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Road and Traffic Information
RTI är ett trafikinformations- och vägledningssystem som är utvecklat 
av Volvo. Systemet vägleder fram till ett angivet resmål och ger tillgång 
till trafikinformation längs färdvägen. Systemet informerar om vilka 
situationer som kan försvåra körningen och erbjuder möjligheten att 
välja en bättre färdväg.

Det är möjligt att lägga upp en resplan, söka efter inrättningar längs 
färdvägen, lagra en speciell plats m.m. Systemet anger bilens aktuella 
position och kan vid eventuella felkörningar alltid hitta till resmålet.

RTI-systemet bidrar, genom att underlätta framkomligheten, till en 
bättre miljö.
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END USER LICENSE AGREEMENT
You have acquired a device (ROAD & TRAFFIC 
INFORMATION SYSTEM) which includes software 
licensed by Volvo Car Corporation from one or more 
software licensors. Such software products, as well as 
associated media, printed materials, and “online” or 
electronic documentation (NAVIGATION 
SOFTWARE) are protected by international intel-
lectual property laws and treaties. The SOFTWARE  
is licensed, not sold. All rights reserved.
IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER 
LICENSE AGREEMENT (“EULA”), DO NOT USE 
THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. 
INSTEAD, PROMPTLY CONTACT VOLVO CAR 
CORPORATION FOR INSTRUCTIONS ON 
RETURN OF THE UNUSED DEVICE(S) FOR A 
REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, 
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON 
THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR 
AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFI-
CATION OF ANY PREVIOUS CONSENT).

GRANT OF SOFTWARE ARE LICENSE. This 
EULA grants you the following license:
You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.
Connectivity Software.  Your Device package may 
include desktop connectivity software contained on a 
CD-ROM disk.  You may install and use the 
component(s) of the software contained on the CD-
ROM disk on a computer or computing device with 
which you exchange information with the Device, in 
accordance with the terms of the end user license 
agreement provided with such component(s).  If no 
separate end user license agreement is provided, you 
may install and use only one (1) copy of such 
component(s) on a single computer or computing 
device with which you use the Device.

NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS 
NOT FAULT TOLERANT. VOLVO CAR CORPO-
RATION HAS INDEPENDENTLY DETERMINED 
HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, 
AND MS HAS RELIED UPON VOLVO CAR 
CORPORATION TO CONDUCT SUFFICIENT 
TESTING TO DETERMINE THAT THE 
SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.
NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE 
SOFTWARE is provided “AS IS” and with all faults. 
THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY 
QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND 
EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) 
IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO 
WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH 
YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR 
AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE 
RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING 
THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE 
WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, 
AND ARE NOT BINDING ON, MS.
No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS 
PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO 
LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, 
CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL 
DAMAGES ARISING FROM OR IN 
CONNECTION WITH THE USE OR PERFO-
MANCE OF THE SOFTWARE. THIS 
LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY 
REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL 
PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE 
LIABLE FOR ANY  AMOUNT IN EXCESS OF 
U. S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS 
(U.S.$250.00-).
Limitations on Reverse Engineering, Decompi-
lation, and Disassembly. You may not reverse 
engineer, decompile, or disassemble the 
SOFTWARE, except and only to the extent that such 
activity is expressly permitted by applicable law 
notwithstanding this limitation.

SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT 
WITH RESTRICTIONS. You may permanently 
transfer rights under this EULA only as part of a 
permanent sale or transfer of the Device, and only if 
the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE 
is an upgrade, any transfer must also include all prior 
versions of the SOFTWARE.
EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that 
SOFTWARE is subject to U.S. jurisdiction. You agree 
to comply with all applicable international and 
national laws that apply to the SOFTWARE, 
including the U.S. Export Administration Regula-
tions, as well as end-user, end-use and destination 
restrictions issued by U. S. and other governments. 
For additional information see 
http://www.microsoft.com/exporting/.

De specifikationer, konstruktionsuppgifter och 
illustrationer som finns i instruktionsboken är 
inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra 
ändringar utan föregående meddelande.

© Volvo Personvagnar AB
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Inledning

Översiktsbild 
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Inledning

1. Huvudenhet med kartskiva
och TMC-mottagare
Huvudenheten, som är avsedd endast för 
Volvos kartskivor, är placerad i bagage-
utrymmet.

Huvudenheten har bl.a. följande funktioner:

• Beräkning av bilens position.
• Beräkning av färdväg till angivet resmål 

och avkodning av trafikmeddelanden.
• Röstvägledning.

Den kartografiska informationen stämmer inte 
alltid med verkligheten. (Volvo ansvarar ej för 
riktigheten i kartmaterialet eller i TMC-infor-
mationen.)

TMC (Traffic Message Channel) är ett 
standardiserat kodsystem för trafikinfor-
mation. TMC-mottagaren söker själv upp 
aktuell frekvens. Överföringen sker via FM-
frekvenser.

2. GPS-antenn
Med hjälp av signaler från satellitsystemet 
GPS, bilens hastighetsgivare och ett gyro 
beräknas bilens aktuella position och färd-
riktning.

3. Navigatorn (knappsatsen)
Med navigatorn kan du stega till och välja 
olika menyalternativ.

4. Bildskärm
Bildskärmen visar kartor och ger detaljerad 
information om vägval, avstånd m.m.
IR-mottagaren för fjärrkontrollen är placerad 
överst i ramen på skärmen.

5. Radio
Radion används för att ge röstmeddelande i 
förardörrens högtalare och för att styra TV:n.

6. TV-mottagare
TV-mottagare är tillval.
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Inledning

Dvd-skivan

Innehåll på dvd-skivan
Varje kartskiva innehåller samma europeiska 
vägnät. Detaljerad information som adresser, 
inrättningar m.m. är uppdelad på respektive 
kartskiva för geografiskt område.

Ett meddelande på skärmen talar om när det 
blir aktuellt att byta skiva. Om skivan inte byts 
kommer vägnätet fortfarande att vara 
tillgängligt, men inte detaljinformation som 
bensinstationer, näringsinrättningar etc.

Det utkommer kontinuerligt kartskivor med 
utökad information. Kontakta en Volvoåter-
försäljare för den senaste utgåvan.

Se även www.volvocars.com/navi för ytter-
ligare information om kartor m.m.

VARNING!

Användning av RTI-systemet under 
bilkörning måste av trafiksäkerhetsskäl 
ske med största försiktighet och med 
bibehållen uppmärksamhet på rådande 
trafiksituation. Iakttag alltid gällande trafik-
regler.

Dvd-spelaren

Byte av dvd-skiva/uppgradering
Dvd-spelaren är placerad i bagageutrymmet, 
se översiktsbilden. 

1. Tryck på eject-knappen och dra ner 
luckan för att få ut dvd-skivan 
(tändningen måste vara på)

2. Sätt in ny dvd-skiva.
Om dvd-skivan innehåller ny mjukvara blir 
skärmen svart och texten: Loading new 
program - please wait  visas i skärmens 
underkant. Hela proceduren kan ta upp till 
fem minuter. När uppgraderingen är klar 
kommer startbilden upp på skärmen.

Vård av dvd-skiva
Var noga med hanterandet av dvd-skivor. Se 
till att de inte smutsas ned eller utsätts för 
fukt.
Då skivorna inte används ska de förvaras i 
sina förpackningar. Undvik att förvara dem i 
kraftig värme, direkt solljus eller i dammig 
omgivning.

