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SENSUS

WELKOM BIJ SENSUS INFOTAINMENT
Dit supplement is bedoeld om een beknopt overzicht te geven 

van de meest gebruikte Sensus Infotainment-functies en om 
u te helpen zoveel mogelijk uit dit geavanceerde systeem vol 

verschillende functies te halen.

De specificaties, designkenmerken en illustraties in dit 
supplement zijn niet bindend. Volvo Car Corporation behoudt 

zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving 
wijzigingen door te voeren.

 
Een asterisk (*) geeft aan dat het om optionele uitrusting gaat.
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Sensus Infotainment zorgt voor een gecoördineerde 
interface voor het bedienen van een aantal functies, 
die toegankelijk zijn via de toetsen op de middencon-
sole.
1  SOUND – indrukken om naar het menu voor 

geluidsinstellingen te gaan (bas, treble enz.). 
Herhaaldelijk indrukken om bij de instelling van 
uw keuze te komen.

2  VOL – draaien om het volume te verhogen of te 
verlagen.

3   (On/Off)  
- Kort indrukken om Sensus Infotainment te 
starten. 
- Ingedrukt houden (totdat het scherm zwart 
wordt) om het systeem uit te schakelen.  
- Kort indrukken om het geluid van het systeem 
te dempen en opnieuw kort indrukken om weer 
geluid te krijgen. 
Het complete Sensus Infotainment-systeem, in-
clusief de functies navigatie* en telefoon*, wordt 
bij gebruik van deze toets tegelijkertijd  
in-/uitgeschakeld.

4  Modustoetsen - Een modus selecteren (bijv. 
RADIO, MEDIA, TEL* enz.) door de toets 
ervan op de middenconsole in te drukken. De 
meest recente bron in de geselecteerde modus 
(bijv. FM1) verschijnt.  
De positie van deze toetsen op de middencon-
sole kan per model iets verschillen.

5  OK/MENU – een menuselectie bevestigen. Dit 
leidt naar de menuweergave van de geselec-
teerde modus (RADIO of MEDIA). Pijlen aan 
de rechterkant van het scherm geven submenu’s 
aan.

6  TUNE – draaien om door tracks/mappen, radio- 
en TV*-zenders, telefooncontacten te scrollen of 
om tussen de opties op het scherm te navigeren.

7  EXIT – omhoog gaan in het menusysteem, een 
huidige functie annuleren, een binnenkomend 
telefoongesprek weigeren of tekens wissen die 
op het scherm zijn ingevoerd. In de hoofdweer-
gave van een modus ingedrukt houden om naar 
het hoofdmenu Sensus Infotainment te gaan.

SENSUS INFOTAINMENT - INTRODUcTIE

8  # INFO - Als er meer informatie beschikbaar is 
dan momenteel op het scherm wordt weerge-
geven, drukt u op # INFO om de resterende 
informatie weer te geven.

 Keypad - voor het opslaan van voorkeuren of 
het invoeren van cijfers/letters.

 * FAV - wordt gebruikt om vaak gebruikte 
functies op te slaan waardoor u de opgeslagen 
functie kunt starten door gewoon op deze toets 
te drukken. Zie het voorbeeld onder SENSUS 
INFOTAINMENT - NAVIgATIEMODUS.

ToETSEnbloK oP HET STuurwIEl (mET EEn 
DuImwIEl*) 

De toetsen op het rechter toetsenblok op het stuurwiel 
kunnen op dezelfde manier worden gebruikt als enkele 
bedieningselementen op de middenconsole.

5  Duimwiel (indrukken): werkt op dezelfde 
manier als OK/MENU op de middenconsole.

6  Duimwiel (draaien): werkt op dezelfde manier 
als TUNE op de middenconsole.

7  EXIT: werkt op dezelfde manier als EXIT op de 
middenconsole.

   NB

•	 In de rest van dit supplement wordt het duimwiel 
(alleen op bepaalde toetsenblokken op het 
stuurwiel) aangeduid als "het duimwiel" en de 
toets OK/MENU op de middenconsole wordt 
met "oK" aangeduid.

