web edition

quick guide – RSE
REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM
Autonne on varustettu ainutlaatuinen multimedialaitteistolla.
Rear Seat Entertainment -järjestelmä laajentaa auton tavanomaista
äänentoistolaitteistoa seuraavilla: kahdella näytöllä, A/V-AUX -tuloliitännällä, joka
mahdollistaa esim. videon tai pelikonsolin, langattomien kuulokkeiden ja kaukoohjaimen liittämisen.
Tämä järjestelmä mahdollistaa videon katsomisen, musiikin soittamisen, radion
kuuntelun, TV*:n katsomisen tai muun ulkoisen varusteen (esim. pelikonsolin)
liittämisen.
Järjestelmää voi ohjata etumaisesta näytöstä (vanhempien ohjaus).
Lisätietoja järjestelmästä on lisäosassa
Sensus Infotainment.
Volvo pidättää itselleen oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta.
Valinnat on merkitty tähdellä (*).

kauko-ohjain
Vaihtaminen välillä:
L = Näyttö, vasen takana
F = Näyttö, edessä
R = Näyttö, oikea takana
Vaihtaminen navigointiin*A
Vaihtaminen radioon
Vaihtaminen mediaan
Vaihtaminen järjestelmään Bluetooth®
-handsfree*A
Askeltaminen/kelaus taaksepäin,
raidan/kappaleen vaihtaminen
Soitto/ Tauko
Pysäyttäminen
Askeltaminen/kelaus eteenpäin,
raidan/kappaleen vaihtaminen
Valikko
Edelliseen, katkaisee toiminnon,
hävittää syötetyt merkit
Navigointi ylös/alas
Navigointi oikealle/vasemmalle
Valinnan vahvistaminen

0-9

Äänenvoimakkuus, vähentäminen

Selainpyörä, vastaa säädintä TUNE keskikonsolissa.

Äänenvoimakkuus, lisääminen

käyttö

Kanavat, numero- ja kirjainsyöttö

Kauko-ohjainta voidaan käyttää Infotainmentjärjestelmän kaikkiin toimintoihin. Myös
etumaisee näyttöön.

Suosikkiasetuksen pikavalinta
Tietoja ko. ohjelmasta
Ääniraidan kielen valinta

Käytettäessä:
1. Painakaa ensin painiketta
valitaksenne
näytön.
2. Suunnatkaa sen jälkeen kauko-ohjain kohti
näyttöä.

Alitekstit, tekstin kielen valinta
Teksti-TV*, päälle/pois
A

Toiminto ei ole käytettävissä takanäytöissä.

VAROITUS
Säilyttäkää irtonaisia esineitä, kuten matkapuhelinta, kameraa, lisävarustuksen kaukoohjainta jne., käsinekotelossa tai muissa
lokeroissa. Voimakkaassa jarrutuksessa tai
törmäyksessä nämä voivat muutoin vahingoittaa autossa olevia henkilöitä.

äänentoistolaitteisto

Voitte kuunnella järjestelmän langattomilla
kuulokkeilla tai valita omien kuulokkeiden
kytkemisen kuulokeliitäntään.
Langattomat kuulokkeet aktivoidaan Päälle/
pois-painikkeella (2). Merkkivalo syttyy (4).
Valitkaa CH.A (kanava A) tai CH.B (kanava B)
säätimellä (1). Säätäkää äänenvoimakkuus säätimellä (3). Kuulokkeet sulkeutuvat automaattisesti n. 3 minuutin kuluttua, jos niitä ei käytetä.

Kuulokeliitäntä pääntuessa
Äänenvoimakkuutta säädetään kaukoohjaimella.

katsaus järjestelmään

Näyttö
Kuulokeliitäntä

	Kauko-ohjain
	Kuulokkeet

Päällä/Pois-painike

	IP-vastaanotin/-lähetin

USB-, AUX- ja A/V-AUX -tuloliitäntä

Mediasoitin ja 12 V:n liitäntä - ks. lisäosaa
Sesus Infotainment.

Näytön ja kuulokkeiden aktivointi
Kytkekää taempi näyttö päälle painamalla näytössä olevaa Päälle/Pois -painiketta.
1. Kytkekää langattomat kuulokkeet päälle,
valitkaa CH.A vasemmasta näytöstä tai
CH.B oikeasta näytöstä tai kytkekää omat
kuulokkeenne pääntukien sivulla olevaan
kuulokeliitäntään.
2.

Valitkaa haluamanne näyttö, jota ohjataan
kauko-ohjaimen painikkeella
.

äänen/kuvan toisto a/v-aux -liitännän kautta

Varusteen kytkeminen A/V-AUX -liitännän kautta

Äänen/kuvan toisto A/V-AUX -liitännän kautta

A/V-AUX -liitännän kautta voidaan yhdistää
ulkonen varuste, kuten esim. pelikonsoli.

1.

Suunnatkaa kauko-ohjain näytössä olevaa
IP-vastaanotinta kohti ja painakaa
,
kääntäkää TUNE asentoon A/V AUX,
vahvistakaa valinta painamalla
.

2.

Kytkekää yhdistetty varustus päälle
ja painakaa sen painiketta PLAY tai
vastaavaa.

•

Keltainen liitin - videojohdin

•

Valkoinen liitin - äänen vasen kanava

•

Punainen liitin - äänen oikea kanava

Kytkekää varuste sähköliitäntään, jos
varusteenne on tarkoitettu 12 V:n jännitteelle.
Noudattakaa aina ulkoisen varusteen ohjetta kytkemisen yhteydessä.