Vård av bildskärm
Rengör bildskärmen med en mjuk, luddfri, lätt 
fuktad trasa, eller en trasa med ett milt 
fönsterputsmedel.

Dvd-skivan/Dvd-spelaren
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Inledning

Navigatorns placering på ratten

A. Navigatorn

Tryck UPP, NER, HÖGER eller VÄNSTER för 
att välja mellan olika menyalternativ, trafikmed-
delanden m.m.

B. BACK

Tryck BACK för att komma tillbaka till 
föregående meny eller för att ångra ett val.

C. ENTER

Tryck ENTER för att bekräfta val eller för att 
aktivera olika menyer.

OBS! Fjärrkontrollen har samma funktioner 
som knappsatsen.

Navigatorn (knappsatsen) och fjärrkontrollen

Navigatorn

Fjärrkontrollen

IR-mottagare

(Infra Red Receiver)
Rikta alltid fjärrkontrollen mot skärmen. (IR-
ögat är placerat överst i ramen på skärmen.)

A
C B

OBS! Fjärrkontrollen innehåller AAA- eller 
R03-batterier. Prova först att byta till nya 
batterier om fjärrkontrollen inte fungerar.
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Inledning

På
Tändningsnyckeln måste vara i läge I eller II. 
Tryck på någon av knapparna på fjärrkon-
trollen eller på knappsatsen i ratten. Systemet 
kan behöva några sekunder för att känna av 
bilens position då du slagit på tändningen.

Av
Stega med navigatorn till [Stäng av] och tryck 
ENTER.

OBS! Systemet är tillgängligt även då motorn 
är avstängd. Tänk därför på att vrida 
tändnings-nyckeln till läge 0 då systemet inte 
används eftersom batteriet annars kan laddas 
ur.

Basfunktioner
Navigatorn - Förflyttning uppåt, nedåt, höger 
eller vänster mellan olika menyalternativ.

ENTER - Bekräftar eller aktiverar val.

BACK - Tillbaka till menystrukturen eller för 
att ångra ett val.

Inställningar
Under Navigationsinställningar når man 
respektive inställningsmeny för system, 
skärm, vägval och trafikinformation.

Innan du börjar

Demo
Demo demonstrerar systemet (då bilen står 
stilla) genom att simulera en körning till ett 
angivet resmål. Vägledningen demonstreras 
på skärmen, se s. 60.

Bokstruktur
Boken är uppdelad i kapitel/funktionaliteter. I 
slutet av boken finns ett alfabetiskt register 
och där innan en sida med vanliga frågor och 
svar.

Bokens beskrivning utgår från att du 
använder knappsatsen i ratten, men du kan 
istället välja att använda fjärrkontrollen som 
har samma funktioner.

Sökväg
I boken beskrivs menyval med klammer runt, 
t.ex. [Resmål]. Menyer beskrivs utan klammer, 
t.ex. Huvudmenyn.
Sökvägen med menyer och menyval i följd 
beskrivs som t.ex. 
Huvudmenyn [Inställningar] [System].
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Inledning

På
Tändningsnyckeln måste vara i läge I eller II. 
Tryck på någon av knapparna på fjärrkon-
trollen eller på knappsatsen i ratten. Systemet 
kan behöva ett par sekunder för att känna av 
bilens position och rörelse då du slagit på 
tändningen.

Av
Stega med navigatorn till [Stäng av] och tryck 
ENTER.

OBS! Systemet är tillgängligt även då motorn 
är avstängd. Tänk därför på att vrida 
tändningsnyckeln till läge 0 då systemet inte 
används eftersom batteriet annars kan laddas 
ur.

Basfunktioner
Navigatorn - Förflyttning uppåt, nedåt, höger 
eller vänster mellan olika menyalternativ.

ENTER - Bekräftar eller aktiverar val.

BACK - Tillbaka till menystrukturen eller för 
att ångra ett val.

OBS! Fjärrkontrollen har samma funktioner 
som knappsatsen.

Komma igång snabbt
Vägledning till gatuadress

1. Utgå ifrån huvudmenyn. Välj Resmål och 
tryck ENTER.

2. Välj Gatuadress och tryck ENTER.

3. Stega med navigatorn till önskade 
bokstäver för att ange i vilket land och i 
vilken stad gatuadressen finns.

4. Om vald adress har ett gatunummer kan 
även detta anges för att få en mer exakt 
vägledning. Istället för gatunummer kan 
en korsning (tvärgata) anges.

5. Välj Börja vägled och tryck ENTER.
Under ett antal sekunder beräknar systemet 
färdvägen och avståndet till det inmatade 
resmålet.

Systemet vägleder till angivet resmål och ger 
röstmeddelanden om vägval och korsningar.

För mindre orter finns inga gatuadresser 
inlagda i systemet. Då går det alltid att välja 
ortens centrum som resmål.

Vägledning till inrättning

1. Utgå ifrån huvudmenyn. Välj Resmål. 
Tryck ENTER.

2. Välj Inrättningar och tryck ENTER. Välj  
Inrättningar i undermenyn och tryck 
ENTER.

3. Stega med navigatorn till önskade 
bokstäver för att ange i vilket land och i 
vilken stad som inrättningen finns. Tryck 
ENTER.

4. Välj typ av inrättning, exempelvis bensin-
station, restaurang eller Volvohandlare. 
Stega NER till listan. Välj inrättningstyp 
med UPP eller NER och tryck ENTER.

5. Stega NER till listan. Välj inrättnings-
namn med UPP eller NER och tryck 
ENTER.

6. Välj Börja vägled och tryck ENTER.
Under ett antal sekunder beräknar systemet 
färdvägen och avståndet till det inmatade 
resmålet.

Systemet vägleder till angiven inrättning och 
ger röstmeddelanden om vägval och 
korsningar.
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Inledning

        1        2            3     4             5        6            7           8       9  

       10   11    12        13    14       15           16        17      18

Kartbild
1. Nästa vägledning

2. Avstånd till och namn på nästa väg/gata längs färdvägen

3. Vägskyltsinformation

4. Bilens position

5. Nästa vägledningspunkt

6. Färdväg

7. Delmål

8. Resmål

9. Resterande restid samt avstånd till resmålet

10. Kartskala

11. Nuvarande position

12. Lagrad plats

13. Startpunkt

14. Symbol för Volvohandlare

15. Symbol för TMC (trafikmeddelande)

16. Symbol för centrum

17. Kompass som visar kartans riktning

18. Destinationsriktning

Vägtyper
Motorväg - grön
Huvudväg - röd
Mindre huvudväg - brun
Vanlig väg - mörkgrå
Lokalväg - mörkgrön

Kompassen
Kompassnålens röda spets pekar mot norr på kartan och den vita 
spetsen mot söder. Destinationspilen i kompassens yttre ring pekar i 
den riktning som resmålet finns.
Under alternativet Skärm i Inställningsmenyn kan du välja att visa/ 
gömma kompassen och destinationspilen.
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Menystruktur

Starta/stänga av systemet 14
Hjälptexter 14
Huvudmenyn 15
Huvudmenyn med ikoner 15
Resmålsmenyn 16
Kartskala 16
Kartrullning 17
Vägledning 17
Kartmenyn 18
Omledningsmenyn 18
Inställningsmenyn 19
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Menystruktur

[Stäng av]

Starta/stänga av systemet
Starta systemet: Vrid tändningsnyckeln till läge I eller II. Tryck därefter 
på ENTER, BACK eller navigatorn.

