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TERVETULOA SENSUS INFOTAINMENTJÄRJESTELMÄÄN
Tämän lisäosan tarkoituksena on antaa lyhyt katsaus
tavallisimpiin Sensus Infotainment -toimintoihin ja auttaa Teitä
saamaan mahdollisimman suuri hyöty tästä hienostuneesta,
paljon ominaisuuksia sisältävästä järjestelmästä.
Tässä lisäosassa olevat erittelyt, laiteominaisuudet ja kuvat
eivät ole sitovia. Volvo Car Corporation pidättää oikeuden
tehdä muutoksia ennalta ilmoittamatta.
Tähtimerkki (*) tarkoittaa lisävarustetta.
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Sensus Infotainment - johdanto

Sensus Infotainment -järjestelmä koordinoidun liitännän useiden toimintojen käyttämiselle. Toimintoihin
päästään keskikonsolin painikkeiden kautta.
1 SOUND - painakaa päästäksenne ääniasetusten valikkoon (basso, diskantti jne.). Painakaa
toistuvasti tullaksenne valintanne asetukseen.

2 VOL - kääntäkää äänenvoimakkuuden lisäämiseksi tai vähentämiseksi.

3

(On/Off)
- Painakaa lyhyesti Sensus Infotainment -järjestelmän käynnistämiseksi.
- Painakaa ja pitäkää painettuna (kunnes näyttö
pimenee) sammuttaaksenne järjestelmän.
- Painakaa lyhyesti järjestelmän äänen mykistämiseksi ja painakaa lyhyesti uudestaan äänen
palauttamiseksi.
Koko Sensus Infotainment -järjestelmä, navigoinnin* ja puhelimen* toiminnot mukaan lukien,
kytketään päälle/pois samanaikaisesti tätä
painiketta käyttäen.

4 Tilapainikkeet - Valitkaa tila (esim. RADIO,
MEDIA , TEL* jne.) painamalla sen painiketta

keskikonsolissa. Viimeisin lähde valitussa tilassa
(esim. FM1) näytetään.
Näiden painikkeiden sijainti keskikonsolissa voi
hieman vaihdella mallikohtaisesti.

* FAV - käytetään tallentamaan säännöllisesti
käytettyjä toimintoja, mahdollistaa tallennustoiminnon aloittamisen yksinkertaisesti painamalla
tätä painiketta. Katsokaa esimerkkiä kohdassa
Sensus Infotainment - navigointitila.
Ohjauspyörän painikesarja
(säätöpyörällä*)
Ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan painikkeita voidaan käyttää samalla tavalla kuin keskikonsolissa olevia säätimiä.

5 Säätöpyörä (painaminen): toimii samalla
tavalla kuin OK/MENU-painike keskikonsolissa.

6 Säätöpyörä (kääntäminen): toimii samalla
tavalla kuin TUNE-säädin keskikonsolissa.

7 EXITpainike: toimii samalla tavalla kuin EXITpainike keskikonsolissa.

huomautus

5 OK/MENU - vahvistakaa valikkovalinta. Tämä

• Tässä lisäosassa säätöpyörään (vain tietyissä ohjauspyörän painikesarjoissa) viitataan
"säätöpyöränä" ja OK/MENU-painikkeeseen
keskikonsolissa viitataan "OK"-painikkeena.

6 TUNE - kääntäkää selataksenne raitojen/kan-

• Yksityiskohtaisempia tietoja eri Sensus Infotainment -ominaisuuksista, katsokaa käyttöohjekirjaanne.

vie valitun tilan (RADIO tai MEDIA) valikkonäkymään. Nuolet näytössä oikealla osoittavat
alivalikoita.

sioiden, radio- ja TV*-asemien, puhelimen yhteystietojen välillä tai navigoidaksenne näytössä
esitettyjen vaihtoehtojen välillä.

7 EXIT - siirtykää ylöspäin valikkojärjestelmässä,
peruuttakaa nykyinen toiminto, torjukaa tuleva
puhelu tai hävittäkää näytölle syötettyjä merkkejä. Tilan päänäkymästä painakaa ja pitäkää
painettuna päästäksenne Sensus Infotainment
-järjestelmän päävalikkoon.

8 # INFO - Jos saatavissa on enemmän tietoja
kuin näytössä on, painakaaINFO -painiketta
jäljellä olevien tietojen näyttämiseksi.

Näppäimistö - esivalintojen tallentamiseen tai
numeroiden/kirjaimien syöttämiseen.

