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Road and Traffic Information
RTI er et trafikinformations- og vejvisningssystem, som er udviklet af 
Volvo. Systemet viser vej til en angivet destination og giver adgang til 
trafikinformation langs ruten. Systemet informerer om eventuelle 
forhindringer på ruten og giver mulighed for at vælge en bedre rute.
RTI er et trafikinformations- og vejvisningssystem, som er udviklet af 
Volvo. Systemet viser vej til en angivet destination og giver adgang til 
trafikinformation langs ruten. Systemet informerer om eventuelle 
forhindringer på ruten og giver mulighed for at vælge en bedre rute.
RTI-systemet bidrager til et bedre miljø ved at gøre kørslen lettere.
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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/.

Specifikationer, konstruktionsoplysninger og 
illustrationer i instruktionsbogen er ikke 
bindende. Vi forbeholder os ret til at foretage 
ændringer uden forudgående varsel.
© Volvo Car Corporation
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Indledning

Oversigtsbillede
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Indledning

1. Hovedenhed med kort-dvd og 
TMC-modtager
Hovedenheden, som kun er beregnet til 
Volvos kort-dvd’er, er placeret i bagage-
rummet.
Hovedenheden har bl.a. følgende funktioner:

• Beregning af bilens position.
• Beregning af rute til den angivne desti-

nation og afkodning af trafikmedde-
lelser.

• Talevejvisning.
De kartografiske informationer svarer ikke 
altid til virkeligheden. (Volvo påtager sig intet 
ansvar for kortmaterialets eller TMC-informati-
onernes nøjagtighed).
TMC (Traffic Message Channel) er et 
standardiseret kodesystem for trafikinfor-
mation. TMC-modtageren finder selv frem til 
den aktuelle frekvens. Overførslen sker via 
FM-frekvenser.

2. GPS-antenne
Ved hjælp af signaler fra satellitsystemet 
GPS, bilens hastighedsføler og et gyro 
beregnes bilens aktuelle position og kørsels-
retning.

3. Navigatoren (knappanelet)
Med navigatoren kan du gå til og vælge 
forskellige menualternativer.

4. Billedskærm
På billedskærmen vises kort og gives detal-
jerede oplysninger om rutetype, kørselsaf-
stand m.m.
IR-modtageren for fjernbetjeningen befinder 
sig øverst i skærmens ramme.

5. Radio
Radioen bruges til at give talemeddelelser i 
førerdørens højttaler og til at betjene tv’et.

6. Tv-modtager
Tv-modtager er ekstraudstyr.
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Indledning

Dvd’en

Dvd’ens indhold
Hver dvd indeholder det samme europæiske 
vejnet, mens detaljer som adresser, faciliteter 
mv. er fordelt på kort-dvd’erne for de 
respektive geografiske områder.
Når det bliver aktuelt at skifte dvd, 
fremkommer en meddelelse herom på 
skærmen. Hvis dvd’en ikke udskiftes, vil 
vejnettet fortsat være tilgængeligt, men ikke 
detaljer som tankstationer, spisesteder osv.
Der udgives løbende dvd’er med flere infor-
mationer. Kontakt en Volvo-forhandler for 
oplysninger om den seneste udgave.
Se også www.volvocars.com/navi for 
yderligere oplysninger om kort m.v.

ADVARSEL!

Brug af RTI-systemet under bilkørsel skal 
af hensyn til trafiksikkerheden ske med 
største forsigtighed og med opmærksom-
heden altid rettet mod den aktuelle trafik-
situation. Overhold altid de gældende 
færdselsregler.

Dvd-afspilleren

Skift af dvd/opgradering
Dvd-afspilleren befinder sig i bagagerummet 
- se oversigtsbilledet.

1. Tryk på eject-knappen og træk klappen 
ned for at få dvd’en ud (tændingen skal 
være sat til).

2. Indsæt en ny dvd.
Hvis dvd’en indeholder ny software, bliver 
skærmen sort, og teksten Loading new 
program - please wait vises nederst på 
skærmen. Hele proceduren kan tage op til 
5 minutter. Når opgraderingen er foretaget, 
fremkommer startbilledet på skærmen.

Pleje af dvd’er
Vær forsigtig ved håndtering af dvd’er. Pas 
på, at de ikke bliver tilsmudset eller udsættes 
for fugtighed.
Når dvd’erne ikke er i brug, skal de opbevares 
i de tilhørende kassetter. Undgå at opbevare 
dem i stærk varme, direkte sollys eller i 
støvede omgivelser.

Pleje af billedskærmen
Rengør billedskærmen med en blød, fnugfri, 
let fugtet klud eller en klud med et mildt 
vinduespudsemiddel.

Dvd’en/Dvd-afspilleren
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Indledning

Navigatorens placering på rattet

A. Navigatoren
Tryk på OP, NED, HØJRE eller VENSTRE for 
at vælge mellem forskellige menualternativer, 
trafikmeddelelser m.m.
B. BACK
Tryk på BACK for at komme tilbage til den 
foregående menu eller for at fortryde et valg.
C. ENTER
Tryk på ENTER for at bekræfte et valg eller for 
at aktivere forskellige menuer.
OBS! Fjernbetjeningen har de samme 
funktioner som knappanelet.

Navigatoren (knappanelet) og fjernbetjeningen

Navigatoren

Fjernbetjeningen

IR-modtager
(Infra Red Receiver)
Ret altid fjernbetjeningen mod skærmen. 
(IR-øjet sidder øverst i skærmens ramme).

A
C B

OBS! Fjernbetjeningen indeholder AAA- eller 
R03-batterier. Prøv først at skifte til nye 
batterier, hvis fjernbetjeningen ikke fungerer. 
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Indledning

Tænd
Tændingsnøglen skal være i position I eller II. 
Tryk på en af knapperne på fjernbetjeningen 
eller på knappanelet i rattet. Systemet skal 
måske bruge nogle sekunder til at registrere 
bilens position, når du har slået tændingen til.

Sluk
Gå med navigatoren til [Luk ned], og tryk på 
ENTER.
OBS! Systemet er også tilgængeligt, når 
motoren er standset. Husk derfor at dreje 
tændingsnøglen om til 0, når systemet ikke 
anvendes, da batteriet ellers kan blive afladet.

Grundfunktioner
Navigatoren - Flytning opad, nedad, til højre 
eller venstre mellem forskellige manualterna-
tiver.
ENTER - Bekræfter eller aktiverer valg.
BACK - Tilbage til menustrukturen eller for at 
fortryde et valg.

Indstillinger
Under Navigationsindstillinger findes indstil-
lingsmenuerne for system, skærm, rutetype 
og trafikinformation.

Inden du begynder

Demo
Demo demonstrerer systemet (mens bilen 
holder stille) ved at simulere kørsel til en 
angiven destination. Vejvisningen demon-
streres på skærmen (se side 60).

Bogens indretning
Bogen er opdelt i kapitler/funktioner. Bagest 
i bogen findes et alfabetisk register, og lige 
inden findes en side med hyppigt stillede 
spørgsmål og svar.
Bogens beskrivelse er baseret på, at man 
benytter knapperne på rattet, men man kan i 
stedet vælge at bruge fjernbetjeningen, der 
har de samme funktioner.

Søgevej
I bogen er menuvalg beskrevet med klammer 
omkring, f.eks. [Destination]. Menuer 
beskrives uden klammer, f.eks. Hoved-
menuen.
Søgevejen med menuer og menuvalg i 
rækkefølge er beskrevet som f.eks.
Hovedmenuen [Indstillinger] [System].