Stänga av systemet: Välj Stäng av i huvudmenyn och tryck ENTER.
Om systemet är påslaget då man stänger av bilens tändning startar 
det åter igen när tändningen slås på. Om systemet är avstängt då man 
stänger av bilens tändning förblir det avstängt när tändningen slås på.

[Inställningar] [Hjälp]

Hjälptexter
Hjälptexterna ger kortfattad information om funktionerna. Det går att 
välja mellan Lång, Kort eller Ingen hjälptext. Stega med HÖGER eller 
VÄNSTER till önskat val och tryck ENTER.

Den vita hjälptextrutan visas då ett alternativ markeras men försvinner 
sedan automatiskt efter ett antal sekunder.
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Menystruktur

[Resmål)

Huvudmenyn
Huvudmenyn och de olika undermenyerna ger tillgång till systemets 
funktioner. Det går alltid att återvända till huvudmenyn oavsett vilken 
skärmbild som visas, genom att trycka BACK en eller flera gånger. 
Huvudmenyn visas ett antal sekunder och försvinner automatiskt om 
man inte väljer något av menyalternativen.

[Inställningar] [Skärm] [Första menyn] [Text/ikoner]

Huvudmenyn med ikoner
Det går att välja om huvudmenyn skall visas med ikoner eller med text.

RTI P2w820-sv.book  Page 15  Tuesday, February 26, 2008  11:21 AM



16

Menystruktur

[Resmål] [Gatuadress])

Resmålsmenyn
I resmålsmenyn finns olika sökalternativ för att ange resmål. Välj alter-
nativ i menyn med UPP eller NER och tryck ENTER. Tryck BACK för 
att återgå till huvudmenyn.

Läs mer om de olika resmålstyperna och sökvägarna dit på s. 22.

[Kartskala]

Kartskala
Stega UPP eller NER med navigatorn för att ändra kartskala över ett 
område, se s. 44. Bekräfta med ENTER.
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Menystruktur

[Kartrullning]

Kartrullning
Med hjälp av navigatorn förflyttas hårkorset fritt på kartan, för att t.ex. 
ange ett resmål, se s. 33. Nedtill på kartan visas namnet på den adress 
som hårkorset befinner sig över.

[Vägledning]

Vägledning
Välj Vägledning i huvudmenyn för att upprepa en röstvägledning, se s. 
39.
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Menystruktur

[Karta]

Kartmenyn
I kartmenyn kan man t.ex. välja mellan att visa en eller två kartor eller 
välja mellan att visa kartan i Färdriktningen eller med Norr upp. Se även 
kapitlet Karta.

[Omledning]

Omledningsmenyn
I omledningsmenyn finns möjlighet att undvika delar av den beräknade 
färdvägen, t.ex. ett vägarbete. Systemet räknar då ut en alternativ 
färdväg, se s. 42.
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Menystruktur

[Inställningar]

Inställningsmenyn
Inställningsmenyn ger tillgång till systemets olika inställningar, se s. 
58.
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Menystruktur
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Resmål
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Resmål

[Resmål]

Ställ in resmål

Ange en adress som resmål
Välj Resmål med UPP eller NER och tryck ENTER för att nå menyn 
med resmålstyper.

Om ett resmål redan finns angivet når man menyn med resmålstyper 
enligt följande sökväg: [Resmål] [Lägg till resplanen]

[Resmål] [Gatuadress]

Resmålstyper
Välj Gatuadress med UPP eller NER och tryck ENTER.

Gatuadress: Ange ett resmål genom att mata in bokstäver.
Inrättningar: Ange en inrättning som resmål. Välj till exempel ett hotell 
eller en restaurang, se s. 29.
Lagrade platser: Välj en sparad plats som resmål, se s. 35.
Senaste tio resmålen: Välj ett av de senast angivna resmålen, se s. 34.
Välj resmål på kartan: Ange en plats direkt på kartan som resmål, se s. 
33.
Återresa: Välj den plats som du befann dig på när du senast valde 
Börja vägled, se s. 34.
Sök på del av namn: Sök på en del av en gatuadress eller inrättning, 
se s. 27.
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Resmål

[Resmål] [Gatuadress] [Land]

Ange land/stad för resmål
Land och Stad är förvalda och motsvarar positionen för det senast 
inmatade resmålet.

Stega till Land eller Stad med UPP eller NER och tryck ENTER. Välj 
önskat land och stad genom att mata in bokstäver eller stega NER och 
välj direkt från listan i menyn.

Rullningslisten i högerkanten anger att det finns fler alternativ i listan. 
Siffran anger antalet alternativ.

[Resmål] [Gatuadress] [Stad]

Ange land/stad eller välj från listan
Välj bokstäver med navigatorn och tryck ENTER. (Då det inte finns 
ytterligare alternativ fyller systemet själv på med resterande 
bokstäver). 

Nedtill visas en lista med de tre första länderna/städerna som matchar 
de inmatade bokstäverna. Rullningslisten i högerkanten anger att det 
finns fler alternativ i listan. Stega NER och välj direkt från listan i 
menyn. Välj med UPP eller NER och tryck ENTER.

Återgå till teckentablån med BACK. Radera de inmatade bokstäverna 
en åt gången genom att trycka BACK.

Definition på vad stad eller område innebär kan variera från land till 
land och även inom samma land. I vissa fall avses en kommun och i 
andra fall en enskild stadsdel.
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Resmål

[Resmål] [Gatuadress]

Ange en  gatuadress för resmålet
Välj bokstäver med navigatorn och tryck ENTER.

Det finns även möjlighet att söka på gatuadresser i hela landet utan att 
ange en specifik stad. Stega UPP till Stad och tryck ENTER. Stega 
sedan till Gata och tryck ENTER. Mata in ett gatunamn.

För mindre orter finns inga gatuadresser inlagda i systemet. Då går det 
alltid att välja ortens centrum som resmål.

Rullningslisten i högerkanten anger att det finns fler alternativ i listan. 
Siffran anger antalet alternativ.

Återgå till teckentablån med BACK. Radera de inmatade bokstäverna 
en åt gången genom att trycka BACK.

[Resmål] [Gatuadress] [Gata]

Välj gatuadress från listan
Nedtill visas en lista med de tre första adresserna som matchar de 
inmatade bokstäverna. Rullningslisten i högerkanten anger att det 
finns fler alternativ i listan.

Välj bland funna adresser genom att stega NER till listan. Välj adress 
med UPP eller NER och tryck ENTER.

Återgå till teckentablån med BACK.
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Resmål

[Resmål] [Gatuadress] [Nummer]

Ange gatunummer eller korsning
Om vald adress har ett gatunummer kan även detta anges för att få en 
mer exakt vägledning. Istället för gatunummer kan en korsning 
(tvärgata) anges. Stega till raden för Nummer eller Korsning och tryck 
ENTER.

Det går också att stega NER direkt till Börja vägled och trycka ENTER.

[Resmål] [Gatuadress] [Nummer]

Ange gatunummer
Stega till Nummer och tryck ENTER. Existerande gatunummer visas 
på sifferraden. Välj siffror med HÖGER eller VÄNSTER och tryck 
ENTER.

Återgå till teckentablån med BACK.
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[Resmål] [Gatuadress] [Korsning]

Välj korsning
Stega NER till Korsning och tryck ENTER. De vägar som korsar den 
gata som valts visas i en lista. Välj bland gatorna med UPP eller NER 
och tryck ENTER.