Sensus Infotainment - johdanto

1 Tilapainike (painikkeen numero vaihtelee riip-
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Tilan valitseminen ohjauspyörän painikesarjasta

puen auton laitteiston tasosta).

Normaalinäkymä
Oikotienäkymä
Pikaselausnäkymä
Valikkonäkymä

Navigointi tilanäkymissä
Jokaisella tilalla on neljä erilaista näyttökuvaa (eri
näkymät MEDIA-tilalle esitetään edellä olevassa
esimerkissä).
• Normaalinäkymä (2) - tilan normaalinäkymä.
• Oikotienäkymä (3) - näyttää yleisimmät vaihtoehdot tiloille RADIO, MEDIA , TEL* ja NAV* (painakaa aktiivisen tilan painiketta (1) tämän näkymän
esittämiseksi).
• Pikaselausnäkymä (4) - kääntäkää säätöpyörä tai TUNE-säädin esim. kohtaan näyttö,
luettelo radioasemista/levyn raidoista jne.
• Valikkonäkymä (5) - oltaessa normaalinäkymässä painakaa säätöpyörää tai OK-painiketta
käytettävissä olevien asetusten näyttämiseksi.

Tilan normaalinäkymästä EXIT-painikkeen painaminen ja pitäminen painettuna näyttää Sensus Infotainment -järjestelmän päänäkymän, mikä antaa Teille
mahdollisuuden valita tila.
Selatkaa Sensus Infotainment -järjestelmän päänäkymää kääntämällä säätöpyörää ja painamalla sitä
valitun tilan oikotienäkymän esittämiseksi.
Tämä näkymä esittää:

NAV* - Volvon navigointijärjestelmä (RTI)
RADIO - AM, FM, SAT*/DAB*
MEDIA - CD, DVD*, AUX, AV/AUX*, USB*, Bluetooth®*, TV*

TEL* - Bluetooth® handsfree
MY CAR - auton asetukset
CAM* - pysäköintikamera takana
Varusteita, joita ei ole asennettu autoon, ei näytetä
tässä luettelossa.

Sensus Infotainment - radiotila

radiotilan normaalinäkymä

Esivalittujen asemien tallentaminen

Jos ette jo ole tämän tilan normaalinäkymässä,
painakaa RADIO -painiketta keskikonsolissa. Tämä
vie Teidät suoraan radiotilan normaalinäkymään ja
viimeksi viritetty asema näytetään ja sitä soitetaan.

Kymmenen esivalittua asemaa voidaan tallentaa
jokaisella aaltoalueella (AM, FM1 jne.).

Kääntäkää tässä tilassa säätöpyörää tai TUNEsäädintä auton nykyisessä sijaintipaikassa kuunneltavissa olevien radioasemien luettelon näyttämiseksi
ja selaamiseksi. Valitkaa asema ja vahvistakaa
painamalla OK .
Radiotilan normaalinäkymässä painakaa RADIO painiketta saadaksenne esiin lähdevalikon (AM, FM1,
FM2 ja kaikki muut mahdolliset optiot, jotka on voitu
asentaa autoonne - katsokaa kuvaa oikeanpuoleisella
palstalla). Selatkaa säätöpyörällä tai TUNE-säätimellä
ja painakaa säätöpyörää tai OK-painiketta vahvistaaksenne.

Tallennetut esivalinta-asemat valitaan käyttämällä
keskikonsolin näppäimistön painikkeita.
Aseman tallentamiseksi virittäkää haluamanne asema
manuaalisesti (ks. edellä olevaa) tai käyttämällä
SCAN-toimintoa.
Tämän tekeminen normaalinäkymästä:
1. Painakaa OK valittuna olevan taajuusalueen valikon näyttämiseksi.
2. Selatkaa kohtaan SCAN ja painakaa säätöpyörää tai OK. Radio alkaa hakea alueella kuuluvia
voimakkaimpia asemia. Kun asema on löydetty,
sitä soitetaan muutamia sekunteja ennen haun
jatkamista.
3. Aseman tallentamiseksi painakaa jotain keskikonsolissa olevista numeropainikkeista, kunnes ääni
häviää. Vapauttakaa painike. Kun ääni palautuu,
asema on tallennettu.
Aseman tallentaminen (tai painikkeen EXIT painaminen) keskeyttää SCAN-toiminnon (haun).