RTI.book  Page 10  Tuesday, February 26, 2008  12:00 PM



11

Indledning

Tænd
Tændingsnøglen skal stå i I eller II. Tryk på en 
af knapperne på fjernbetjeningen eller på 
rattet. Systemet skal måske bruge et par 
sekunder til at registrere bilens position og 
bevægelse, når tændingen er slået til. 

Sluk
Gå med navigatoren til [Luk ned], og tryk på 
ENTER.
OBS! Systemet er også tilgængeligt, når 
motoren er standset. Husk derfor at dreje 
tændingsnøglen om til 0, når systemet ikke 
anvendes, da batteriet ellers kan blive afladet.

Grundfunktioner
Navigatoren - Flytning opad, nedad, til højre 
eller venstre mellem forskellige manualterna-
tiver.
ENTER - Bekræfter eller aktiverer valg.
BACK - Tilbage til menustrukturen eller for at 
fortryde et valg.

OBS! Fjernbetjeningen har de samme 
funktioner som knappanelet.

Kom hurtigt i gang
Vejvisning til gadeadresse

1. Start i hovedmenuen. Vælg Destination, 
og tryk på ENTER.

2. Vælg Gadeadresse, og tryk på ENTER.

3. Vælg med navigatoren de ønskede 
bogstaver for at angive, i hvilket land og 
hvilken by gadeadressen findes.

4. Hvis den valgte adresse har et 
gadenummer, kan dette også angives for 
at få en mere præcis vejvisning. I stedet 
for gadenummer kan et vejkryds 
(tværgade) angives.

5. Vælg Start vejled., og tryk på ENTER.
I løbet af nogle sekunder beregner systemet 
ruten og afstanden til den indtastede desti-
nation.
Systemet viser vej til den angivne destination 
og giver talemeddelelser om rutetype og 
vejkryds.
For mindre steder er der ikke indlagt nogen 
gadeadresser i systemet. Imidlertid kan 
stedets centrum altid vælges som desti-
nation.

Vejvisning til facilitet

1. Start i hovedmenuen. Vælg Destination, 
og tryk på ENTER.

2. Vælg Faciliteter, og tryk på ENTER. Vælg 
Faciliteter på undermenuen, og tryk på 
ENTER.

3. Vælg med navigatoren de ønskede 
bogstaver for at angive, i hvilket land og 
hvilken by faciliteten findes. Tryk derefter 
på ENTER.

4. Vælg facilitetstype, f.eks. tankstation, 
restaurant eller Volvo-forhandler. Gå 
NED til listen. Vælg facilitetstype med 
OP eller NED, og tryk på ENTER.

5. Gå NED til listen. Vælg facilitetsnavn 
med OP eller NED, og tryk på ENTER.

6. Vælg Start vejled., og tryk på ENTER.
I løbet af nogle sekunder beregner systemet 
ruten og afstanden til den indtastede desti-
nation.
Systemet viser vej til den angivne facilitet og 
giver talemeddelelser om rutetype og 
vejkryds.
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Indledning

       1         2            3    4             5         6           7           8       9

       10    11     12        13     14      15        16       17         18

Kortbillede
1. Næste vejvisning

2. Afstand til og navn på næste vej/gade på ruten

3. Vejskiltsinformation

4. Bilens position

5. Næste vejvisningspunkt

6. Rute

7. Mellempunkt

8. Destination

9. Resterende rejsetid og afstand til destinationen

10. Målestok

11. Nuværende position

12. Lagret sted

13. Startpunkt

14. Symbol for Volvo-forhandler

15. Symbol for TMC (trafikmeddelelse)

16. Symbol for centrum

17. Kompas der viser kortets retning

18. Destinationens retning

Vejtyper
Motorvej - grøn
Hovedvej - rød
Mindre hovedvej - brun
Almindelig vej - mørkegrå
Lokalvej - mørkegrøn

Kompasset 
Kompasnålens røde spids peger mod nord på kortet, og den hvide 
spids mod syd. Destinationspilen i kompassets ydre ring peger i 
destinationens retning.
Under alternativet Skærm på Indstillingsmenuen kan man vælge at 
vise/skjule kompasset og destinationspilen.
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Menustruktur

Start/luk systemet 14
Hjælpetekster 14
Hovedmenuen 15
Hovedmenuen med ikoner 15
Destinationsmenuen 16
Målestok 16
Bladring 17
Vejvisning 17
Kortmenuen 18
Omkørselsmenuen 18
Indstillingsmenuen 19
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Menustruktur

[Luk ned]

Start/luk systemet
Start systemet: Drej tændingsnøglen om til I eller II, og tryk derefter på 
ENTER, BACK eller navigatoren.
Luk systemet: Vælg Luk ned på hovedmenuen, og tryk på ENTER.
Hvis systemet er slået til, når tændingen afbrydes, starter det op igen, 
når tændingen sættes til. Hvis systemet er lukket, når tændingen 
afbrydes, forbliver det lukket, når tændingen sættes til.

[Indstillinger] [Hjælp]

Hjælpetekster
Hjælpeteksterne giver kortfattede informationer om funktionerne. Man 
kan vælge mellem Lang, Kort eller Ingen hjælpetekst. Gå med HØJRE 
eller VENSTRE til det ønskede valg, og tryk på ENTER.
Det hvide hjælpetekstvindue vises, når et alternativ markeres, men 
forsvinder automatisk igen efter nogle sekunder.
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Menustruktur

[Destination]

Hovedmenuen
Hovedmenuen og de forskellige undermenuer giver adgang til 
systemets funktioner. Man kan altid vende tilbage til hovedmenuen, 
uanset hvilket skærmbillede der vises, ved at trykke på BACK én eller 
flere gange. Hovedmenuen vises i nogle sekunder og forsvinder 
automatisk, hvis man ikke vælger et af menualternativerne.

[Indstillinger] [Skærm] [Første menu] [Tekst/ikoner]

Hovedmenuen med ikoner
Man kan vælge, om hovedmenuen skal vises med ikoner eller med 
tekst.
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Menustruktur

[Destination] [Gadeadresse] 

Destinationsmenuen
På destinationsmenuen findes forskellige søgealternativer til at angive 
destination. Vælg alternativ på menuen med OP eller NED, og tryk på 
ENTER. Tryk på BACK for at komme tilbage til hovedmenuen.
Læs mere om de forskellige destinationstyper og søgeveje på side 22.

[Målestok]

Målestok
Gå OP eller NED med navigatoren for at ændre målestok i et område 
(se side 44). Bekræft med ENTER.
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Menustruktur

[Bladring]

Bladring
Ved hjælp af navigatoren flyttes korsmarkøren frit på kortet for f.eks. at 
angive en destination (se side 33). Nederst på kortet vises navnet på 
den adresse, som korsmarkøren befinder sig over.

[Vejledning]

Vejledning
Vælg Vejledning på hovedmenuen for at gentage en talevejvisning (se 
side 39).
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Menustruktur

[Kort] 

Kortmenuen
På kortmenuen kan man f.eks. vælge mellem at vise ét eller to kort eller 
vælge mellem at vise kortet i Retning op eller med Nord op. Se ogsa 
kapitlet Kort.