[Resmål] [Gatuadress] [Korsning] [Börja vägled]

Påbörja vägledning
Om varken gatunummer eller tvärgata är angivna vägleder systemet till 
mitten av den gata som valts.

Börja vägled: Påbörjar vägledning till resmålet.
Lägg till resplanen: Placerar adressen i resplanen och ger möjlighet att 
lägga till ytterligare resmål.
Information: Ger upplysningar om resmålet.
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[Resmål] [Sök på del av namn]

Sök på del av namn

Gatuadress/Inrättningar
Sök på en del av ett gatunamn eller en inrättning.
Välj Sök på del av namn med UPP eller NER och tryck ENTER.

Läs mer om de olika resmålstyperna och sökvägarna dit på s. 22.

[Resmål] [Sök på del av namn] [Gatuadress]

Gatuadress
Välj Gatuadress med UPP eller NER och tryck ENTER.
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[Resmål] [Sök på del av namn] [Gatuadress] [Gata]

Börja sökning på del av namn
Mata in den del av namnet du känner till med hjälp av navigatorn och 
ENTER. Stega NER till Börja sökning och tryck ENTER.

[Resmål] [Sök på del av namn] [Gatuadress] [Gata] [Börja sökning]

Välj alternativ
Stega med UPP eller NER till önskat alternativ och tryck ENTER. 
Rullningslisten i högerkanten anger att det finns fler alternativ i listan. 
Siffran anger antalet alternativ. Tryck BACK för att återgå till 
föregående bild.
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[Resmål] [Inrättningar]

Inrättningar

Ange en inrättning som resmål
Inrättningar är ett samlingsnamn för bensinstationer, hotell, restau-
ranger, Volvohandlare, sjukhus, parkeringsplatser m.m.

Välj Inrättningar med UPP eller NER och tryck ENTER för att komma 
till en undermeny med olika sökalternativ.

Läs mer om de olika resmålstyperna och sökvägarna dit på s. 22.

[Resmål] [Inrättningar] [Inrättningar]

Sökalternativ för inrättningar
Välj Inrättningar med UPP eller NER och tryck ENTER.

Inrättningar: Mata in namnet på en inrättning, eller välj bland inrätt-
ningstyperna från listan i menyn. Listan visar endast de inrättningar 
som finns i vald stad eller område.
Sök runt bilen: Systemet söker i en cirkel med minst 2 km radie. Om 
färre än 40 inrättningar hittas vidgas radien till max 100 km.
Sök längs färdvägen: Systemet söker i ett 2 km brett område, ca 100 
km framåt.
Sök runt punkt på kartan: Systemet söker på samma sätt som Sök runt 
bilen, men runt en valfri punkt på kartan.
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[Resmål] [Inrättningar] [Inrättningar] [Typ]

Inrättningstyper

Ange inrättningstyp
Välj bokstäver med navigatorn och tryck ENTER eller stega NER och 
välj en inrättningstyp direkt från listan i menyn. Välj med UPP eller NER 
och tryck ENTER.

Det finns även möjlighet att söka på inrättningar i hela landet utan att 
ange en specifik stad. Stega UPP till Stad och tryck ENTER. Stega till 
Typ eller Namn och tryck ENTER. Välj bokstäver med navigatorn eller 
stega NER och välj en inrättning direkt i listan.

Återgå till teckentablån med BACK. Radera de inmatade bokstäverna 
en åt gången genom att trycka BACK.

[Resmål] [Inrättningar] [Inrättningar] [Namn]

Ange inrättningsnamn
Välj bokstäver med navigatorn och tryck ENTER eller stega NER och 
välj en inrättning direkt från listan i menyn.

Återgå till teckentablån med BACK. Radera de inmatade bokstäverna 
en åt gången genom att trycka BACK.
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[Resmål] [Inrättningar] [Inrättningar] [Typ]

Underkategorier
För vissa inrättningar (bensinstationer, restauranger, hotell och park-
eringar) finns underkategorier. Välj till exempel RESTAURANG och 
tryck ENTER.

[Resmål] [Inrättningar] [Inrättningar] [Typ]

Ange kategori
I listan visas de olika underkategorier som finns för restaurang.

Välj bokstäver med navigatorn och tryck ENTER eller stega NER och 
välj en underkategori direkt från listan i menyn. Välj ALLA TYPER för 
att kunna se samtliga inrättningar oavsett kategori. Välj bland alterna-
tiven med UPP eller NER och tryck ENTER.
I listan visas de restauranger som ingår i den kategorin. 
Stega NER till önskat alternativ och tryck ENTER.

Återgå till teckentablån med BACK.
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[Resmål] [Inrättningar] [Inrättningar] [Börja vägled]

Inrättning och vägledning
Börja vägled: Påbörjar vägledning till inrättningen.
Lägg till resplanen: Placerar inrättningen i resplanen och ger möjlighet 
att lägga till ytterligare resmål.
Information: Ger upplysningar om inrättningen.

[Resmål] [Inrättningar] [Inrättningar] [Information]

Information om inrättningen
Under information visas adress, koordinater och telefonnummer till 
inrättningen. Välj karta och tryck ENTER för att se platsen med inrätt-
ningen på kartan.
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[Kartrullning]

Resmål på kartan

Ange resmål på kartan med NAVIGATORN
Välj Kartrullning med UPP eller NER och tryck ENTER.
Med hjälp av navigatorn kan hårkorset förflyttas fritt över ett stort 
område med en detaljerad skala. Hårkorsets mittpunkt anger den plats 
man förflyttat sig till på kartan. Nedtill på kartan visas namnet på den 
adress som hårkorset befinner sig över.

Man kan även nå funktionen via Resmål i huvudmenyn. Läs mer om de 
olika resmålstyperna och sökvägarna dit på s. 22.

[Kartrullning]

Kartrullmenyn
Förflytta hårkorset med navigatorn till önskad plats på kartan och tryck 
ENTER för att nå kartrullmenyn. Stega med UPP eller NER till Välj som 
resmål och tryck ENTER.
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[Resmål] [Senaste tio resmålen]

Senaste tio resmålen

Inmatade resmål
Välj Senaste tio resmålen och tryck ENTER för att se de tio senast 
angivna resmålen. Rullningslisten i högerkanten anger att det finns fler 
alternativ i listan.

Välj resmål med UPP eller NER och tryck ENTER eller HÖGER för att 
nå undermenyn.

Lägg till respl.: Placerar resmålet i resplanen och ger möjlighet att 
lägga till ytterligare resmål.
Information: Ger upplysningar om resmålet.
Radera plats: Raderar resmålet.

Läs mer om de olika resmålstyperna och sökvägarna dit på s. 22.

[Resmål] [Senaste tio resmålen]

Återresa 

Tillbaka till startpunkten
Stega med UPP eller NER till Återresa och tryck ENTER. Välj Börja 
vägled och tryck ENTER.
Systemet påbörjar vägledning tillbaka till den plats där Börja vägled 
senast valdes.
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[Resmål]

Lagra en plats

Spara ett angivet resmål
Ett resmål kan lagras, för att slippa mata in samma resmål igen. Upp 
till hundra resmål kan lagras.

Stega till ett resmål med UPP eller NER och tryck ENTER eller 
HÖGER för att nå undermenyn. Välj Lagra plats med UPP eller NER 
och tryck ENTER.