•	 Voor meer gedetailleerde informatie over de 
verschillende Sensus Infotainment-functies kunt 
u uw gebruikershandleiding raadplegen. 



1  Modustoets (het aantal toetsen varieert, afhan-
kelijk van het instrumentatieniveau van de auto). 

2  Normale weergave
3  Verkorte weergave
4  Weergave snel scrollen
5  Menuweergave

In de weergaven van een modus navigeren
Elke modus heeft vier verschillende schermweerga-
ven (de verschillende weergaven voor MEDIA wor-
den in het bovenstaande voorbeeld weergegeven).

•	 Normale weergave (2) – de normale weergave 
van de modus.

•	 Verkorte weergave (3) – toont de meest 
gebruikte opties voor de modi RADIO, MEDIA, 
TEL* en NAV* (druk op de toets van de actieve 
modus (1) om deze weergave weer te geven).

•	 Weergave snel scrollen (4) – draai aan het 
duimwiel of TUNE om bijv. een lijst met radio-
zenders//tracks op een disc enz. weer te geven.

•	 Menuweergave (5) – als u in de normale weer-
gave bent, drukt u op het duimwiel of oK om de 
beschikbare instellingen weer te geven.

HoofDwEErgAVE SEnSuS InfoTAInmEnT

Een modus selecteren met het toetsenblok op 
het stuurwiel

Als u in de normale weergave van een modus EXIT 
ingedrukt houdt, verschijnt de hoofdweergave Sensus 
Infotainment waarmee u een modus kunt selecteren.

Scrol in de hoofdweergave Sensus Infotainment door 
aan het duimwiel te draaien en het in te drukken om 
de verkorte weergave van de geselecteerde modus 
weer te geven.

Deze weergave toont:

NAV* - het navigatiesysteem van Volvo (rTI)

RADIO - Am, fm, SAT*/DAb*

MEDIA - CD, DVD*, AuX, AV/AuX*, uSb*, blu-
etooth®*, TV*

TEL* - bluetooth® handsfree

MY cAR - auto-instellingen

cAM* - parkeerhulpcamera achter

opties die niet in de auto zijn geïnstalleerd, worden 
ook niet in deze lijst weergegeven.
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SENSUS INFOTAINMENT - RADIOMODUS

normAlE wEErgAVE VAn rADIomoDuS

Als u nog niet in de normale weegave van deze mo-
dus bent, drukt u op RADIO op de middenconsole. 
Hierdoor gaat u direct naar de normale weergave van 
de radiomodus en de laatst gebruikte zender wordt 
weergegeven en afgespeeld. 

Hier draait u aan het duimwiel of TUNE voor het 
weergeven van en scrollen door een lijst met be-
schikbare radiozenders op de huidige locatie van de 
auto. Selecteer een zender en bevestig door op OK 
te drukken.

In de normale weergave van de radiomodus drukt u 
op RADIO om het bronmenu weer te geven (AM, 
FM1, FM2 en alle andere opties die in uw auto geïn-
stalleerd kunnen zijn - zie de illustratie in de rechter 
kolom). Scrol met het duimwiel of TUNE en druk op 
het duimwiel of OK om te selecteren.

VoorKEurZEnDErS oPSlAAn

Voor elke golfband (AM, FM1 enz.) kunnen tien voor-
keurzenders worden opgeslagen.

u selecteert de opgeslagen voorkeurzenders met de 
toetsen van het toetsenblok op de middenconsole.

om een zender op te slaan stemt u de gewenste 
zender handmatig (zie boven) of met behulp van de 
functie ScAN af.  
Vanuit de normale weergave gaat dat als volgt:

1. Druk op OK om het menu van de momenteel 
geselecteerde golfband weer te geven. 

2. Scrol naar ScAN en druk op het duimwiel of OK. 
De radio gaat nu scannen naar de sterkste zenders 
in het gebied. Als er een zender is gevonden, wordt 
deze een paar seconden afgespeeld voordat het 
scannen wordt hervat.

3. om de zender op te slaan, drukt u op één van 
de cijfertoetsen op de middenconsole totdat het 
geluid wordt gedempt. Knop loslaten. Als het 
geluid terugkeert, is de zender opgeslagen.