[Omkørsel]

Omkørselsmenuen
På omkørselsmenuen er der mulighed for at undgå dele af den 
beregnede rute, f.eks. vejarbejde. Systemet beregner så en alternativ 
rute (se side 42).
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Menustruktur

[Indstillinger]

Indstillingsmenuen
Indstillingsmenuen giver adgang til systemets forskellige indstillings-
muligheder (se side 58).
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Menustruktur
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Destination
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Destination

[Destination]

Angiv destination

Angiv en adresse som destination
Vælg Destination med OP eller NED, og tryk på ENTER for at komme 
til menuen med destinationstyper.
Hvis en destination allerede er angivet, kommer man til menuen med 
destinationstyper ad følgende søgevej: [Destination] 
[Føj til rejseplan]

[Destination] [Gadeadresse] 

Destinationstyper
Vælg Gadeadresse med OP eller NED, og tryk på ENTER.
Gadeadresse: Angiv en destination ved at indtaste bogstaver.
Faciliteter: Angiv en facilitet som destination. Vælg f.eks. et hotel eller 
en restaurant (se side 29).
Lagrede steder: Vælg et lagret sted som destination (se side 35).
Sidste ti destinationer: Vælg en af de senest angivne destinationer 
(se side 34).
Vælg dest. på kort: Angiv et sted direkte på kortet som destination 
(se side 33).
Hjemtur: Vælg det sted, du befandt dig, da du sidst valgte Start vejled. 
(se side 34).
Søg på del af navn: Søg på en del af en gadeadresse eller facilitet
(se side 27).

RTI.book  Page 22  Tuesday, February 26, 2008  12:00 PM



23

Destination

[Destination] [Gadeadresse] [Land]

Angiv land/by for destination
Land og By er valgt i forvejen og svarer til positionen for den sidst 
indtastede destination.
Gå til Land eller By med OP eller NED, og tryk på ENTER. Vælg det 
ønskede land og by ved at indtaste bogstaver, eller gå NED og vælg 
direkte på listen på menuen.
Rullelisten i højre side angiver, at der er flere alternativer på listen. Tallet 
angiver antallet af alternativer.

[Destination] [Gadeadresse] [By]

Angiv land/by, eller vælg på listen.
Vælg bogstaver med navigatoren, og tryk på ENTER. (Hvis der ikke 
findes yderligere alternativer, udfylder systemet selv resten af bogsta-
verne). 
Nedenunder vises en liste med de tre første lande/byer, der matcher 
de indtastede bogstaver. Rullelisten helt til højre angiver, at der findes 
flere alternativer på listen. Gå NED, og vælg direkte på listen på 
menuen. Vælg med OP eller NED, og tryk på ENTER.
Gå tilbage til tegnoversigten med BACK. Slet de indtastede bogstaver 
ét ad gangen ved at trykke på BACK.
Definitionen på, hvad by eller område betyder, kan variere fra land til 
land og endog inden for samme land. I visse tilfælde menes der en 
kommune og i andre tilfælde en bestemt bydel.
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Destination

[Destination] [Gadeadresse]

Angiv en gadeadresse for destinationen
Vælg bogstaver med navigatoren, og tryk på ENTER.
Der er også mulighed for at søge på gadeadresser i hele landet uden 
at angive en bestemt by. Gå OP til By, og tryk på ENTER. Gå derefter 
til Gade, og tryk på ENTER. Indtast et gadenavn.
For mindre steder er der ikke indlagt nogen gadeadresser i systemet. 
Imidlertid kan stedets centrum altid vælges som destination.
Rullelisten i højre side angiver, at der er flere alternativer på listen. Tallet 
angiver antallet af alternativer.
Gå tilbage til tegnoversigten med BACK. Slet de indtastede bogstaver 
ét ad gangen ved at trykke på BACK.

[Destination] [Gadeadresse] [Gade]

Vælg gadeadresse på listen
Nedenfor vises en liste med de tre første adresser, der matcher de 
indtastede bogstaver. Rullelisten i kanten til højre angiver, at der findes 
flere alternativer på listen. 
Vælg mellem de fundne adresser ved at gå NED til listen. Vælg 
adresse med OP eller NED, og tryk på ENTER.
Gå tilbage til tegnoversigten med BACK. 
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Destination

[Destination] [Gadeadresse] [Nummer]

Angiv gadenummer eller vejkryds
Hvis den valgte adresse har et gadenummer, kan dette også angives 
for at få en mere præcis vejvisning. I stedet for gadenummer kan et 
vejkryds (tværgade) angives. Gå til rækken for Nummer eller Vejkryds, 
og tryk på ENTER. 
Man kan også gå NED direkte til Start vejled., og trykke på ENTER.

[Destination] [Gadeadresse] [Nummer]

Angiv gadenummer
Gå til Nummer, og tryk på ENTER. Eksisterende gadenumre vises i 
talrækken. Vælg tal med HØJRE eller VENSTRE, og tryk på ENTER.
Gå tilbage til tegnoversigten med BACK. 
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Destination

[Destination] [Gadeadresse] [Vejkryds]

Vælg vejkryds
Gå NED til Vejkryds, og tryk på ENTER. De gader, som krydser den 
valgte gade, vises på en liste. Vælg mellem gaderne med OP eller 
NED, og tryk på ENTER.

[Destination] [Gadeadresse] [Vejkryds] [Start vejled.]

Påbegynd vejvisning
Hvis hverken gadenummer eller tværgade er angivet, viser systemet vej 
til midten af den valgte gade.
Start vejled.: Starter vejvisning til destinationen.
Føj til rejseplan: Placerer adressen i rejseplanen og giver mulighed for 
at tilføje yderligere destinationer.
Information: Giver oplysninger om destinationen.
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Destination

[Destination] [Søg på del af navn]

Søg på del af navn

Gadeadresse/faciliteter
Søg på en del af et gadenavn eller en facilitet.
Vælg Søg på del af navn med OP eller NED, og tryk på ENTER.
Læs mere om de forskellige destinationstyper og søgeveje på side 22.

[Destination] [Søg på del af navn] [Gadeadresse]

Gadeadresse
Vælg Gadeadresse med OP eller NED, og tryk på ENTER.
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Destination

[Destination] [Søg på del af navn] [Gadeadresse] [Gade]

Start søgning på del af navn
Indtast den del af navnet, du kender, ved hjælp af navigatoren og 
ENTER. Gå NED til Start søgning, og tryk på ENTER.

[Destination] [Søg på del af navn] [Gadeadresse] [Gade] 
[Start søgning]

Vælg alternativ
Gå med OP eller NED til det ønskede alternativ, og tryk på ENTER. 
Rullelisten helt til højre angiver, at der findes flere alternativer på listen. 
Tallet angiver antallet af alternativer. Tryk på BACK for at komme 
tilbage til det foregående billede.
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Destination

[Destination] [Faciliteter]

Faciliteter

Angiv en facilitet som destination
Faciliteter er en fællesbetegnelse for tankstationer, hoteller, restau-
ranter, Volvo-forhandlere, sygehuse, parkeringspladser m.m.
Vælg Faciliteter med OP eller NED, og tryk på ENTER for at komme til 
en undermenu med forskellige søgemuligheder.
Læs mere om de forskellige destinationstyper og søgeveje på side 22.