Sensus Infotainment - TEL*/Bluetooth®-tila

TEL*/Bluetooth®-tila
Jos ette jo ole tämän tilan normaalinäkymässä, painakaa TEL*-painiketta keskikonsolissa päästäksenne
puhelimen kaikkiin ominaisuuksiin ja käyttämään
Bluetooth®-ominaisuutta liittämään Bluetooth®toiminnolla varustettuja puhelimia tai muita ulkoisia
laitteita.

Bluetooth®-laitteen liittäminen Sensus
Infotainment -järjestelmään
Menetelmä 1

Etsikää ulkoista laitetta käyttäen Sensus Infotainment
-valikoita (tämä esimerkki olettaa, ettei laitteita
ole kytkettyinä).
1. Varmistakaa, että ulkoinen laite on löydettävissä
(että sen Bluetooth®-toiminto on aktivoitu) ja noudattakaa Sensus Infotainment-näytön ohjeita.
2. Painakaa säätöpyörää tai OK-painiketta ja noudattakaa Sensus Infotainment -näytössä esitettäviä
ohjeita.
Ulkoinen laite on nyt liitetty Sensus Infotainment
-järjestelmään.
Jos tämä menettely ei ole toiminut, painakaa EXITpainiketta kahdesti ja jatkakaa menetelmään 2.

Menetelmä 2
Etsikää auto käyttämällä ulkoisen laitteen Bluetooth®toimintoa.
1. Tehkää auto mahdolliseksi löytää selaamalla kohtaan Puhelinasetukset ja painamalla säätöpyörää tai OK-painiketta. BT-tunnistustila esitetään
näytössä. Painakaa säätöpyörää tai OK-painiketta.
2. Valitkaa My Volvo Car ulkoisen yksikön näytössä
ja noudattakaa annettuja ohjeita.
3. Syöttäkää valintanne PIN-koodi ulkoisessa
laitteessa ja painakaa sen painiketta laitteen
yhdistämiseksi.
Painakaa säätöpyörää tai OK-painiketta ja syöttäkää sama PIN-koodi autossa käyttäen keskikonsolin näppäimistöä.
Ulkoisen laitteen nimi esitetään auton näytössä ja se
on nyt liitetty Sensus Infotainment -järjestelmään.

Oikotienäkymä (yleiset
puhelintoiminnot)
Painakaa puhelintilan normaalinäkymässä TEL*painiketta uudelleen oikotievalikon näyttämiseksi.
Selatkaa haluamaanne vaihtoehtoon ja painakaa säätöpyörää tai OK-painiketta. Painakaa EXIT-painiketta
palataksenne puhelintilan normaalinäkymään.

Pikapääsy kytketyn puhelimen yhteystietoluetteloon (puhelinmuistioon)
1. Jos ette jo ole TEL* -tilassa, painakaa TEL siirtyäksenne puhelintilan normaalinäkymään.

2. Kääntäkää säätöpyörää tai TUNE-painiketta yhteystietoluettelon näyttämiseksi. Jatkakaa kääntämistä selataksenne luettelon läpi.
Painakaa säätöpyörää tai OK -painiketta yhteystiedon valitsemiseksi. Jos tälle yhteystiedolle on vain
yksi puhelinnumero, puhelu aloitetaan. Jos puhelinnumeroita on useita, selaa haluttuun ja paina säätöpyörää tai OK-painiketta puhelun aloittamiseksi.

Puhelinten (tai muiden laitteiden) vaihto
Kaksi Bluetooth® -laitetta (esim. puhelin ja iPod®soitin) voi olla aktiivisia samanaikaisesti. Kuitenkaan
kahta puhelinta ei voida samanaikaisesti käyttää
soittamiseen.
Kytkettynä olevan puhelimen vaihtaminen:
1. Painakaa TEL*-painiketta siirtyäksenne puhelintilan normaalinäkymään.
2. Painakaa TEL*-painiketta uudelleen oikotievalikon
näyttämiseksi.
3. Selatkaa kohtaan Muuta puhelin ja painakaa
säätöpyörää tai OK-painiketta.
4. Selatkaa haluamaanne puhelimeen ja painakaa
säätöpyörää tai OK-painiketta sen valitsemiseksi.
Tätä puhelinta voidaan nyt käyttää puheluisen
soittamiseen tai vastaanottamiseen jne.
Palaatte sitten puhelintilan normaalinäkymään.

