InFoTaInmenT i delen om Sensus 
Infotainment - Tel*/bluetooth®-modus). 

Her følger et eksempel på hvordan du kobler til en 
iPod® som lydkilde:

1. Trykk på MEDIA i midtkonsollen for å gå inn i 
mediemodus.  
Hvis iPod® var den lydkilden som ble brukt sist, 
begynner siste spor automatisk å avspilles. 

2. Hvis iPoden® ikke var sist benyttede lydkilde, tryk-
ker du på MEDIA for å vise snarveisvisningen.

3. Bla til iPod og trykk på tommelhjulet eller OK. 
Hvis iPoden har vært brukt tidligere, gjenopptas 
avspilling av sist spilte spor.

en iPod® som er koblet til gjennom uSB-kontakten, 
blir også ladet mens den spiller. 

når iPoden® blir koblet til, vises Reading iPod (leser 
iPod).

Du kan endre spor/artist/mappe osv. fra sporet som 
spilles nå:

1. Drei på tommelhulet eller TUNE (still inn).

2. Trykk på EXIT (avslutt) flere ganger til du har nådd 
valgt meny. Trykk på tommelhjulet eller OK for å 
bekrefte valget ditt.

når en iPod® brukes som lydkilde, har bilens audio-
system en menystruktur som ligner den i iPoden®. Se 
iPodens håndbok for mer informasjon.

Du kan endre en kilde i mediemodus ved å trykke på 
meDIa for å vise en liste over kilder (se illustrasjonen 
ovenfor).



Hvis du ikke allerede er i normalvisningen av denne 
modusen, trykker du på naV på midtkonsollen for å 
gå inn i navigasjonsmodus.

STIlle Inn en DeSTInaSjon VeD BRuk aV en 
aDReSSe

Følgende er et eksempel på hvordan en rute kan stil-
les inn ved å oppgi en adresse.
1. Fra navigsjonsmodusens normalvisning trykker du 

på NAV* igjen for å vise snarveimenyen. Trykk på 
tommelhjulet eller OK for å velge Sett adresse 
(angi adresse).

2. Bla til ønsket valg (Område, by, Vei osv.) og 
trykk på tommelhjulet eller OK. Begynn å skrive 
bokstaver (se SkRIVe Inn TekST til høyre) til du 
ser en liste, eller, om relevant, bla til høyrepilen på 
teksthjulet og trykk på tommelhjulet eller OK for å 
få tilgang til navnelisten.

3. Bla til ønsket navn og trykk på tommelhjulet eller 
OK. 

4. Fortsett å fylle ut den andre informasjonen på 
samme måte. 

5. nederst på menyen blar du til Sett enkeltdesti-
nasjon eller Tilføy som mellomdestinasjon 
og trykk på tommelhjulet eller OK.

6. Hvis du har valgt Sett enkeltdestinasjon, 
beregner systemet ruten og begynner å vise veien 
til din destinasjon. Dette alternativet sletter en 
eksisterende kjørerute. 
Hvis du har valgt Tilføy som mellomdestina-
sjon (legg til som veipunkt), vises en ny meny.

Set POI (still inn interessepunkt) og Set previous 
destination (still inn forrige destinasjon) fungerer på 
samme måte.

når veivisningen har startet, dreier du på tommelhjulet 
eller TUNE for å endre kartskala.

SkRIVe Inn TekST

når du taster inn en desinasjon, kan tekst oppgis på 
to måter: ved å bruke teksthjulet (se illustrasjonen 
i høyre kolonne) eller ved å trykke på knappene på 
midtkonsollen.

SENSUS INFOTAINMENT - NAVIgASjONSMODUS*

bRUKE TEKSThjULET:
•	 Drei på tommelhjulet eller TUNE for å bla til ønsket 

bokstav. Trykk på tommelhjulet eller OK for å 
oppgi bokstaven i søkefeltet i øverste høyre hjørne 
av skjermen.

•	 Bla til AbC eller 123 for å veksle mellom bokstaver 
og tall.

•	 Bla til Flere og trykk på tommelhjulet eller OK for 
å veksle mellom forskjellige spesialtegn.

•	 Bla til høyre pil for å få tilgang til listen over navn 
til høyre for blahjulet (hvis det er funnet noe som 
samsvarer med søkekriteriene dine).

•	 Siste 5 viser de fem sist oppgitte navnene.

Slett tegn med EXIT.

bRUKE MIDTKONSOLLTASTATURET.

Trykk på en knapp en gang for å oppgi første bokstav 
på knappen, to ganger for andre bokstav osv.

PRoGRammeRInG aV en FaVoRITTFunkSjon 
(* FAV)

Følgende eksempel viser hvordan veivisningen kan 
settes på pause eller gjenopptas ved å programmere 
* FAV-knappen. 

1. Fra hovedvisningen for navigasjonsmodus holder 
du inne knappen * FAV til favorittmenyen vises.

2. Bla til Pause/resume guidance (sett veivis-
ning på pause/gjenoppta veivisning) og trykk på 
tommelhjulet eller OK. Du ser en melding en kort 
stund som bekrefter at valget ditt er lagret på 
* FAV -knappen.

3. Trykk på * FAV for å sette veivisning på pause eller 
gjenoppta veivisning.

Funksjonene kan også programmeres på samme 
måte i modiene RADIO og MEDIA.
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SENSUS INFOTAINMENT - TALEKONTROLL*

Talekontrollfunksjonen (kun tilgjengelig i biler med på-
montert valgfritt navigasjonssystem) kan brukes til å 
taleaktivere visse funksjoner på en Bluetooth®-aktivert 
mobiltelefon og navigasjonssystemet.

Du starter en talekommando ved å trykke på talekon-
trollknappen (1) på høyre ratt-tastatur og vente på 
tonen.  
Systemet viser hyppig brukte kommandoer på skjer-
men når du har trykket på knappen.

når du gir kommandoer:

•	 etter tonen snakker du med normal hastighet og 
med normal stemme.

•	 Vinduer osv. bør være lukket for best resultater.

•	 unngå bakgrunnsstøy i kupeen når du gir kom-
mandoen.

•	 Hvis du er usikker på en kommando, kan du si 
”Help” (hjelp) etter tonen for å be systemet oppgi 
aktuelle kommandoer, avhengig av situasjonen.

Talekommandoer kan oppheves ved å:

•	 Si ”Cancel” (avbryt) etter tonen.

•	 Ikke snakke

•	 Holde inne talekontrollknappen

•	 Trykke på EXIT (avslutt) eller en av modusknap-
pene (RADIO, MEDIA, osv.).

OPPLæRINg

Talekontrollen har en opplæringsfunksjon som hjelper 
deg å lære hvordan du bruker systemet. Denne funk-
sjonen kan startes på to måter.

•	 Trykk på talekontrollknappen, vent på tonen og si 
”Voice tutorial” (taleopplæring).

•	 Trykk på knappen my CaR på midtkonsollen og gå 
til Innstill.  -> Taleinnstillinger -> Voice tuto-
rial (taleopplæring) og trykk på OK for å starte. 

opplæringen tar omtrent 5 minutter.