[Destination] [Faciliteter] [Faciliteter]

Søgealternativ for faciliteter
Vælg Faciliteter med OP eller NED, og tryk på ENTER.
Faciliteter: Indtast navnet på en facilitet, eller vælg mellem facilitetsty-
perne på listen på menuen. Listen viser kun de faciliteter, som findes i 
den valgte by eller det valgte område.
Søg rundt om bilen: Systemet søger i en cirkel med en radius på 
mindst 2 km. Hvis færre end 40 faciliteter findes, udvides radiussen til 
maks. 100 km.
Søg langs ruten: Systemet søger i et 2 km bredt område, ca. 100 km 
frem.
Søg rundt om kortpunkt: Systemet søger på samme måde som 
Søg rundt om bilen, men rundt om et valgfrit punkt på kortet.
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Destination

[Destination] [Faciliteter] [Faciliteter] [Type]

Facilitetstyper

Angiv facilitetstype
Vælg bogstaver med navigatoren, og tryk på ENTER, eller gå NED, og 
vælg en facilitetstype direkte fra listen på menuen. Vælg med OP eller 
NED, og tryk på ENTER.
Der er også mulighed for at søge på faciliteter i hele landet uden at 
angive en bestemt by. Gå OP til By, og tryk på ENTER. Gå til Type eller 
Navn, og tryk på ENTER. Vælg bogstaver med navigatoren, eller gå 
NED, og vælg en facilitet direkte på listen.
Gå tilbage til tegnoversigten med BACK. Slet de indtastede bogstaver 
ét ad gangen ved at trykke på BACK.

[Destination] [Faciliteter] [Faciliteter] [Navn]

Angiv facilitetsnavn
Vælg bogstaver med navigatoren, og tryk på ENTER, eller gå NED, og 
vælg en facilitet direkte på listen på menuen.
Gå tilbage til tegnoversigten med BACK. Slet de indtastede bogstaver 
ét ad gangen ved at trykke på BACK.
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Destination

[Destination] [Faciliteter] [Faciliteter] [Type]

Underkategorier
Der findes underkategorier for visse faciliteter (tankstationer, restau-
ranter, hoteller og parkering). Vælg f.eks. RESTAURANT, og tryk på 
ENTER.

[Destination] [Faciliteter] [Faciliteter] [Type]

Angiv kategori
På listen vises de forskellige underkategorier, der findes for restaurant.
Vælg bogstaver med navigatoren, og tryk på ENTER, eller gå NED og 
vælg en underkategori direkte på listen på menuen. Vælg ALLE TYPER 
for at kunne se samtlige faciliteter, uanset kategori. Vælg mellem alter-
nativerne med OP eller NED, og tryk på ENTER.
På listen vises de restauranter, der indgår i den kategori.
Gå NED til det ønskede alternativ, og tryk på ENTER.
Gå tilbage til tegnoversigten med BACK. 
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Destination

[Destination] [Faciliteter] [Faciliteter] [Start vejled.]

Facilitet og vejvisning 
Start vejled.: Starter vejvisning til faciliteten.
Føj til rejseplan: Placerer faciliteten i rejseplanen og giver mulighed for 
at tilføje yderligere destinationer.
Information: Giver oplysninger om faciliteten.

[Destination] [Faciliteter] [Faciliteter] [Information]

Oplysninger om faciliteten
Under Information vises adresse, koordinater og telefonnummer for 
faciliteten. Vælg kort, og tryk på ENTER for at se stedet med faciliteten 
på kortet.
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Destination

[Bladring]

Destination på kortet

Angiv destination på kortet med navigatoren
Vælg Bladring med OP eller NED, og tryk på ENTER.
Ved hjælp af navigatoren kan korsmarkøren flyttes frit over et stort 
område med en detaljeret skala. Korsmarkørens midtpunkt angiver det 
sted, man befinder sig på kortet. Nederst på kortet vises navnet på den 
adresse, som korsmarkøren befinder sig over.
Man kan også nå funktionen via Destination på hovedmenuen. Læs 
mere om de forskellige destinationstyper og søgevejene på side 22.

[Bladring]

Rullemenuen
Flyt korsmarkøren med navigatoren til det ønskede sted på kortet, og 
tryk på ENTER for at komme til rullemenuen. Gå med OP eller NED til 
Vælg som destination, og tryk på ENTER.
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Destination

[Destination] [Sidste ti destinationer]

Sidste ti destinationer

Indlæste destinationer
Vælg Sidste ti destinationer, og tryk på ENTER for at se de ti senest 
angivne destinationer. Rullelisten helt til højre angiver, at der findes 
flere alternativer på listen.
Vælg destination med OP eller NED, og tryk på ENTER eller HØJRE 
for at komme til undermenuen.
Føj til rejseplan: Placerer destinationen i rejseplanen og giver mulighed 
fot at tilføje yderligere destinationer.
Information: Giver oplysninger om destinationen.
Slet sted: Sletter destinationen.
Læs mere om de forskellige destinationstyper og søgeveje på side 22.

[Destination] [Sidste ti destinationer]

Hjemtur

Tilbage til startpunktet
Gå med OP eller NED til Hjemtur, og tryk på ENTER. Vælg Start 
vejled., og tryk på ENTER.
Systemet starter vejvisning tilbage til stedet, hvor Start vejled., sidst 
blev valgt.
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Destination

[Destination]

Gem et sted

Gem en angivet destination
En destination kan lagres for at slippe for at indtaste den samme desti-
nation igen. Der kan lagres op til 100 destinationer.
Gå til en destination med OP eller NED, og tryk på ENTER eller 
HØJRE for at komme til undermenuen. Vælg Gem sted med OP eller 
NED, og tryk på ENTER.
Man kan også lagre et sted med funktionen Bladring (se side 45).

[Destination] [Gem sted]

Symboler og navne
På kortet markeres de lagrede steder med symboler. Gå OP til symbo-
lerne for at vælge, og tryk på ENTER. Navnet på et lagret sted angives 
automatisk. Ved hjælp af BACK kan det oprindelige navn slettes og et 
nyt navn angives.
Gå til Gem sted med OP eller NED, og tryk på ENTER.
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Destination

[Destination]

Lagrede steder

Lagrede destinationer
Vælg Lagrede steder med OP eller NED, og tryk på ENTER. Et lagret 
sted er en destination (arbejdsplads, yndlingsrestaurant, rasteplads, 
hjem osv.), som tidligere er blevet gemt.
Læs mere om de forskellige destinationstyper og søgeveje på side 22.

[Destination] [Lagrede steder]

Undermenu for lagrede steder
Vælg mellem de lagrede steder med OP eller NED, og tryk på HØJRE 
for at komme til undermenuen.
Føj til rejseplan: Placerer det lagrede sted i rejseplanen.
Information: Giver oplysninger om det lagrede sted.
Omdøb: Skift ikon eller navn for det lagrede sted.
Slet sted: Sletter et lagret sted.
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Rejseplan og vejledning

Læg en rejseplan 38
Slet rejseplan 39
Beregning af rute 39
Vejkryds 40
Liste 40
Pilnavigering 41
Talemeddelelse 41
Omkørsel/alternativ rejserute 42

RTI.book  Page 37  Tuesday, February 26, 2008  12:00 PM



38

Rejseplan og vejledning

[Destination]

Læg en rejseplan

Destination/mellempunkt
Læg en rejseplan med flere mellempunkter på ruten for at slippe for at 
angive den ene destination efter den anden i løbet af rejsen. Der kan 
angives op til 7 mellempunkter på ruten samt 1 slutdestination.
Start vejled.: Starter vejvisning til destinationen.
Føj til rejseplan: Giver mulighed for at tilføje yderligere destinationer.
Rute valg: Indstillinger til prioritering af rutetype.
Ryd rejseplan: Sletter rejseplanen.

