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WEB EDITION

TAKAISTUIMEN VIIHDEKESKUS
Autossanne on ainutlaatuinen multimedialaitteisto.
Takaistuimen viihdekeskuksen (Rear Seat Entertainment) myötä auton tavalliseen
äänentoistolaitteistoon lisätään:
• Kaksi TV-ruutua
• A/V-AUX-tulo, joka mahdollistaa esim. videolaitteen tai pelikonsolin liittämisen.
• Langattomat kuulokkeet
• Kaukosäädin
Tällä järjestelmällä voidaan katsoa videoita, toistaa musiikkia, kuunnella radiota, katsoa
TV:tä* tai siihen voidaan liittää jokin ulkoinen laite (esim. pelikonsoli).
Järjestelmää voidaan ohjata etumaisesta TV-ruudusta (vanhempien valvonta).
Lisätietoa järjestelmästä on auton varsinaisen ohjekirjan kappaleessa "RSE –
Takaistuimen viihdekeskus".
Volvo pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman edeltävää ilmoitusta.
Lisävarusteet on merkitty tähdellä (*)

KAUKOSÄÄDIN
Vaihtakaa seuraavien välillä:
L = Taempi vasen TV-ruutu
F = Etumainen TV-ruutu
R = Taempi oikea TV-ruutu
Vaihtaminen navigointiin*A
Vaihtaminen radioon
Vaihtaminen mediaan
Vaihtaminen Bluetooth®
handsfreehen*A
Taaksepäin siirtyminen, raidan/kappaleen vaihto
Toisto/keskeytys
Pysäytys
Siirtyminen eteenpäin, raidan/kappaleen vaihto
Valikko
Edelliseen kohtaan, keskeyttää toiminnon, poistaa syötetyt merkit
Navigointi ylös/alas
Navigointi oikealle/vasemmalle
Valinnan vahvistus

0-9

Äänenvoimakkuuden pienentäminen

Selauspyörä, vastaa keskikonsolin valintaa
TUNE.

Äänenvoimakkuuden suurentaminen

KÄYTTÖ

Kanavat, numeroiden ja kirjaiden
syöttö

Kaukosäätimellä voidaan käyttää kaikkia
Infotainment-järjestelmän toimintoja, myös
etumaista TV-ruutua.

Pikavalinta suosikkien asettamiseen
Tietoa nykyisestä ohjelmasta
Ääniraidan kielen valinta

Käyttö:
1. Painakaa ensin painiketta
valitaksenne TV-ruudun.
2. Suunnatkaa kaukosäädin tämän jälkeen
TV-ruutua kohti.

Tekstitykset, tekstityskielen valinta
Teksti-TV*, päällä/pois
A

Toiminto ei ole käytettävissä taemmissa TV-ruuduissa.

VAROITUS
Säilyttäkää irtonaiset esineet, kuten matkapuhelin, kamera, lisälaitteen kaukosäädin
jne., hansikas- tms. lokerossa. Muuten ne
saattavat äkkinäisessä jarrutuksessa tai
törmäyksessä vahingoittaa autossa olevia
henkilöitä.

ÄÄNENTOISTOLAITTEISTO

Voitte kuunnella järjestelmän langattomilla
kuulokkeilla tai liittää omat kuulokkeenne
kuulokeliitäntään.
Langattomat kuulokkeet aktivoidaan Päälle/
pois-painikkeella (2). Merkkivalo syttyy (4).
Valitkaa CH.A (kanava A) tai CH.B (kanava B)
säätimellä (1). Säätäkää äänenvoimakkuutta
äänenvoimakkuuden säätimellä (3). Kuulokkeet
kytkeytyvät automaattisesti pois päältä, jos niitä
ei käytetä n. 3 minuuttiin.

NISKATUEN KUULOKELIITÄNTÄ
Äänenvoimakkuutta säädetään
kaukosäätimellä.