Det går även att lagra en plats med funktionen Kartrullning, se s. 45.

[Resmål] [Lagra plats]

Symboler och namn
På kartan markeras de lagrade platserna med symboler. Stega UPP till 
symbolerna för att välja och tryck ENTER. Namnet på ett lagrat resmål 
anges automatiskt. Med hjälp av BACK kan det ursprungliga namnet 
raderas och ett nytt namn kan anges.
Stega till Lagra plats med UPP eller NER och tryck ENTER.
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[Resmål]

Lagrade platser

Sparade resmål
Välj Lagrade platser med UPP eller NER och tryck ENTER. Lagrad 
plats är ett sedan tidigare sparat resmål (arbetsplats, favoritres-
taurang, rastplats, hem etc.).

Läs mer om de olika resmålstyperna och sökvägarna dit på s. 22.

[Resmål] [Lagrade platser]

Undermeny för lagrade platser
Välj bland de lagrade platserna med UPP eller NER och tryck HÖGER 
för att nå undermenyn.

Lägg till resplan: Placerar den lagrade platsen i resplanen.
Information: Ger upplysningar om den lagrade platsen.
Byt namn: Byta ikon eller namn på lagrad plats.
Radera plats: Raderar en lagrad plats.
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Resplan och vägledning

[Resmål]

Lägg upp en resplan

Resmål/delmål
Lägg upp en resplan med flera delmål för att slippa ange resmål efter 
resmål under resans gång. Upp till sju delmål samt ett slutmål kan 
anges.

Börja vägled: Påbörjar vägledning till resmålet.
Lägg till resplanen: Ger möjlighet att lägga till ytterligare resmål.
Vägvalsinställningar: Inställningar för prioritering av vägval.
Rensa resplanen: Raderar resplanen.

[Resmål]

Ordna i resplanen
Stega med UPP eller NER till önskat resmål och tryck ENTER eller 
HÖGER för att nå undermenyn.

Information: Ger upplysningar om resmålet.
Radera: Raderar resmålet från resplanen.
Resordning: Ändra resmålets placering i listan.
Flytta plats: Ändra positionen för resmålet på kartan.
Lagra plats: Lagra resmålet.

Välj alternativ i undermenyn med UPP eller NER och tryck ENTER.
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Resplan och vägledning

[Resmål] [Rensa resplanen]

Radera resplan

Ta bort inmatad resplan
Välj Rensa resplanen och tryck ENTER för att radera hela resplanen. 
Resmål som raderas finns kvar under Senaste tio resmålen, se s. 34 .

[Resmål] [Börja vägled]

Beräkning av färdväg

Vägledning
Då Börja vägled är valt börjar systemet räkna ut färdvägen och 
avståndet till resmålet (under tiden visas en gul-orange symbol upptill 
på skärmen).

Om den planerade färdvägen lämnas under resans gång, räknar 
systemet automatiskt ut en ny färdväg.
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Resplan och vägledning

[Vägledning]

Korsning

Vägledning
Då man närmar sig en korsning får man i god tid röstvägledning om 
avstånd och typ av manöver. Samtidigt visas en detaljerad korsnings-
karta. Röstvägledningen upprepas närmare korsningen.

Upptill på kartan visas avståndet till, och namnet på nästa avfartsväg. 
På raden under visas vägskyltsinformation. Då vägnummer och 
avfarts-
nummer eller avfartsnamn finns visas även dessa. Nedtill på kartan 
visas nuvarande position.

En förutsättning för att få röstvägledning är att man i systeminställ-
ningar har valt det alternativet, se sid 58.

[Karta] [Färdväg]

Lista

Vägledning
Nästa vägledningspunkt är markerad i en ljusblå ruta. Nedanför den 
följer listan med resterande vägledningspunkter. Längst ner i listan 
visas resmålet. Förutom vägnamn visas avståndet mellan väglednings-
punkterna samt en pil som visar typ av manöver. Vägledningspunk-
terna raderas allteftersom de passeras. Om man avviker från den 
angivna färdvägen räknar systemet ut en ny färdväg.
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[Inställningar] [Skärm] [Karta] [Visa/Göm]

Pilnavigering

Vägledning
Vägledning kan visas utan karta. Då visar systemet istället en pil som 
pekar i den riktning man ska svänga. 
Välj Göm med VÄNSTER eller HÖGER och tryck ENTER.

[Vägledning]

Röstmeddelande

Vägledning
Välj Vägledning med UPP eller NER och tryck ENTER för att få 
röstvägledning. Välj även Vägledning för att upprepa en röstväg-
ledning.
Om avståndet till nästa vägledningspunkt är större än 50 km, får du 
meddelandet: Fortsätt rakt fram.
Tryck ENTER för att upprepa en röstvägledning.

Systemet ger alltid röstvägledning oavsett vilken meny man befinner 
sig i. En förutsättning för att få röstvägledning är att man i systemin-
ställningar har valt det alternativet, se s. 58.
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[Omledning]

Omledning/alternativ resrutt

Undvik del av resväg
Välj Omledning med UPP eller NER och tryck ENTER.
Med Omledning kan man själv begära att systemet räknar ut en alter-
nativ färdväg för att undvika en del av färdvägen. Systemet startar 
beräkningen vid aktuell position.

[Omledning]

Omledning – undermeny
Välj omledningens längd med UPP eller NER och tryck ENTER.

OBS! Funktionen är endast tillgänglig då ett resmål är angivet.
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[Kartskala]

Kartskala

En eller två kartor
Välj Kartskala med UPP eller NER och tryck ENTER.

Välj mellan olika nivåer, från den mest detaljerade 100-metersskalan 
upp till 100-kilometersskalan. Skalan visas nedtill på kartan.
Välj skala med UPP och NER och tryck ENTER.

Om man vill förändra skalan då två kartbilder visas på skärmen, stegar 
man med HÖGER eller VÄNSTER till den karta vars skala som ska 
förändras.

[Kartskala] [färdväg]

Skala

Färdväg
Välj färdväg i Kartskala med UPP eller NER och tryck ENTER för att få 
se hela färdvägen från start till mål.
Den kraftiga röda linjen visar färdvägen.
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Karta

[Kartrullning]

Kartrullning

Förflytta hårkorset med NAVIGATORN
Välj Kartrullning för att se ett område utanför skärmbilden. Stega med 
UPP eller NER och tryck ENTER.

[Kartrullning]

Hårkorset
Med navigatorn kan hårkorset förflyttas fritt över hela kartan med en 
detaljerad skala. Hårkorsets mittpunkt anger den plats man förflyttat 
sig till på kartan. Nedtill på kartan visas namnet på den plats som 
hårkorset befinner sig över.
Förflytta hårkorset med navigatorn till önskad plats på kartan och tryck 
ENTER för att nå kartrullmenyn.
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[Kartrullning] Kartrullmenyn

Kartrullmenyn
Välj alternativ med UPP eller NER och tryck ENTER

Skala: Funktion för att tillfälligt ändra skala. Tryck BACK för att återgå 
till ursprunglig skala, och för att återvända till bilens position på kartan.
Välj som resmål: Välj plats på kartan som ett resmål eller delmål.
Inrättningar runt om: Systemet söker efter inrättningar runt en vald 
punkt på kartan. Systemet söker i cirkel med 2 km radie. Om färre än 
40 inrättningar lokaliseras vidgas radien till max 100 km.
Trafikinformation: Växla med navigatorn för att välja mellan de trafik-
meddelanden som visas på skärmen, se s. 52.
Välj för övervakning: Här anges ett område på kartan som sedan enkelt 
går att övervaka, se s. 55.
Lagra plats: Spara en plats på kartan.
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[Karta]

Kartmenyn

Välj i kartmenyn
Välj Karta med UPP eller NER och tryck ENTER för att nå kartmenyn.