[Destination]

Ordning af rejseplan
Gå OP eller NED til den ønskede destination, og tryk på ENTER eller 
HØJRE for at komme til undermenuen.
Information: Giver oplysninger om destinationen.
Slet: Sletter destinationen fra rejseplanen.
Kørerækkef.: Lav om på destinationens placering på listen.
Justér på kort: Lav om på destinationens placering på kortet.
Gem sted: Gem destinationen.
Vælg alternativ på undermenuen med OP eller NED, og tryk på 
ENTER.
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Rejseplan og vejledning

[Destination] [Ryd rejseplan]

Slet rejseplan

Fjern den indtastede rejseplan
Vælg Ryd rejseplan, og tryk på ENTER for at slette hele rejseplanen. 
Destinationer der slettes, forbliver tilgængelige under Sidste ti destina-
tioner (se side 34).

[Destination] [Start vejled.]

Beregning af rute

Vejvisning
Når Start vejled. er valgt, begynder systemet at udregne ruten og 
afstanden til destinationen (i mellemtiden vises et gult-orange symbol 
øverst på skærmen).
Hvis den planlagte rute forlades under rejsen, udregner systemet 
automatisk en ny rute.
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Rejseplan og vejledning

[Vejledning]

Vejkryds

Vejledning
Når man nærmer sig et vejkryds, får man talevejvisning om afstand og 
manøvretype i god tid. Samtidig vises et detaljeret kort over vejkrydset. 
Talevejvisningen gentages tættere ved vejkrydset.
Øverst på kortet vises afstanden til og navnet på næste frakørselsvej. 
På linjen nedenunder vises vejskiltsinformation. Når vejnummer og 
frakørselsnummer eller frakørselsnavn findes, visse disse også. 
Nederst på kortet vises den nuværende position.
Det er en forudsætning for at få talevejvisning, at man i systemindstil-
linger har valgt dette alternativ (se side 58).

[Kort] [Rute]

Liste

Vejledning
Næste vejvisningspunkt er markeret i et lyseblåt vindue. Neden for 
dette følger listen med de resterende vejvisningspunkter. Længst nede 
på listen vises destinationen. Ud over vejnavn vises afstanden mellem 
vejvisningspunkterne samt en pil, som viser manøvretype. Vejvisnings-
punkterne slettes, efterhånden som de passeres. Hvis man afviger fra 
den angivne rute, udregner systemet en ny rute.
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Rejseplan og vejledning

[Indstillinger] [Skærm] [Kort] [Vis/Gem]

Pilnavigering

Vejvisning
Vejvisning kan vises uden kort. I givet fald vises i stedet en pil, der 
peger i den retning, man skal dreje.
Vælg Gem med VENSTRE eller HØJRE, og tryk på ENTER.

[Vejledning]

Talemeddelelse

Vejledning
Vælg Vejledning med OP eller NED, og tryk på ENTER for at få talevej-
visning. Vælg også Vedledning for at gentage en talevejvisning.
Hvis afstanden til næste vejvisningspunkt er over 50 km, får man 
meddelelsen: Fortsæt lige ud.
Tryck på ENTER for at gentage en stemmevejvisning.
Systemet giver altid talevejvisning, uanset hvilken menu man befinder 
sig i. En forudsætning herfor er, at man i systemindstillinger har valgt 
dette alternativ (se side 58).
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Rejseplan og vejledning

[Omkørsel]

Omkørsel/alternativ rejserute

Undgå del af rute
Vælg Omkørsel med OP eller NED, og tryk på ENTER.
Med Omkørsel kan man selv bede systemet om at udregne en alter-
nativ rute for at undgå en del af ruten. Systemet starter beregningen 
ved den aktuelle position.

[Omkørsel]

Omkørsel – undermenu
Vælg omkørslens længde med OP eller NED, og tryk på ENTER.
OBS! Funktionen er kun tilgængelig, når der er angivet en destination.
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Kort

Målestok 44
Skala 44
Bladring 45
Kortmenuen 47
To kort 47
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Kort

[Målestok]

Målestok

Et eller to kort
Vælg Målestok med OP eller NED, og tryk på ENTER.
Vælg mellem forskellige niveauer, fra den mest detaljerede 100-
metersskala op til 100-kilometersskalaen. Skalaen vises nederst på 
kortet.
Vælg skala med OP og NED, og tryk på ENTER.
Hvis man ønsker at ændre skalaen, når der vises to kortbilleder på 
skærmen, skal man benytte HØJRE eller VENSTRE for at komme til det 
kort, hvis skala skal ændres.

[Målestok] [rute]

Skala

Rute
Vælg rute i Målestok med OP eller NED, og tryk på ENTER for at få 
hele ruten at se fra begyndelsen til enden.
Den kraftige, røde linje viser ruten.
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Kort

[Bladring]

Bladring

Flyt korsmarkøren med navigatoren
Vælg Bladring for at se et område uden for skærmbilledet. Brug OP 
eller NED, og tryk på ENTER.

[Bladring]

Korsmarkøren
Ved hjælp af navigatoren kan kortmarkøren flyttes frit over hele kortet 
med en detaljeret skala. Korsmarkørens midtpunkt angiver det sted, 
man befinder sig på kortet. Nederst på kortet vises navnet på det sted, 
som korsmarkøren befinder sig over.
Flyt korsmarkøren med navigatoren til det ønskede sted på kortet, og 
tryk på ENTER for at komme til rullemenuen.
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Kort

[Bladring] Rullemenu

Rullemenuen
Vælg alternativ med OP eller NED, og tryk på ENTER.
Skale: Funktion til midlertidigt at ændre skala. Tryk på BACK for at 
komme tilbage til den oprindelige skala og bilens position på kortet.
Vælg som destination: Vælg sted på kortet som en destination eller et 
mellempunkt på ruten.
Faciliteter rundt om: Systemet søger efter faciliteter rundt om et valgt 
punkt på kortet. Systemet søger i en cirkel med 2 km radius. Hvis der 
findes færre end 40 faciliteter, udvides radiussen til maks. 100 km.
Trafikinformation: Brug navigatoren til at vælge mellem de trafikmedde-
lelser, der vises på skærmen (se side 52).
Vælg overvågning: Her angives et område på kortet, som det derefter 
er let at overvåge (se side 55).
Gem sted: Gem et sted på kortet.
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Kort

[Kort]

Kortmenuen

Vælg på kortmenuen
Vælg Kort med OP eller NED, og tryk på ENTER for at komme til 
kortmenuen.
Ruteoversigt: Viser en liste over kommende vejvisningspunkter.
Vis destination: Viser et kortbillede over destinationen.
Ét kort/To kort: Vælg mellem at vise ét eller to kortbilleder.
Retning op/Nord op: Vælg om nord eller kørselsretningen skal vende 
opad på kortet.
Vælg trafikinfo: Vælg hvilke trafikoplysninger, der skal vises på kortbil-
ledet.
Vælg faciliteter: Vælg hvilke facilitetssymboler, der skal vises på kortbil-
ledet.
Overvågningskort: Viser et kortbillede over et bestemt område, som 
man selv har angivet i forvejen (se side 55).