Door het opslaan van een zender (of door op EXIT te 
drukken) wordt de functie ScAN onderbroken.



 
SENSUS INFOTAINMENT - TEL*/BLUETOOTh®-MODUS

TEl*/bluETooTH®-moDuS

Als u nog niet in de normale weergave van deze mo-
dus bent, drukt u op TEL* op de middenconsole voor 
toegang tot alle telefoonfuncties en om bluetooth® te 
gebruiken om mobiele telefoons met bluetooth® of 
andere externe apparaten te paren.

EEn bluETooTH®-APPArAAT PArEn mET 
SEnSuS InfoTAInmEnT

Methode 1 
Zoek het externe apparaat op met de Sensus Infotain-
ment-menu's (dit voorbeeld veronderstelt dat er 
geen apparaten zijn aangesloten).

1. Controleer of het externe apparaat herkenbaar is 
(d.w.z. dat de bluetooth®-functie geactiveerd is) 
en volg de instructies op het Sensus Infotainment-
scherm.

2. Druk op het duimwiel of OK en volg de aanwijzin-
gen op het Sensus Infotainment-scherm. 

Het externe apparaat is nu met Sensus Infotainment 
gepaard.

Als deze procedure niet werkt, drukt u twee keer op 
EXIT en gaat u verder naar methode 2.

Methode 2 
Zoek de auto op met behulp van de bluetooth®-
functie van het externe apparaat. 

1. maak de auto herkenbaar door te scrollen naar 
Telefooninstellingen en te drukken op het 
duimwiel of OK. herkenbaar wordt weergege-
ven. Druk op het duimwiel of OK. 

2. Selecteer My Volvo car op het scherm van het 
externe apparaat en volg de aanwijzingen.

3. Voer een pincode naar eigen keuze in het externe 
apparaat in en druk op de toets ervan om het 
apparaat te paren. 
Druk op het duimwiel of OK en voer dezelfde pin-
code in de auto in met behulp van het toetsenblok 
op de middenconsole.

De naam van het externe apparaat verschijnt op het 
scherm van de auto en het apparaat is nu gepaard 
met Sensus Infotainment.

VErKorTE wEErgAVE (normAlE TElEfoon-
funCTIES)

In de normale weergave van de telefoonmodus drukt 
u opnieuw op TEL* om het snelmenu weer te geven. 
Scrol naar de gewenste optie en druk op het duimwiel 
of OK. Druk op EXIT om naar de normale weergave 
van de telefoonmodus terug te gaan.

SnEl ToEgAng ToT DE lIjST mET  
ConTACTEn (TElEfoonboEK) VAn DE  
AAngESloTEn TElEfoon
1. Als u nog niet in de modus TEL* bent, drukt u op 

TEL om naar de normale weergave van de tele-
foonmodus te gaan.

2. Draai aan het duimwiel of TUNE om de lijst met 
contacten weer te geven. blijf draaien om door de 
lijst te scrollen.

Druk op het duimwiel of OK om een contact te 
selecteren. Als er maar één telefoonnummer voor dit 
contact is, wordt er een gesprek tot stand gebracht. 
Als er meerdere telefoonnummers zijn, scrolt u naar 
het gewenste nummer en drukt u op het duimwiel of 
OK om een gesprek tot stand te brengen.

TElEfoonS (of AnDErE APPArATEn)  
wISSElEn

Er kunnen tegelijkertijd twee bluetooth®-apparaten 
(bijv. een telefoon en een iPod®) actief zijn. Er kunnen 
echter geen twee telefoons tegelijkertijd worden 
gebruikt om te bellen. 
 
om de nu aangesloten telefoon te wisselen:
1. Druk op TEL* om naar de normale weergave van 

de telefoonmodus te gaan.
2. Druk opnieuw op TEL* om het snelmenu weer te 

geven. 
3. Scrol naar Telefoon wijzigen en druk op het 

duimwiel of OK.
4. Scrol naar de gewenste telefoon en druk op het 

duimwiel of OK om deze te selecteren. nu kan 
deze telefoon worden gebruikt om te bellen of 
gebeld te worden enz.

u bent dan terug in de normale weergave van de 
telefoonmodus.