Färdväg: Visar en lista över kommande vägledningspunkter.
Visa destination: Visar en kartbild över resmålet.
En karta/Två kartor: Välj mellan att visa en eller två kartbilder.
Färdriktning/Norr upp: Välj om norr eller om färdriktningen ska vara 
uppåt på kartan.
Välj trafikinformation: Välj vilken trafikinformation som ska visas på 
kartbilden.
Välj inrättningar: Välj vilka inrättningssymboler som ska visas på
kartbilden.
Övervakningskarta: Visar kartbild över specifikt område som man själv 
angivet i förväg, se s. 55.

[Karta] [Två kartor]

Två kartor

Olika förstoringsgrad över område
Stega till En karta/Två kartor med UPP eller NER. Välj Två kartor med 
HÖGER och tryck ENTER för att få två kartbilder.

Olika förstoringsgrad kan väljas för respektive kartbild över samma 
område. Detta kan vara en fördel när man på en och samma gång vill 
få information om aktuellt närområde och ett större område.

Systemet väljer den ursprungliga kartbilden vid återgång till en 
kartbild.
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[Inställningar] [Trafikinformation]

Inställning av automatisk omledning

Alternativ färdväg vid trafikproblem
Auto. omledning: Välj Ja för att få möjlighet att välja en alternativ 
färdväg förbi eventuella trafikproblem.
Stega till Auto. omledning med UPP eller NER och välj Ja eller Nej med 
HÖGER eller VÄNSTER. Tryck ENTER för att bekräfta valet.
Välj trafikinformation: Välj vilken trafikinformation som ska visas på 
kartbilden, se s. 53.
Trafikinformation, manuellt sändarval: Sök och välj sändarstation för 
trafikinformation.
Återgå till fabriksinställningarna: Återgå till grundinställningarna.

[Inställningar] [Vägval]

Undvik trafikmeddelanden

Undvik vägar med trafikstörningar
Undv. trafikmed.: Välj Nej för att systemet inte ska undvika vägar med 
trafikmeddelanden (trafikstörningar) vid beräkning av färdväg.
Välj Ja för att systemet ska undvika vägar med trafikmeddelanden vid 
beräkning av färdväg. 
Om nya trafikmeddelanden tillkommer längs färdvägen kan systemet 
erbjuda automatisk omledning (se vänster spalt).
Stega till Undv. trafikmed. med UPP eller NER och välj Ja eller Nej med 
HÖGER eller VÄNSTER. Tryck ENTER för att bekräfta valet.

Läs mer om Vägvalsinställningar på s. 59.
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Kartläge

Trafiksymboler på kartan

Trafikinformation under färd
Systemet ger trafikinformation under färden om sådan information 
sänds inom aktuellt område. Om det föreligger några trafikmedde-
landen inom det område som visas på kartan, markeras dessa med 
symboler. Symbolerna kan ha två färger. Gul betyder viktig information 
och röd betyder mycket viktig information.
Ändra skalan för att få tillgång till trafikinformation inom ett större eller 
ett mindre område. Man har alltid tillgång till trafikinformation, även om 
inget resmål är angivet.

OBS! Trafikinformation är ej tillgänglig i alla områden.

Kartläge

Läs/växla mellan meddelande
Tryck på navigatorn för att stega mellan olika trafikmeddelanden. En 
röd eller gul ram anger aktuellt meddelande. Tryck ENTER för att läsa 
angivet meddelande. Tryck BACK för att åter kunna stega mellan 
aktuella meddelanden.
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Kartläge

Detaljerad trafikinformation

Läs trafikmeddelande
Tryck ENTER för att få detaljerad trafikinformation. På skärmen anges 
hur många trafikmeddelanden som är aktuella inom kartområdet. Det 
visas också detaljerad information om trafikproblemet.
Överst anges händelsens utbredning och avståndet dit från aktuell 
position. I den mån följande uppgifter finns tillgängliga visas även de: 
Varaktighet, begränsningar gällande hastighet, fordonsbredd, 
fordonshöjd, berörda vägar etc.
Stega mellan pilarna med HÖGER eller VÄNSTER och tryck ENTER 
för att växla mellan tillgängliga meddelanden.
Kartskalan avgör hur stor mängd trafikinformation det finns tillgång till 
(större område - mer information).

Kartläge [Karta] [Skala]

Trafikinformation - skala
Stega till Karta med HÖGER eller VÄNSTER och tryck ENTER. Tryck 
ENTER igen för att nå kartrullmenyn. Välj Skala och tryck ENTER för 
att ändra skala eller zooma in ett specifikt trafikmeddelande på kartan. 
Välj önskad skala med UPP eller NER och tryck ENTER. Tryck BACK 
för att återgå till föregående bild.
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[Inställningar] [Trafikinformation] [Välj trafikinformation]

Inställning av TMC-filter

Välj trafikinformationssymboler
Man kan välja bort trafikinformation som återkommer dag efter dag 
under en längre tidsperiod, exempelvis ett vägarbete.
Stega med UPP eller NER till Välj och tryck HÖGER.

Det går även att nå dessa inställningar via Karta i huvudmenyn.

[Inställningar] [Trafikinformation] [Välj trafikinformation] [Välj]

Använd eller ignorera
Välj vilka trafikinformationssymboler systemet ska visa på kartbilden.

Stega med UPP eller NER för att välja bland symbolerna. Välj Använd 
eller Ignorera med VÄNSTER eller HÖGER. Symboler markerade med 
ett rött kryss visas ej. Rullningslisten i högerkanten anger att det finns 
fler alternativ i listan. Tryck ENTER för att bekräfta valen.
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Kartläge

Automatisk omledning

Alternativ färdväg
Då ett trafikmeddelande längs den planerade färdvägen tas emot finns 
möjligheten att låta systemet beräkna en alternativ färdväg.

Ja: Systemet beräknar en alternativ färdväg som undviker trafik-
problemet.
Nej: Systemet vägleder enligt den ursprungliga färdvägen.
Karta: Visar kartrullningsläge. Stega mellan olika meddelanden.

Rullningslisten i högerkanten anger att det finns mer information i 
listan.

Kartläge [Ja]

Ny eller gammal färdväg
Om systemet beräknat en alternativ färdväg visas det nya förslaget 
med orange färg och den ursprungliga färdvägen med gul färg. Det 
visas även information om de båda färdvägarnas totala längd samt 
beräknad restid till resmålet. Om det inte finns någon alternativ 
färdväg talar systemet om detta.

Nya: Systemet väljer den nya alternativa färdvägen (orange).
Gamla: Systemet väljer den ursprungliga färdvägen (gul).
Karta: Visar den alternativa och den ursprungliga färdvägen på kartan.
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[Kartrullning] [Kartrullmeny] [Välj för övervakning]

Ställ in övervakning

Övervaka trafiksituation
För att snabbt kunna kontrollera hur trafiksituationen ser ut i ett 
område finns möjligheten att övervaka ett vägavsnitt. Man kan t.ex. 
välja ett vägavsnitt som passeras varje dag och där det finns risk för 
köbildning. Välj Kartrullning i huvudmenyn för att ställa in kartan över 
det område som ska övervakas. Med hjälp av navigatorn förflyttas 
hårkorset över kartan.
Ställ hårkorset över det område som ska övervakas och tryck ENTER 
för att nå kartrullmenyn. Stega NER till Välj för övervakning och tryck 
ENTER.