KATSAUS JÄRJESTELMÄÄN

TV-ruutu
Kuulokeliitäntä
Päälle/pois-painike
USB-, AUX- ja A/V-AUX-tulo

Kaukosäädin
Kuulokkeet
Infrapunavastaanotin/-lähetin
Mediasoittimelle ja 12 V:n liitännälle, ks. auton
ohjekirja.

TV-RUUDUN JA KUULOKKEIDEN AKTIVOINTI
Kytkekää taempi TV-ruutu päälle painamalla
ruudun Päälle/pois-painiketta.
1. Kytkekää langattomat kuulokkeet päälle,
valitkaa vasen TV-ruutu valitsemalla CH.A
ja oikea valitsemalla CH.B, tai liittäkää
mukananne tuomanne kuulokkeet kuulokeliitäntään niskatuen sivussa.
2. Valitkaa haluamanne TV-ruutu, jota ohjataan kaukosäätimen painikkeella
.

ÄÄNEN/KUVAN TOISTO A/V-AUX-LIITÄNNÄN KAUTTA

LAITTEIDEN LIITTÄMINEN A/V-AUX-LIITÄNNÄN KAUTTA

ÄÄNEN/KUVAN TOISTO A/V-AUX-LIITÄNNÄN KAUTTA

A/V-AUX-liitännän kautta järjestelmään voidaan
liittää ulkoinen laite, esim. pelikonsoli.

1.

Suunnatkaa kaukosäädin TV-ruudun
infrapunavastaanotinta kohti ja painakaa
, kunnes lähde A/V
toistuvasti
AUX on valittu, vapauttakaa painike ja
odottakaa muutama sekunti valinnan
hyväksymistä.

2.

Kytkekää liitetty laite päälle ja painakaa
sen painiketta PLAY tai vastaavaa
painiketta.

•

Keltainen liitin – videokaapeli

•

Valkoinen liitin – vasen äänikanava

•

Punainen liitin – oikea äänikanava

Liittäkää virtaliitäntään laitteita, jotka on
tarkoitetu 12 V:n jännitteelle.
Noudattakaa kytkiessänne aina ulkoisen laitteen
ohjeita.

MUSIIKIN, VIDEON JA RADION KUUNTELU/KATSELU
MUSIIKIN TOISTAMINEN
Musiikkia voidaan toistaa levyltä/äänitiedostoista auton mediasoittimella, USB/AUX-tulon
kautta tai Bluetooth® -yhteydellä liitetyn puhelimen suoratoistettujen äänitiedostojen avulla.
1. Suunnatkaa kaukosäädin TV-ruudun
infrapunavastaanotinta kohti, painakaa
toistuvasti
, kunnes haluamanne
lähde (Levy, USB, AUX jne.) on käytössä,
vapauttakaa painike ja odottakaa muutama sekunti valinnan hyväksymistä.
2. Työntäkää auton mediasoittimeen CD-levy
tai liittäkää ulkoinen äänilähde auton USB/
AUX-liitännän tai Bluetoothin® kautta.

VIDEON KATSELU
Järjestelmällä voidaan katsoa videolevyjä/
videotiedostoja auton mediasoittimen ja USBtulon avulla.

Soittolistojen toistaminen ja niissä
navigointi
1. Selatkaa kaukosäätimen selauspyörällä tai
käyttäkää ylös-/alaspäin osoittavia nuolia
päästäksenne soittolistaan/kansiorakenteeseen.
vahvistetaan joko alakansion
Valitsemalla
valinta tai aloitetaan valitun raidan/äänitiedoston toistaminen.
Raitaa/äänitiedostoa voidaan toistaa myös kauja raitaa/äänitiekosäätimen painikkeella
dostoa voidaan vaihtaa painikkeella
/
.
.
Pysäyttäkää toisto painikkeella

Toisto ja navigointi

RADION KUUNTELU
Auton radiolla voidaan kuunnella radiolähetyksiä.
1. Suunnatkaa kaukosäädin TV-ruudun
infrapunavastaanotinta kohti, painakaa
, kunnes haluamanne
toistuvasti
lähde (AM, FM1, DAB1* jne.) on käytössä,
vapauttakaa painike ja odottakaa muutama sekunti valinnan hyväksymistä.
2. Valitkaa asema jollakin kaukosäätimen
pikavalintapainikkeista 0–9 tai painakaa
/
, jolloin radio etsii seuraavan/
edellisen saatavana olevan aseman.