MUSIIKIN, VIDEON ja RADION KUUNTELU/KATSELU
musiikin soittaminen
On mahdollista soittaa musiikkia levyn raidoilta/
äänitiedostoista auton mediasoittimen, USB-/
AUX-tuloliitännän kautta tai virtautettavia äänitiedostoja Bluetooth® -yhdistetystä yksiköstä.

videon katselu
Videota voidaan katsella levyn raidalta/
videotiedostoista auton mediasoittimen ja USBtuloliitännän kautta.

1.

Suunnatkaa kauko-ohjain näytössä olevaa
IP-vastaanotinta kohti ja painakaa
,
kääntäkää TUNE haluamanne lähteen
kohdalle (Levy, USB, AUX jne.), vahvistakaa valinta painamalla
.

Suunnatkaa kauko-ohjain näytössä olevaa IP, kääntävastaanotinta kohti ja painakaa
kää TUNE haluamanne lähteen kohdalle (Levy
tai USB), vahvistakaa valinta painamalla
.

2.

Asettakaa CD-levy auton mediasoittimeen
tai yhdistäkää ulkoinen äänilähde auton
USB-/AUX-tuloliitäntöjen tai Bluetooth®järjestelmän kautta.

Toistaminen ja navigointi soittolistoissa
1.

Pyörittäkää selainpyörää tai käyttäkää
kauko-ohjaimen selainpyörässä olevaa
nuolta ylös/alas päästäksenne soittolistaan/kansiorakenteeseen.

Painamalla
vahvistetaan joko alikansion
valinta tai käynnistetään levyn raidan/äänitiedoston soittaminen.
Levyn raita/äänitiedosto voidaan myös soittaa
painamalla
kauko-ohjaimessa ja vaihtaa
levyn raitaa/äänitiedostoa painamalla
/
.
Pysäyttäkää soittaminen painamalla

.

radion kuuntelu
On mahdollista kuunnella radiota auton radion
kautta.
1.

Suunnatkaa kauko-ohjain näytössä olevaa
,
IP-vastaanotinta kohti ja painakaa
kääntäkää TUNE haluamanne lähteen
kohdalle (AM, FM1, DAB1* jne.), vahvistakaa valinta painamalla
.

2.

Valitkaa asema jollain kauko-ohjaimen
esivalintapainikkeista 0 – 9 tai painakaa
/
, jolloin radio hakee seuraavan/
edellisen käytettävissä olevan aseman.

1.

Asettakaa DVD-levy auton
mediasoittimeen tai yhdistäkää ulkoinen
lähde auton USB-tuloliitännän kautta.

Toistaminen ja navigointi
Soittakaa levyn raita/videotiedosto painamalla
kauko-ohjaimessa ja vaihtakaa levyn
raitaa/videotiedostoa painamalla
/
.
Pysäyttäkää soitto painamalla
.
Pikaselaus
Käynnistäkää pikaselaus eteen-/taaksepäin
/
.
painamalla pitkään painikkeita
Lisätkää sen jälkeen selausnopeutta
painikkeiden lyhyillä painalluksilla.
Äänitiedostoja pikaselataan yhdellä nopeudella,
kun taas videotiedostoja voidaan pikaselata
neljällä eri nopeudella.
Pikaselaus lopetetaan painamalla
päinvastoin
/
-painikkeella.

,

tai

TV*:n KATSELU
TV:n katselu auton mediasoittimen kautta on
mahdollista.
1.

Suunnatkaa kauko-ohjain näytössä
olevaa IP-vastaanotinta kohti ja painakaa
, kääntäkää TUNE asentoon TV,
vahvistakaa valinta painamalla
.

2.

Valitkaa kanava jollain kauko-ohjaimen
esivalintapainikkeista 0 – 9 tai painakaa
/
, seuraava/edellinen alueella
käytettävissä oleva kanava näytetään.

Valikot, takanäytöt

Putkahdusvalikko RSE A

kauko-ohjaimessa, kun lähde
Painakaa
(esim. Levy) on valittu, päästäksene takanäytön
valikoihin.

Painakaa painiketta
kauko-ohjaimessa,
kun videotiedostoa soitetaan tai TV*:tä katsotaan päästäksenne putkahdusvalikkoon.

Valikkovalinnat tehdään kauko-ohjaimen
selainpyörän ja painikkeiden avulla.

Näyttöformaatti

Päivä/Yö -tila

Valitkaa väliltä Normaali, Zoom ja Sovitus
näyttöön.

Asettakaa vallitsevien valaistusolosuhteiden
mukaisesti. Valitkaa väliltä Auto, Päivä ja Yö.

Kuva-asetukset

Näyttö pois

Säätäkää valovoiman, kontrastin, sävyn ja värin
asetukset.

Näyttö on sammutettu, mutta järjestelmä on
edelleen aktiivinen.

Päivä/Yö -tila
Asettakaa vallitsevien valaistusolosuhteiden
mukaisesti. Valitkaa väliltä Auto, Päivä ja Yö.
Lähteen valikko
Lähteen valikon putkahdusvalikossa esitettävä
riippuu siitä, mitä soitetaan tai näytetään,
kyseessä voi olla esim. Levyvalikko tai USBvalikko. Näyttö pois (ks. vasemmalla) on
valikkovalintana näissä valikoissa.

A

Voimassa vain soitettaessa videota tai TV*:tä.
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