[Karta] [Övervakningskarta]

Visa lagrad övervakningskarta
Välj Övervakningskarta i kartmenyn med UPP eller NER och tryck 
ENTER för att se övervakat område med eventuella trafikmedde-
landen. Tryck BACK för att återgå till huvudmenyn.
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Symboler - trafikinformation

Utbredning
Vissa trafikmeddelanden som sänds ut 
innehåller även information om utbredning. 
På alla skalor upp till 5 km visas (förutom 
symbolen) en gul eller röd linje längs med 
vägen. Längden på denna linje motsvarar den 
utbredning som trafikproblemet har.

OBS! Trafikinformation är ej tillgänglig i alla 
områden.

 Annan fara Kö

 Avsmalnande väg Trafikomledning

 Mötande trafik Incident

 Halt väglag Långsamtgående trafik

 Vägarbete
Långsamtgående trafik i

                   båda körriktningarna

 Olycka
Områdesmeddelande

 Information
Övriga upplysningar

 Parkeringsinformation
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[Inställningar]

Inställningsmeny
RTI-systemet levereras med grundinställningar som går att ändra. Välj 
Inställningar med UPP eller NER och tryck ENTER.

Ljusa/mörka färger: Tryck ENTER för att bekräfta ändring av 
ljusstyrkan. Det går även att ställa in ljusstyrkan med reglaget för 
instrumentbelysningen.
System: Se Systeminställningar.
Vägval: Se s. 59.
Trafikinformation: Se s. 52.
Skärm: Se s. 59.
Hjälp: Se s. 60.
Starta demo: Se s. 60.

Välj alternativ i respektive inställningsmeny med UPP eller NER. Tryck 
HÖGER för att nå undermenyer som anges med en svart pil. Välj 
inställningar med navigatorn. Bekräfta med ENTER.

[Inställningar] [System]

Systeminställningar
Röstvolym: 1 är lägsta och 5 är högsta volym. Välj Av för att stänga av 
vägledning med röstmeddelande.
Röst: Välj mellan kvinnlig eller manlig röst för röstmeddelanden.
Avståndsenhet: Välj mellan kilometer eller miles.
Språk: Välj språk för röstmeddelanden och menyer.
Skärmsläckare: Om skärmsläckaren aktiverats släcks skärmen efter 
30 sekunder och tänds automatiskt igen vid till exempel vägledning.
Färger: Välj färger. Ljusa färger är lämpliga i dagsljus. Mörka färger är 
lämpliga i mörker samt vid starkt solljus.
GPS-information: Visar hur många satelliter systemet för närvarande 
tar emot signal från samt upplyser om aktuell position.
Återgå till fabriksinställningarna: Återgå till grundinställningarna.
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[Inställningar] [Vägval]

Vägvalsinställningar
Vägval: Välj snabbaste eller kortaste vägen vid beräkning av färdväg. 
Om  Vägval Snabb är valt väljer systemet de största vägarna. Om 
Vägval Kort är valt prioriteras vägsträcka framför vägkvalitet och 
vägstorlek.
Undv. Betalväg: Välj om betalvägar ska undvikas vid beräkning av 
färdväg.
Undv. Motorväg: Välj om motorvägar ska undvikas vid beräkning av 
färdväg.
Undvik färjor: Välj om bilfärjor ska undvikas vid beräkning av färdväg.
Undv.  trafikmed.: Välj om systemet ska ta hänsyn till trafikmeddelande 
vid beräkning av färdväg, se s. 50.
Återgå till fabriksinställningarna: Återgå till grundinställningarna.

Vid beräkning av färdväg över längre avstånd kan systemet av tekniska 
skäl endast använda stora vägar. Om man valt Nej till betalvägar och 
motorvägar undviks dessa i möjligaste mån och används endast om 
inget annat rimligt alternativ finns tillgängligt.

[Inställningar] [Skärm]

Skärminställningar
Välj inrättningar: I en undermeny kan man välja vilka inrättnings-
symboler systemet ska visa respektive gömma på kartan.
Första menyn: Välj mellan att visa huvudmenyn med Text eller Ikoner.
Kompass: Välj om kompassen ska visas på skärmen.
Destinationspil: Pekar i resmålets riktning.
Tid/avst. att åka: Anger beräknad restid och avstånd till resmålet.
Nuvarande pos.: Välj om namnet på gatan du kör på ska visas nedtill 
på skärmen.
Nästa vägledn.: Information om nästa vägledningspunkt så som 
avstånd dit, gatunamn, vägskyltsinformation och typ av manöver.
Karta: Om kartan är dold vägleder systemet med en pil.
Återgå till fabriksinställningarna: Återgå till grundinställningarna.
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[Inställningar] [Hjälp]

Hjälpinställningar
Hjälptyp: Välj inställning för hjälptexter.
Om: Visar information om mjukvara, kartversion m.m.
Återgå till fabriksinställningarna: Återgå till grundinställningarna.

[Inställningar]

Demo (simulering)
Välj Starta demo med UPP eller NER och tryck ENTER. Demo demon-
strerar systemet när bilen står stilla genom att simulera en körning till 
ett angivet resmål. Det är möjligt att göra alla inställningar under 
demonstrationen. Stoppa demo avbryter simuleringen.

OBS! För att demonstrationen ska fungera måste ett resmål vara 
angivet och bilen stå stilla.
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Bensinstation Friluftsområde Järnvägsstation / 

Pendeltågstation

Offentlig flygklubb

Bilklubb Färjeterminal Kasino Parkeringshus

Biluthyrning Gasol/LPG Köpcentrum Parkering

Biograf Golfbana Museum Pendelparkering

Bowling Historiskt monument Konferensanläggning /

Mässa

Rastplats

Busstation Hotell Nattklubb / Musikklubb Restaurang

Centrum Idrottsarena Naturgas / Biogas Sjukhus

Flygplats Ishall Nöjespark Skidort

Symboler - inrättningar
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Småbåtshamn / Marina Volvoåterförsäljare

Stadshus / Kommunhus Vägtull

Större företag

Teater / Opera
  

Turistattraktion
 

Turistinformation
  

Universitet / Högskola
  

Vingård
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TV-mottagning (tillval)

Allmänt
Inställningar kan göras med reglagen på 
ljudanläggningen, fjärrkontrollen och knapp-
satsen i ratten. 

OBS! TV-mottagning är endast tillgänglig då 
bilen är stillastående.
OBS! Om TV:n är på då motorn är avstängd 
kan bilbatteriet laddas ur, beroende på hur 
välladdat det är och hur länge TV:n används.

Av/på
Tryck på POWER (10) och välj TV med 
SOURCE (4).

Välj TV-kanal
Tryck PROGRAMS (2) på fjärrkontrollen eller 
vrid PRESET/CD på ljudanläggningen för att 
byta kanal.

Volym
Volymen ändras med VOLUME (2) på ljudan-
läggningen eller VOL (2) på fjärrkontrollen. 
Även knappsatsen i ratten kan användas för 
detta ändamål.