Suunnatkaa kaukosäädin TV-ruudun infrapunavastaanotinta kohti, painakaa toistuvasti
, kunnes haluamanne lähde (Levy tai USB) on
käytössä, vapauttakaa painike ja odottakaa
muutama sekunti valinnan hyväksymistä.
1.

Työntäkää auton mediasoittimeen DVDlevy tai liittäkää auton USB-liitännän kautta
ulkoinen lähde.

Aloittakaa videoraidan/-tiedoston toisto
ja vaihtakaa
kaukosäätimen painikkeella
raita/tiedosto painikkeella
/
.
Lopettakaa toisto painamalla
.
Pikasiirto
Aloittakaa pikasiirto eteen-/taaksepäin
/
.
painamalla pitkään painikkeita
Lisätkää siirtonopeutta sen jälkeen painelemalla
painikkeita lyhyesti.
Äänitiedostoilla on yksi pikasiirtonopeus,
videotiedostoilla neljä eri nopeutta.
,
Pikasiirto lopetetaan painamalla
vastakkaiseen suuntaan osoittavaa
-painiketta.

tai
/

TV:N* KATSELU
Auton mediasoittimella voidaan katsoa TV:tä.
1.

Suunnatkaa kaukosäädin TV-ruudun
infrapunavastaanotinta kohti, painakaa
, kunnes TV on valittu,
toistuvasti
vapauttakaa painike ja odottakaa
muutama sekunti valinnan hyväksymistä.

2.

Valitkaa kanava jollakin kaukosäätimen
pikavalintapainikkeista 0–9 tai painakaa
/
, seuraava/edellinen saatavana
oleva kanava alueella näytetään.

KUVAN JA ÄÄNEN SÄÄTÄMINEN

Painakaa kaukosäätimen painiketta
, kun jokin lähde (esim. Levy) on valittu,
jotta pääsette taemman TV-ruudun valikoihin.
Valikkovalinta tehdään kaukosäätimen
selauspyörällä ja painikkeilla.

Takaistuimen viihdekeskuksen
ponnahdusvalikkoA
Painakaa kaukosäätimen painiketta
, kun
videotiedostoa toistetaan tai TV-kuvaa* näytetään, päästäksenne ponnahdusvalikkoon.
Ruudun formaatti

Päivä-/yöasento

Valitkaa joko Normaali, Zoom 1 tai Zoom 2.

Säätäkää vallitsevien valaistusolosuhteiden
mukaisesti. Valitkaa joko Autom., Päivä tai Yö.

Kuva-asetukset

Näyttö pois päältä

Säätäkää kirkkauden, kontrastin, nyanssin ja
värin asetuksia.

Näyttö on sammutettu, mutta järjestelmä on
edelleen aktiivinen.

Päivä-/yöasento
Säätäkää vallitsevien valaistusolosuhteiden
mukaan. Valitkaa joko Autom., Päivä tai Yö.
Lähteen valikko
Lähteen valikon ponnahdusvalikossa
näytettävät tiedot riippuvat siitä, mitä
soitetaan tai näytetään. Siinä voi olla esim.
Levyvalikko tai USB-valikko. Näyttö pois
päältä (ks. vasemmalla) on näissä valikoissa
valikkovalintana.

A

Koskee vain videon tai TV:n* katselua.
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Taempien TV-ruutujen valikot