 
SENSUS INFOTAINMENT - MEDIAMODUS

Als u nog niet in de normale weergave van deze mo-
dus bent, drukt u op MEDIA op de middenconsole 
om een cd af te spelen of naar een extern apparaat 
te luisteren. Hieronder volgt een voorbeeld van hoe u 
een iPod® kunt aansluiten.

EEn IPoD AAnSluITEn En gEbruIKEn®

Een iPod® (of ander extern apparaat) kan worden 
aangesloten met behulp van een uSb-kabel of 
via de bluetooth®-functie (zie het gedeelte EEn 
bluETooTH®-APPArAAT PArEn mET SEnSuS 
InfoTAInmEnT in het gedeelte "Sensus Infotainment 
- TEl*/bluetooth®-modus"). 

Hieronder volgt een voorbeeld van hoe u een iPod® 
als geluidsbron aansluit:

1. Druk op MEDIA op de middenconsole om naar de 
mediamodus te gaan.  
Als de iPod® de laatst gebruikte geluidsbron is, 
wordt het afspelen van de laatste track automa-
tisch hervat. 

2. Als de iPod® niet de laatst gebruikte geluidsbron is, 
drukt u op MEDIA om de verkorte weergave weer 
te geven.

3. Scrol naar iPod en druk op het duimwiel of OK. 
Als de iPod eerder gebruikt is, wordt de laatst 
afgespeelde track hervat.

Een iPod® die via de uSb-aansluiting is aangesloten, 
wordt tijdens het afspelen ook opgeladen. 

Als de iPod® voor het eerst wordt aangesloten, wordt 
Reading iPod weergegeven.

om vanuit de nu afgespeelde track de tracks/artiest/
map enz. te wijzigen:

1. Draai aan het duimwiel of TUNE.

2. Druk herhaaldelijk op EXIT totdat u het menu van 
uw keuze hebt bereikt. Druk op het duimwiel of OK 
om uw keuze te bevestigen.

Als een iPod® als geluidsbron wordt gebruikt, heeft 
het audiosysteem van de auto een menustructuur die 
lijkt op die in de iPod®. Zie de handleiding van de iPod 
voor gedetailleerde informatie.

om een bron in de mediamodus te wijzigen, drukt u 
op mEDIA om een lijst met bronnen weer te geven (zie 
de bovenstaande illustratie).



Als u nog niet in de normale weegave van deze mo-
dus bent, drukt u op nAV* op de middenconsole om 
naar de navigatiemodus te gaan.

EEn bESTEmmIng mET EEn ADrES InSTEllEn

Hieronder volgt een voorbeeld van hoe u een route 
instelt door een adres in te voeren.

1. In de normale weergave van de navigatiemodus 
drukt u opnieuw op NAV* om het snelmenu weer 
te geven. Druk op het duimwiel of OK om Adres 
instellen te selecteren.

2. Scrol naar de selectie van uw keuze (gebied, 
Stad, Straat enz.) en druk op het duimwiel of 
OK. begin met het invoeren van letters (zie TEKST 
InVoErEn rechts) totdat er een lijst verschijnt of 
scrol indien van toepassing naar de rechter pijl op 
het tekstwiel en druk op het duimwiel of OK voor 
toegang tot de lijst met namen.

3. Scrol naar de gewenste naam en druk op het 
duimwiel of OK. 

4. Vul de overige informatie op dezelfde manier in. 
5. onderaan het menu scrolt u naar Eén bestem-

ming inst. of Toevoegen als routepunt en 
drukt u op het duimwiel of OK.

6. Als u voor Eén bestemming inst. hebt gekozen, 
berekent het systeem dan een route en begint u 
naar uw bestemming te leiden. Deze optie wist een 
bestaande routebeschrijving. 
Als u voor Toevoegen als routepunt hebt geko-
zen, verschijnt er een nieuw menu.

Set POI en Set previous destination werken op 
dezelfde manier.