Automatisk kanalsökning
Tryck på AUTO (6) så söker systemet upp de 
tio starkaste kanalerna. Kanalen med den 
starkaste signalen placeras som nummer ett 
och sedan rangordnas de andra efter signal-
styrka.

En TV-kanal kan ligga på olika frekvens 
beroende på var man befinner sig. Sök av 
frekvenserna för att få optimal bild.

Manuell kanalsökning
Använd knappen (1) eller (5).

Lagra en kanal 
Tryck på MEMORY (3). Välj en position med 
PROGRAMS (2). Tryck på MEMORY (3). 
Aktuell kanal lagras.

Kanaler kan också lagras med PRESET/CD 
på ljudanläggningen. Tryck kort PRESET/CD 
och välj sedan en position genom att vrida. 
Tryck igen. Aktuell kanal lagras.

Justering av bilden
Rikta fjärrkontrollen mot bildskärmen.

COLOUR: Tryck på PICTURE (7),  justera 
sen färgsättningen med + (8) och - (9) 
knapparna.

CONTRAST: Tryck på PICTURE (7), justera 
sen kontrasten med + (8) och - (9) 
knapparna.

DISPLAY MODE: Tryck på PICTURE (7) för 
att ändra TV-bildens storlek. Växla mellan fyra 
lägen: wide, full, normal och cinema med + 
(8) och - (9) knapparna.

GROUP SELECT: För att få bra TV-
mottagning i vissa länder måste man först 
ställa in systemet efter respektive lands TV-
standard.

Tryck på PICTURE (7) för att med + (8) och - 
(9) knapparna bläddra bland de tre 
grupperna med länder. 

Tryck på PICTURE (7) igen för att återgå.
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Fjärrkontrollen

Radio- och TV-fjärrkontroll
Fjärrkontrollen kan även användas för att 
styra radions funktioner då TV:n är avstängd. 
(Gäller radiomodeller med IR-funktion).

Knappsatsen i rattenLjudanläggningen

4

10, 2

6

1, 5

3, 2
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Frågor och svar

Bilens position på kartan är felaktig 
eller hoppar
GPS-systemet anger bilens position med en 
noggrannhet på cirka 20 meter. Vid körning 
på väg som löper parallellt med en annan väg, 
serpentinvägar, vägar som ligger i flera plan 
samt efter körning en lång sträcka utan 
distinkta svängar, finns större sannolikhet för 
fel. Höga berg, byggnader, tunnlar, viadukter, 
planskilda vägar etc. påverkar dessutom 
systemets mottagning av GPS-signaler 
negativt, vilket medför att noggrannheten vid 
beräkning av bilens position kan försämras.

RTI-systemet beräknar inte alltid den 
snabbaste/kortaste vägen
Vid beräkning av färdväg tas hänsyn till 
vägsträcka, vägbredd, vägklass, antal höger- 
eller vänstersvängar, rondeller etc. för att få 
fram den teoretiskt bästa vägen. Erfarenhet 
och lokalkännedom kan dock leda till ett 
effektivare vägval.

RTI-systemet använder betalvägar, 
motorvägar eller färjor fastän jag valt 
att undvika dessa
Vid beräkning av färdväg över längre avstånd 
kan systemet av tekniska skäl endast 
använda stora vägar. Om man valt NEJ till 
betalvägar och motorvägar undviks dessa i 
möjligaste mån och används endast om inget 
annat rimligt alternativ finns tillgängligt.

Bilens position på kartan är felaktig 
efter transport
Om bilen transporterats på exempelvis färja 
eller tåg, eller på sådant sätt att mottagning 
av GPS-signaler inte varit möjlig, kan det ta 
upp till 5 minuter innan bilens position 
beräknas korrekt.

Bilens position på kartan är felaktig 
efter bortkoppling av bilens batteri
Om GPS-antennen varit strömlös, kan det ta 
mer än 15 minuter innan korrekt mottagning 
av GPS-signaler kan ske och bilens position 
beräknas.

Kartbilden stämmer inte med verklig-
heten
Ny- och ombyggnation av vägnätet, införande 
av nya trafikregler m.m. sker kontinuerligt och 
den digitala kartdatabasen är därför inte alltid 
komplett. Det pågår ett kontinuerligt utveck-
lings- och uppdateringsarbete av kartdata. 
Din Volvoåterförsäljare kan ge dig mer infor-
mation.

Se även www.volvocars.com/navi för ytter-
ligare information om kartor m.m.

Skalan på kartan ändras ibland
Skalan påverkas av bilens hastighet. Vid 
hastigheter över 140 km/h är största försto-
ringsgraden 250 meter. Sjunker sedan 
hastigheten återgår systemet vid 120 km/h till 
att kunna visa alla förstoringsgrader. Då 

ingen detaljerad kartinformation finns 
tillgänglig är största förstoringsgraden 500 
meter oavsett hastighet.

De förväntade menyalternativen uteblir
Se de inställningar som är gjorda. Välj Återgå 
till fabriksinställningarna för att återgå till de 
inställningar som var gjorda från början.

Systemet visar den rutt jag redan kör 
när jag begär Beräkna ny färdväg eller 
Omledning
Systemet kan inte hitta ett bra alternativ till 
den aktuella rutten.

Bilsymbolen på skärmen hoppar framåt 
eller snurrar runt
Systemet kan behöva ett par sekunder för att 
känna av bilens position och rörelse innan du 
kör iväg. Stäng av både systemet och bilen. 
Starta igen men stå stilla en stund innan du 
börjar köra.

Jag ska åka på långresa men vill inte 
ange en speciell destination till de 
städer jag tänker resa igenom. Hur gör 
jag enklast en resplan?
Ange resmålet direkt på kartan med hjälp av 
hårkorset. Systemet leder dig automatiskt till 
slutmålet även om du kör vid sidan av 
delmålet.
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Hur gör jag för att välja ett resmål/
delmål som inte finns på kartskivan?
Ange resmålet som vanligt. Systemet 
kommer att tala om för dig om du behöver 
byta till en annan dvd-skiva. (Hela vägnätet 
finns på alla skivor, men den detaljerade infor-
mationen är uppdelad på resp. skiva.)

Det finns flera kartskivor till systemet. 
Hur vet jag vilken jag ska använda?
Använd primärt den skiva som innehåller 
detaljerad information om ditt hemmaområde. 
Vilken det är framgår av skivfodralet och skiv-
trycket. 
Systemet kommer att tala om ifall det blir 
aktuellt att byta skiva.
Planerar du att köra utomlands bör du ha 
samtliga skivor tillgängliga i bilen. 

Försvinner min resplan när jag byter 
kartskiva?
Nej, resplanen ligger kvar tills du raderat den.

Varför får jag inte alltid
trafikmeddelanden?
Funktionen är inte tillgänglig, helt utbyggd 
eller finns ej på alla marknader. Kontrollera 
även att rätt inställning är gjord under [Inställ-
ningar] [Vägvalsinställningar].
Mina kartskivor är inte aktuella
Hör med din Volvoåterförsäljare då det gäller 
uppdatering av kartdata. 
Se även www.volvocars.com/navi 

Varför finns inte gatuadresser 
tillgängliga till ett resmål utomlands?
Varje kartskiva innehåller samma europeiska 
vägnät. Detaljerad information som adresser, 
inrättningar m.m. är uppdelad på respektive 
kartskiva för geografiskt område. Kontrollera 
att rätt dvd-skiva sitter i.
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