[Kort] [To kort]

To kort

Forskellig forstørrelsesgrad over område
Gå til Ét kort/To kort med OP eller NED. Vælg To kort med HØJRE, og 
tryk på ENTER for at få to kortbilleder.
Der kan vælges forskellig forstørrelsesgrad for de respektive kortbil-
leder i det samme område. Dette kan være en fordel, når man på 
samme tid ønsker information om et aktuelt nærområde og et større 
område.
Systemet vælger det oprindelige kortbillede, når man vender tilbage til 
et kortbillede.
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Kort
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Trafikinformation

[Indstillinger] [Trafikinformation]

Indstilling af automatisk omkørsel

Alternativ rute i tilfælde af trafikproblemer
Auto.omkørsel: Vælg Ja for at få mulighed for at vælge en anden rute 
forbi eventuelle trafikproblemer.
Gå til Auto.omkørsel med OP eller NED, og vælg Ja eller Nej med 
HØJRE eller VENSTRE. Tryk på ENTER for at bekræfte valget.
Vælg trafikinfo: Vælg hvilke trafikoplysninger, der skal vises på kortbil-
ledet (se side 53).
Trafikinfo, manuel søgning & valg: Søg og vælg senderstation for 
trafikinformation.
Nulstil til fabriksindstillinger: Gå tilbage til grundindstillingerne.

[Indstillinger] [Rutetype]

Undgå trafikmeddelelser

Undgå veje med trafikforstyrrelser
Undg. trafikmed.: Vælg Nej for at systemet ikke skal undgå veje med 
trafikmeddelelser (trafikforstyrrelser) ved beregning af rute.
Vælg Ja for at systemet skal undgå veje med trafikmeddelelser ved 
beregning af rute.
Hvis der kommer nye trafikmeddelelser langs ruten, kan systemet 
tilbyde automatisk omkørsel (se venstre spalte).
Gå til Undg. trafikmed. med OP eller NED, og vælg Ja eller Nej med 
HØJRE eller VENSTRE. Tryk på ENTER for at bekræfte valget.
Læs mere om Rutevalgsindstillinger på side 59.
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Trafikinformation

Kortmodus

Trafiksymboler på kortet

Trafikinformation under kørslen
Systemet giver trafikinformationer under kørslen, hvis der sendes 
sådanne informationer i det aktuelle område. Hvis der foreligger trafik-
meddelelser i det område, der vises på kortet, markeres disse med 
symboler. Symbolerne kan have to farver: Gul betyder vigtig infor-
mation, og rød betyder særdeles vigtig information.
Lav om på skalaen for at få adgang til trafikinformation i et større eller 
mindre område. Man har altid adgang til trafikinformation, selv hvis der 
ikke er angivet nogen destination.
OBS! Trafikinformation er ikke tilgængelig i alle områder.

Kortmodus

Læs/skift mellem meddelelser
Brug navigatoren for at flytte mellem forskellige trafikmeddelelser. En 
rød eller gul ramme angiver en aktuel meddelelse. Tryk på ENTER for 
at læse en angiven meddelelse. Tryk på BACK for at igen at flytte 
mellem aktuelle meddelelser.
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Trafikinformation

Kortmodus

Detaljeret trafikinformation

Læs trafikmeddelelse
Tryk på ENTER for at få detaljeret trafikinformation. På skærmen vises, 
hvor mange aktuelle trafikmeddelelser der er aktuelle i kortområdet. 
Der vises også detaljerede oplysninger om trafikproblemet.
Øverst vises hændelsens omfang og afstanden til den fra den aktuelle 
position. I den udstrækning følgende oplysninger er til rådighed, vises 
de også: varighed, begrænsninger mht. hastighed, køretøjsbredde og 
køretøjshøjde, hvilke veje er berørt mv.
Brug HØJRE og VENSTRE for at vælge pilene, og tryk på ENTER for 
at skifte mellem de tilgængelige meddelelser.
Målestokken afgør, hvor mange trafikinformationer der er adgang til 
(større område - mere information).

Kortmodus [Kort] [Skale]

Trafikinformation - skala
Gå til Kort med HØJRE eller VENSTRE, og tryk på ENTER. Tryk på 
ENTER igen for at komme til rullemenuen. Vælg Skale, og tryk på 
ENTER for at ændre skala eller zoome ind på en bestemt trafikmedde-
lelse på kortet. Vælg den ønskede skala med OP eller NED, og tryk på 
ENTER. Tryk på BACK for at komme tilbage til det foregående billede.
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[Indstillinger] [Trafikinformation] [Vælg trafikinfo]

Indstilling af TMC-filter

Vælg trafikinformationssymboler
Man kan fravælge trafikinformation, der kommer tilbage dag efter dag 
i en længere periode, f.eks. et vejarbejde.
Brug OP eller NED for at komme til Vælg, og tryk på HØJRE.
Disse indstillinger kan også nås via Kort på hovedmenuen.

[Indstillinger] [Trafikinformation] [Vælg trafikinfo] [Vælg]

Brug eller ignorér
Vælg, hvilke trafikinformationssymboler der skal vises på kortbilledet.
Brug OP eller NED til at vælge mellem symbolerne. Vælg Brug eller 
Ignorere med VENSTRE eller HØJRE. Symboler, der er markeret med 
et rødt kryds, vises ikke. Rullelisten helt til højre angiver, at der findes 
flere alternativer på listen. Tryk på ENTER for at bekræfte valget.
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Kortmodus

Automatisk omkørsel

Alternativ rute
Når der modtages en trafikmeddelelse langs den planlagte rute, har 
man mulighed for at lade systemet beregne en alternativ rute.
Ja: Systemet beregnet en alternativ rute, der undgår trafikproblemet.
Nej: Systemet viser vej efter den oprindelige rute.
Kort: Viser kortbladringsmodus. Flyt mellem forskellige meddelelser.
Rullelisten i kanten til højre angiver, at der er flere oplysninger på listen.

Kortmodus [Ja]

Ny eller gammel rute
Hvis systemet har beregnet en alternativ rute, vises det nye forslag med 
orange farve og den oprindelige rute med gul farve. Der vises også 
oplysninger om begge ruters samlede længde samt beregnet rejsetid 
til destinationen. Hvis der ikke findes en alternativ rute, meddeler 
systemet dette.
Nye: Systemet vælger den nye, alternative rute (orange).
Gamle: Systemet vælger den oprindelige rute (gul).
Kort: Viser den alternative og den oprindelige rute på kortet.
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[Bladring] [Rullemenu] [Vælg overvågning]

Indstil overvågning

Overvåg trafiksituationen
For hurtigt at kunne kontrollere, hvordan trafiksituationen ser ud i et 
område, er der mulighed for at overvåge et vejafsnit. Man kan f.eks. 
vælge et vejafsnit, som passeres hver dag, og hvor der er risiko for 
kødannelse. Vælg Bladring på hovedmenuen for at indstille kortet over 
det område, som skal overvåges. Ved hjælp af navigatoren flyttes 
korsmarkøren på kortet.
Anbring korsmarkøren over det område, der skal overvåges, og tryk på 
ENTER for at komme til rullemenuen. Gå NED til Vælg overvågning, og 
tryk på ENTER.

[Kort] [Overvågningskort]

Vis lagret overvågningskort 
Vælg Overvågningskort på kortmenuen med OP eller NED, og tryk på 
ENTER for at se det overvågede område med eventuelle trafikmedde-
lelser. Tryk på BACK for at komme tilbage til hovedmenuen.
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Symboler - trafikinformation

Udbredelse
Visse af de udsendte trafikmeddelelser 
indeholder også oplysninger om udbredelse. 
På alle skalaer op til 5 km vises - ud over 
symbolerne - også en gul eller rød linje langs 
vejen. Denne linjes længde svarer til trafikpro-
blemets udbredelse.
OBS! Trafikinformation er ikke tilgængelig i 
alle områder.