Als de begeleiding is gestart, draait u aan het duim-
wiel of TUNE om de kaartschaal te wijzigen.

TEKST InVoErEn

bij het invoeren van een bestemming kan tekst op 
twee manieren worden gevoerd: met behulp van het 
tekstwiel (zie de illustratie in de rechter kolom) of door 
op de toetsen op het toetsenblok op de middencon-
sole te drukken.

SENSUS INFOTAINMENT - NAVIgATIEMODUS*

MET BEhULP VAN hET TEKSTWIEL:
•	 Draai aan het duimwiel of TUNE om naar de 

gewenste letter te scrollen. Druk op het duimwiel 
of OK om de letter in het zoekveld rechtsboven op 
het scherm in te voeren.

•	 Scrol naar ABc of 123 om tussen letters en cijfers 
te wisselen.

•	 Scrol naar Overige en druk op het duimwiel of 
OK om tussen de verschillende speciale tekens te 
wisselen.

•	 Scrol naar de rechter pijl voor toegang tot de lijst 
met namen rechts van het scrolwiel (als er iets is 
gevonden dat bij uw zoekcriteria past).

•	 Laatste 5 toont de vijf laatst ingevoerde namen.

u kunt tekens wissen met EXIT.

hET TOETSENBLOK OP DE MIDDENcONSOLE 
gEBRUIKEN.

Druk één keer op een toets om de eerste letter erop in 
te voeren, twee keer voor de tweede letter enz.

EEn fAVorIETE funCTIE (* FAV)  
ProgrAmmErEn

Het onderstaande voorbeeld laat zien hoe de begelei-
ding kan worden gepauzeerd of hervat door de toets 
* FAV te programmeren. 

1. Houd vanuit de hoofdweergave van de naviga-
tiemodus de toets * FAV ingedrukt totdat het 
favorietenmenu verschijnt.

2. Scrol naar Pause/resume guidance en druk op 
het duimwiel of OK. Er verschijnt kort een bericht 
om te bevestigen dat uw keuze is opgeslagen op 
de toets * FAV.

3. Druk op * FAV om de begeleiding te pauzeren of 
te hervatten.

In de modi RADIO en MEDIA kunnen functies op 
dezelfde manier worden geprogrammeerd.
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SENSUS INFOTAINMENT - STEMBEDIENINg*

De stembedieningsfunctie (alleen beschikbaar in 
auto's met het optionele navigatiesysteem) kan wor-
den gebruikt om bepaalde functies op een mobiele 
telefoon met bluetooth® en het navigatiesysteem met 
de stem te activeren.

om een stemcommando te initiëren, drukt u op de 
stembedieningstoets (1) op het rechter toetsenblok 
op het stuurwiel en wacht u op de toon.  
Het systeem geeft veel gebruikte commando’s op het 
scherm weer als de toets is ingedrukt.

bij het geven van commando’s:

•	 na de toon spreekt u op uw normale snelheid en 
op een normale toon.

•	 Voor het beste resultaat moeten de ramen enz. 
gesloten zijn.

•	 Vermijd achtergrondgeluid in de ruimte als u de 
commando’s geeft.

•	 Als u twijfelt over een commando en na de toon 
“Help” zegt, vraagt u het systeem om geschikte 
commando’s te geven, afhankelijk van de situatie.

u kunt stemcommando’s als volgt annuleren:

•	 “Cancel” zeggen na de toon

•	 niet spreken

•	 De stembedieningstoets ingedrukt houden

•	 op EXIT of één van de modustoetsen (RADIO, 
MEDIA enz.) drukken.

BEgELEIDINg

De stembediening bevat een begeleidingsfunctie 
die u helpt om het systeem te leren gebruiken. Deze 
functie kan op twee manieren worden gestart.

•	 Druk op de stembedieningstoets, wacht op de 
toon en zeg “Spraakintroductie”.

•	 Druk op de toets mY CAr op de middenconsole, 
ga naar Instellingen -> Spraakinstellingen 
-> Spraakintroductie en druk op OK om te 
beginnen. 

De begeleidingslessen duren ongeveer 5 minuten.