Sensus Infotainment - mediatila

Jos ette jo ole tämän tilan normaalinäkymässä, painakaa MEDIA-painiketta keskikonsolissa CD-levyn
soittamiseksi tai ulkoisen laitteen kuuntelemiseksi.
Seuraavassa on esimerkki siitä, kuinka voitte kytkeä
iPod®-soittimen.

iPod-soittimen kytkeminen ja käyttö®
iPod®-soitin (tai muu ulkoinen laite) voidaan kytkeä
käyttäen USB-johdinta tai Bluetooth®-toiminnon kautta (ks. osaa Bluetooth®-laitteen liittäminen
Sensus Infotainment -järjestelmään osassa
"Sensus Infotainment -TEL*/Bluetooth®tila".
Seuraavassa on esimerkki menetelmästä iPod®soittimen kytkemisestä äänilähteeksi:
1. Painakaa MEDIA-painiketta keskikonsolissa
mediatilaan pääsemiseksi.
Jos iPod®-soitinta käytettiin aivan äskettäin
äänilähteenä, viimeisimmän raidan soitto jatkuu
automaattisesti.
2. Jos iPod®-soitin ei ollut viimeisin käytetty äänilähde, painakaa MEDIA-painiketta oikotienäkymän esittämiseksi.
3. Selatkaa kohtaan iPod ja painakaa säätöpyörää
tai OK-painiketta. Jos iPod-soitinta on käytetty
aiemmin, viimeksi kuunnellun raidan soitto jatkuu.
USB-liittimen kautta kytketty iPod®-soitinta myös
ladataan sen soiton aikana.
Kun iPod®-soitin kytketään alkuaan, näytetään

Reading iPod (Lukee iPodia).

Raitojen/esittäjän/kansion jne. vaihtamiseksi juuri
soitettavalta raidalta:
1. Kääntäkää säätöpyörää tai TUNE-säädintä.
2. Painakaa EXIT-painiketta toistuvasti, kunnes
olette saavuttanut haluamanne valikon. Painakaa
säätöpyörää tai OK-painiketta valintanne vahvistamiseksi.
Kun iPod®-soitinta käytetään äänilähteenä, auton audiojärjestelmällä on samanlainen valikkorakenne kuin
iPod®-soittimessa. Katsokaa yksityiskohtaiset tiedot
iPod-soittimen käyttöohjekirjasta.
Lähteen muuttamiseksi mediatilassa painakaa
MEDIA-painiketta lähteiden luettelon esittämiseksi
(ks. kuvaa edellä).

Sensus Infotainment - navigointitila*

Jos ette jo ole tämän tilan normaalinäkymässä, painakaa NAV*-painiketta keskikonsolissa navigointitilaan
siirtymiseksi.

Määränpään asettaminen osoitetta
käyttäen

tekstipyörää käyttäen:
• Kääntäkää säätöpyörää tai TUNE-säädintä
selataksenne haluamaanne kirjaimeen. Painakaa
säätöpyörää tai OK-painiketta kirjaimen syöttämiseksi hakukenttään näytön yläosassa oikealla.

Seuraavassa on esimerkki siitä, kuinka reitti voidaan
asettaa syöttämällä osoite.

• Selatkaa kohtaan ABC tai 123 vaihtaaksenne
kirjainten ja numeroiden välillä.

1. Painakaa navigoinnin normaalinäkymässä NAV*painiketta uudelleen oikotievalikon näyttämiseksi.
Painakaa säätöpyörää tai OK-painiketta vaihtoehdon Aseta osoite valitsemiseksi.

• Selatkaa kohtaan Lisää ja painakaa säätöpyörää
tai OK-painiketta vaihtaaksenne eri erikoismerkkien välillä.

2. Selatkaa valintaanne (Alue, Kaupunki, Tie jne.)
ja painakaa säätöpyörää tai OK-painiketta. Aloittakaa kirjainten syöttäminen (ks. kohtaa TEKSTIN
SYÖTTÄMINEN oikealla), kunnes luettelo tulee
esiin tai jos sopii, nuoleen oikealle tekstipyörässä,
ja painakaa säätöpyörää tai OK-painiketta päästäksenne nimiluetteloon.
3. Selatkaa haluamaanne nimeen ja painakaa säätöpyörää tai OK-painiketta.
4. Jatkakaa muiden tietojen täyttämistä samalla
tavalla.
5. Selatkaa valikon lopussa kohtaan Aseta yksitt.
määränpää tai Lisää reittipisteeksi sekä
paina säätöpyörää tai OK-painiketta.
6. Jos olette valinnut kohdan Aseta yksitt. määränpää, järjestelmä laskee sitten reitin ja alkaa
antaa ohjeita päämääräänne. Tämä vaihtoehto
hävittää olemassa olevan kulkureitin.
Jos olette valinnut vaihtoehdon Lisää reittipisteeksi, näytetään uusi valikko.