Anden fare Kø

Indsnævret vej Omkørsel

Modgående trafik Hændelse

Glat føre Langsomtkørende trafik

Vejarbejde
Langsomtkørende trafik i
begge retninger

Ulykke
Områdemeddelelse

Information
Øvrige oplysninger

Parkeringsinformation
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Indstillingsmenu 58
Systemindstillinger 58
Rutevalgsindstillinger 59
Skærmindstillinger 59
Indstillinger i Hjælp 60
Demo (simulering) 60
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[Indstillinger]

Indstillingsmenu
RTI-systemet leveres med grundindstillinger, der kan ændres. Vælg 
Indstillinger med OP eller NED, og tryk på ENTER.
Lyse/mørke farver: Tryk på ENTER for at bekræfte en ændring af 
lysstyrken. Lysstyrken kan også indstilles med regulatoren for instru-
mentbelysningen.
System: Se Systemindstillinger.
Rutevalg: Se side 59.
Trafikinformation: Se side 52.
Skærm: Se side 59.
Hjælp: Se side 60.
Start demo: Se side 60.
Vælg alternativ i den respektive indstillingsmenu med OP eller NED. 
Tryk på HØJRE for at komme til undermenuer, som angives med en 
sort pil. Vælg indstillinger med navigatoren. Bekræft med ENTER.

[Indstillinger] [System]

Systemindstillinger
Stemmelydst.: 1 er laveste og 5 højeste lydstyrke. Vælg Off for at slå 
vejvisning med talemeddelelser fra.
Stemme: Vælg mellem kvinde- og mandsstemme til talemeddelelser.
Afstandsenhed: Vælg mellem km og miles
Sprog: Vælg sprog til talemeddelelser og menuer.
Screen saver: Hvis der er valgt screen saver, slukkes skærmen efter 30 
sekunder og tændes automatisk igen, f.eks. ved vejvisning.
Farver: Vælg farver. Lyse farver egner sig bedst i dagslys, mens mørke 
farver egner sig i mørke og i stærkt sollys.
GPS information: Viser, hvor mange satellitter systemet i øjeblikket 
modtager signaler fra, og angiver den aktuelle position.
Nulstil til fabriksindstillinger: Gå tilbage til grundindstillingerne.
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[Indstillinger] [Rutetype]

Rutevalgsindstillinger
Rutetype: Vælg den hurtigste eller korteste vej ved beregning af ruten. 
Hvis Rutetype Hurtig er valgt, vælger systemet de største veje. Hvis 
Rutetype Kort er valgt, prioriteres vejlængde fremfor vejkvalitet og 
vejstørrelse.
Undgå vejafgif.: Vælg om betalingsveje skal undgås ved beregning af 
ruten.
Undg. motorv.: Vælg om motorveje skal undgås ved beregning af 
ruten.
Undgå færger: Vælg om bilfærger skal undgås ved beregning af ruten.
Undg. trafikmed.: Vælg om systemet skal tage hensyn til trafikmedde-
lelser ved beregning af ruten. Se side 50.
Nulstil til fabriksindstillinger: Gå tilbage til grundindstillingerne.
Ved beregning af en rute over længere afstand kan systemet af 
tekniske grunde kun anvende store veje. Hvis man har valgt NEJ til 
betalingsveje og motorveje, undgås disse så vidt muligt og anvendes 
kun, hvis ikke et andet rimeligt alternativ er til rådighed.

[Indstillinger] [Skærm]

Skærmindstillinger
Vælg facilitet: På en undermenu kan man vælge, hvilke facilitetssym-
boler der skal vises eller skjules på kortet.
Navigat. menu: Vælg mellem at vise hovedmenuen med Tekst eller 
Ikoner.
Kompas: Vælg, om kompasset skal vises på skærmen.
Dest.kompas: Peger i retning af destinationen.
Tid/afst. at køre: Viser beregnet rejsetid og afstand til destinationen.
Aktuelt sted: Vælg, om navnet på gaden, der køres på, skal vises 
nederst på skærmen.
Næste vejl.: Oplysninger om næste vejvisningspunkt, såsom afstand 
til det, gadenavn, vejskiltsinformation og manøvretype.
Kort: Hvis kortet er skjult, viser systemet vej med en pil.
Nulstil til fabriksindstillinger: Gå tilbage til grundindstillingerne.
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[Indstillinger] [Hjælp]

Indstillinger i Hjælp
Hjælp-type: Vælg indstilling for hjælpetekster.
Om: Oplysninger om software, kortversion m.m.
Nulstil til fabriksindstillinger: Gå tilbage til grundindstillingerne.

[Indstillinger]

Demo (simulering)
Vælg Start demo med OP eller NED, og tryk på ENTER. Demo demon-
strerer systemet, når bilen holder stille, ved at simulere kørsel til en 
angivet destination. Det er muligt at foretage alle indstillinger under 
demonstrationen. Stop demo afbryder simuleringen.
OBS! For at demonstrationen skal kunne fungere, skal der være 
angivet en destination, og bilen skal holde stille.

RTI.book  Page 60  Tuesday, February 26, 2008  12:00 PM



61

Symboler på kortet

Symboler - faciliteter 62
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Tankstation Friluftsområde Jernbanestation/
Togstation for pendlere

Offentlig flyveklub

Automobilklub Færgeterminal Kasino Parkeringshus

Biludlejning Flaskegas/LPG Indkøbscenter Parkering

Biograf Golf bane Museum Parkering for pendlere

Bowling Historisk monument Messe/Kongrescenter Rasteplads

Busstation Hotel Natklub/Musikklub Restaurant

Bymidte Idrætsanlæg Naturgas/Biogas Hospital

Lufthavn Skøjtehal Forlystelsespark Vintersportssted

Symboler - faciliteter
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Lystbådehavn/Marina Volvo-forhandler

Rådhus/Forsamlingshus Bomhus

Større virksomhed

Teater/Opera

Turistattraktion

Turistinformation

Universitet/Læreanstalt

Vingård
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Generelt 66
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Lydanlægget 67
Knappanelet i rattet 67
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Tv-modtagelse (ekstraudstyr)

Generelt
Indstillinger foretages med betjeningsorga-
nerne på lydanlægget, fjernbetjeningen og 
rattet.
OBS! Tv-modtagelse er kun mulig, når bilen 
holder stille.
OBS! Hvis der er tændt for tv'et, når motoren 
ikke er i gang, risikerer man, at bilens batteri 
aflades, alt efter dets ladetilstand og hvor 
længe tv'et er tændt.

Tænd/sluk
Tryk på POWER (10), og vælg TV med 
SOURCE (4).

Valg af tv-kanal
Skift kanal ved at trykke på PROGRAMS (2) 
på fjernbetjeningen eller dreje på PRESET/
CD på lydanlægget.

Lydstyrke
Lydstyrken ændres med VOLUME (2) på 
lydanlægget eller VOL (2) på fjernbetje-
ningen. Tasterne på rattet kan også benyttes 
til dette formål.

Automatisk kanalsøgning
Tryk på AUTO (6), så søger systemet efter de 
ti kraftigste kanaler. Kanalen med det 
kraftigste signal placeres som nummer 1, 
fulgt af de andre i rækkefølge efter signal-
styrke.
En tv-kanal kan ligge på forskellige 
frekvenser, alt efter hvor man befinder sig. 
Afsøg frekvenserne for at få et optimalt 
billede.

Manuel kanalsøgning    
Brug knap (1) eller (5).

Lagring af en kanal
Tryk på MEMORY (3). Vælg en plads med 
PROGRAMS (2), og tryk på MEMORY 
(3).Den aktuelle kanal lagres.
Man kan også lagre kanaler med PRESET/
CD på lydanlægget. Tryk kort på PRESET/
CD, og vælg derefter en plads ved at dreje på 
knappen. Tryk igen, hvorved den aktuelle 
kanal lagres.

Justering af billedet
Ret fjernbetjeningen mod billedskærmen.
COLOUR: Tryk på PICTURE (7), og justér 
derefter farveindstillingen med + (8) og - (9).
CONTRAST: Tryk på PICTURE (7), og justér 
derefter kontrasten med + (8) og - (9).
DISPLAY MODE: Tryk på PICTURE (7) for at 
ændre tv-billedets størrelse. Skift mellem fire 
indstillinger, wide, full, normal og cinema, 
med + (8) og - (9).
GROUP SELECT: For at få god tv-modta-
gelse i visse lande skal man først indstille 
systemet efter det pågældende lands tv-
standard.
Tryk på PICTURE (7) for med + (8) og - (9) at 
kunne bladre mellem de tre landegrupper.
Tryk på PICTURE (7) igen for at komme 
tilbage.
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Fjernbetjeningen

Fjernbetjening af radio- og tv
Fjernbetjeningen kan også benyttes til at 
betjene radioens funktioner, når der er slukket 
for tv’et. (Gælder radiomodeller med IR-
funktion).

Lydanlægget

 4

 10, 2

6

1, 5

 3, 2

Knappanelet i rattet
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Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar 
Bilens position på kortet er forkert eller 
hopper
GPS-systemet angiver bilens position med 
en nøjagtighed på cirka 20 meter. Ved kørsel 
på vej, som løber parallelt med en anden vej, 
i hårnålesving, på veje i flere plan og efter 
kørsel ad en lang strækning uden markante 
sving er der større sandsynlighed for fejl. 
Høje bjerge, bygninger, tunneller, viadukter, 
veje i flere plan osv. påvirker endvidere 
systemets modtagelse af GPS-signaler 
negativt, hvilket medfører, at nøjagtigheden 
ved beregning af bilens position kan 
forringes.
RTI-systemet beregner ikke altid den 
hurtigste/korteste vej
Ved ruteberegning tages der hensyn til 
vejlængde, vejbredde, vejklasse, antal højre- 
eller venstresving, rundkørsler osv. for at 
opnå den teoretisk bedste rute. Erfaring og 
lokalkendskab kan dog føre til et mere 
effektivt rutevalg.
RTI-systemet anvender betalingsveje, 
motorveje eller færger, selvom jeg har 
valgt at undgå disse
Ved beregning af en rute over længere 
afstand kan systemet af tekniske grunde kun 
anvende store veje. Hvis man har valgt NEJ til 
betalingsveje og motorveje, undgås disse så 
vidt muligt og anvendes kun, hvis ikke et 
andet rimeligt alternativ er til rådighed.

Bilens position på kortet er forkert efter 
transport
Hvis bilen har været transporteret, f.eks. på 
en færge eller et tog eller på en sådan måde, 
at modtagelse af GPS-signaler ikke har været 
mulig, kan det tage op til 5 minutter, inden 
bilens position beregnes korrekt.

Bilens position på kortet er forkert efter 
frakobling af bilens batteri
Hvis GPS-antennen har været uden strøm, 
kan det tage mere end 15 minutter, før GPS-
signaler kan modtages korrekt og bilens 
position beregnes.

Kortbilledet stemmer ikke overens med 
virkeligheden
Ny- og ombygninger af vejnettet, indførelse af 
nye færdselsregler m.m. finder sted løbende, 
og den digitale kortdatabase er derfor ikke 
altid fuldstændig. Der foregår løbende et 
udviklings- og opdateringsarbejde med 
kortdata. Volvo-forhandleren kan give flere 
oplysninger.
Se også www.volvocars.com/navi for 
yderligere information om kort m.m.

Skalaen på kortet ændres af og til
Skalaen påvirkes af bilens hastighed. Ved 
hastigheder på over 140 km/t er den største 
forstørrelsesgrad 250 meter. Hvis hastig-
heden derefter falder, vender systemet ved 
120 km/t tilbage til at kunne vise alle forstør-
relsesgrader.

Hvor der ikke er detaljeret kortinformation til 
rådighed, er den største forstørrelsesgrad 
500 meter, uanset hastigheden.
De forventede menualternativer 
udebliver
Se de indstillinger, der er foretaget. Vælg 
Nulstil til fabriksindstillinger for at komme 
tilbage til de indstillinger, der var foretaget fra 
begyndelsen af.
Systemet viser den rute, jeg allerede 
kører, når jeg beder om Beregn ny rute 
eller Omkørsel
Systemet kan ikke finde et godt alternativ til 
den aktuelle rute.
Bilsymbolet på skærmen hopper 
fremad eller snurrer rundt
Systemet har måske brug for et par sekunder 
til at registrere bilens position og bevægelse, 
inden man begynder at køre. Sluk for 
systemet og stands motoren. Start igen, men 
hold stille et lille stykke tid, inden du begynder 
at køre.

Jeg skal på en lang rejse, men ønsker 
ikke at angive en særskilt destination 
for de steder, som jeg har til hensigt at 
gennemrejse. Hvordan laver jeg en 
rejseplan på den enkleste måde?
Angiv destinationen direkte på kortet ved 
hjælp af korsmarkøren. Systemet vil 
automatisk lede dig til den endelige desti-
nation, selvom du kører forbi mellempunktet.
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Hvad skal jeg gøre for at vælge en 
destination/mellempunkter, der ikke 
findes på dvd’en?
Angiv destinationen på normal vis. Systemet 
vil fortælle dig, om du skal skifte til en anden 
dvd. (Hele vejnettet findes på alle dvd’er, men 
de detaljerede oplysninger er fordelt på de 
forskellige dvd’er).

Der er flere kort-dvd’er til systemet. 
Hvordan ved jeg, hvilken jeg skal 
anvende?
Brug først og fremmest den dvd, der 
indeholder detaljerede oplysninger om dit 
hjemmeområde. Hvilken dvd det drejer sig 
om, fremgår af hylstret og den påtrykte tekst.
Hvis det bliver nødvendigt at skifte dvd, får du 
besked af systemet.
Hvis du har planer om at køre i udlandet, bør 
samtlige dvd’er opbevares i bilen.

Forsvinder min rejseplan, når jeg skifter 
til en anden dvd?
Nej, rejseplanen bliver liggende, indtil du 
sletter den.

Hvorfor får jeg ikke altid trafikmedde-
lelser?
Funktionen er ikke til rådighed, helt udbygget 
eller findes ikke på alle markeder. Kontrollér 
også, at der er foretaget den rette indstilling 
under [Indstillinger] [Rutevalgsindstillinger].

Mine kort-dvd’er er ikke aktuelle
Forhør dig hos din Volvo-forhandler vedrø-
rende opdatering af kortdata.
Se også www.volvocars.com/navi

Hvorfor er der ingen gadeadresser til 
rådighed for en destination i udlandet?
Hver dvd indeholder det samme europæiske 
vejnet, mens detaljer som adresser, faciliteter 
mv. er fordelt på dvd’erne for de respektive 
geografiske områder. Kontrollér, at den rette 
dvd er isat.
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