Kohdat Aseta POI ja Aseta edellinen päämäärä toimivat samalla tavalla.
Kun opastus on aloitettu, kääntäkää säätöpyörää tai
TUNE-säädintä kartan mittakaavan muuttamiseksi.

Tekstin syöttäminen
Asetettaessa päämäärä voidaan teksti syöttää
kahdella tavalla: käyttämällä tekstipyörää (ks. kuvaa
oikeanpuoleisella palstalla) tai painamalla keskikonsolin näppäimistön painikkeita.

• Selatkaa nuoleen oikealle päästäksenne nimiluetteloon selauspyörän oikealla puolella (jos on
löytynyt jotain hakuehtojanne vastaavaa).
• Viimeiset 5 näyttää viisi viimeksi syötettyä nimeä.
Hävittäkää merkkejä EXIT-painikkeella.
Keskikonsolin näppäimistön käyttäminen.
Painakaa painiketta kerran ensimmäisen kirjaimen
syöttämiseksi, kahdesti toisen kirjaimen osalta jne.

Suosikkitoiminnon ohjelmointi (*FAV)
Seuraava esimerkki näyttää, kuinka opastus voidaan
tilapäisesti keskeyttää ja kuinka sitä voidaan jatkaa
ohjelmoimalla * FAV-painike.
1. Painakaa ja pitäkää painettuna navigointitilan
päänäkymästä * FAV-painiketta, kunnes suosikkivalikko näytetään.
2. Selatkaa kohtaan Opastuksen keskeyttäminen/jatkaminen ja painakaa säätöpyörää
tai OK-painiketta. Ilmoitus esitetään lyhyesti
vahvistamaan, että valintanne on tallennettu
* FAV -painikkeelle.
3. Painakaa * FAV-painiketta opastuksen keskeyttämiseksi tai jatkamiseksi.
Toimintoja voidaan myös ohjelmoida samalla tavalla
RADIO - ja MEDIA-tiloissa.

Sensus Infotainment - puheääniohjaus*
Opastus
Puheohjaus sisältää opastusominaisuuden, joka
auttaa Teitä oppimaan, kuinka järjestelmää käytetään.
Tämä ominaisuus voidaan käynnistää kahdella tavalla.
• Painakaa puheääniohjauksen painiketta, odottakaa
merkkiääntä ja sanokaa ”Voice tutorial” (Puheääniopastus).
• Painakaa MY CAR -painiketta keskikonsolissa ja
siirtykää seuraavasti Asetukset -> Äänitunnistusasetukset -> Voice tutorial ja painakaa
OK-painiketta aloittaaksenne.

Puhekäskyn aloittamiseksi painakaa puheääniohjauksen painiketta (1) ohjauspyörän oikeanpuoleisessa
painikesarjassa ja odottakaa merkkiääntä.
Järjestelmä esittää yleisesti käytetyt käskyt näytössä,
kun painiketta on painettu.
Käskyjä annettaessa:
• Puhukaa merkkiäänen jälkeen normaalilla nopeudella ja normaalilla puheäänen sävyllä.
• Ikkunoiden yms. pitäisi olla suljettuina mahdollisimman hyvien tulosten saamiseksi.
• Välttäkää taustaääntä matkustamossa käskyä
annettaessa.
• Jos ette ole varma käskystä, sanokaa ”Help”
(Ohje) merkkiäänen jälkeen, jolloin tämä kehottaa
järjestelmää antamaan käytettävissä olevat käskyt,
tilanteen mukaan.
Puhekäskyt voidaan peruuttaa:
• Sanomalla ”Cancel” (Peruuta) merkkiäänen
jälkeen.
• Olemalla puhumatta.
• Painamalla puheääniohjauksen painiketta ja pitämällä sitä painettuna.
• Painamalla EXIT- tai jotain tilapainiketta (RADIO,
MEDIA , jne.).
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Opastukseen tutustuminen kestää noin 5 minuuttia.
Puheohjausominaisuutta (saatavissa vain autoihin,
joihin on asennettu lisävarusteena saatava navigointijärjestelmä) voidaan käyttää tiettyjen toimintojen
puheaktivointiin Bluetooth®-aktivoidussa matkapuhelimessa ja navigointijärjestelmässä.

