
SISTEMA RSE (REAR SEAT ENTERTAINMENT)

O seu automóvel encontra-se equipado com uma exclusiva instalação multimédia.
O sistema Rear Seat Entertainment acrescenta ao equipamento sonoro vulgar:

Dois ecrãs
Entrada A/V-AUX que possibilita a ligação de, por exemplo, vídeo ou consola de 
jogos
Auscultadores sem fios
Comando à distância

Este sistema permite ver vídeo, reproduzir música, ouvir rádio, ver TV* ou ligar outro 
dispositivo externo (por ex: uma consola de jogos).
O sistema pode ser comandado a partir do ecrã dianteiro (controlo parental).
No normal manual de instruções do automóvel poderá encontrar mais informações no 
capítulo "RSE – Rear Seat Entertainment system".
A Volvo reserva-se o direito de introduzir modificações sem aviso prévio.

O equipamento opcional está assinalado com um asterisco (*)

•
•

•
•
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Mudar entre:  
L = Ecrã esquerdo traseiro  
F = Ecrã dianteiro  
R = Ecrã direito traseiro

Mudar para navegação*A

Mudar para rádio

Mudar para media

Mudar para Bluetooth® mãos-livres*A

Avançar/bobinar para trás, mudar de 
faixa/música

Reproduzir/Pausar

Parar

Avançar/bobinar para a frente, mudar 
de faixa/música

Menu

Recuar para o anterior, interromper 
função, eliminar caracter introduzido

Navegar para cima/baixo

Navegar para a direita/esquerda

Confirmar opção

Volume, diminuir

Volume, aumentar

0 - 9
Introduzir canais, algarismos e 
caracteres
Selecção rápida de definições 
favoritas

Informação sobre o programa actual

Seleccionar idioma em faixas áudio

Legendas, seleccionar idioma do 
texto

Teletexto, ligar/desligar

A A função não está disponível nos ecrãs traseiros.

COMANDO À DISTÂNCIA

 Roda scroll, corresponde ao TUNE na 
consola central.

UTILIZAÇÃO

O comando à distância pode ser utilizado 
para outras funções do sistema interactivo 
(Infotainment). Também pode ser utilizado para 
o ecrã dianteiro. 

Ao utilizar:  
1.Pressione primeiro o botão  para  
 seleccionar o ecrã.  
2. Aponte de seguida o comando à distância  
 para o ecrã.

   IMPORTANTE

Guarde objectos soltos, por exemplo: 
telemóvel, câmara, comando à distância 
de equipamento extra, etc., no porta-luvas 
ou noutros compartimentos. Perante uma 
travagem violenta ou colisão estes objec-
tos podem atingir pessoas no interior do 
automóvel.



EQUIPAMENTO SONORO

Pode ouvir utilizando os auscultadores sem 
fios do sistema ou seleccionar a conexão de 
auscultadores na tomada dos auscultadores.
Os auscultadores sem fios são activados com 
o botão Lig./Desl. (2). Acende-se uma luz indi-
cadora (4). Seleccione CH.A (canal A) ou CH.B 
(canal B) com o comando (1). Ajuste o volume 
com o comando do volume (3). Os auscultado-
res desligam-se automaticamente após cerca 
de 3 minutos sem utilização.

TOMADA DOS AUSCULTADORES NO EN-

COSTO DA CABEÇA

O volume é ajustado com o comando à 
distância.

 Ecrã

 Tomada de auscultadores

 Botão Lig./Desl.

 Entrada USB, AUX e A/V-AUX

 Comando à distância

 Auscultadores

 Receptor/emissor IV

Para leitor media e tomada 12 V, ver manual de 
instruções do automóvel.

RESUMO DO SISTEMA



CONECTAR EQUIPAMENTO ATRAVÉS DE 

A/V-AUX

Pode-se ligar equipamento externo, como por 
exemplo uma consola de jogos, através da 
entrada A/V-AUX.

Contacto amarelo – cabo vídeo

Contacto branco – canal esquerdo para 
som

Contacto vermelho – canal direito para 
som

Se o seu equipamento funcionar a 12 V pode 
ligá-lo à tomada eléctrica.
Ao conectar, siga sempre as instruções do equipa-
mento externo.

•

•

•

REPRODUZIR SOM/IMAGEM VIA ENTRADA A/V-AUX

REPRODUZIR SOM/IMAGEM VIA ENTRADA 

A/V-AUX

Aponte o comando à distância para 
o receptor IV no ecrã e pressione 
repetidamente em  até obter a fonte 
A/V AUX, solte o botão e aguarde alguns 
segundos para que a opção seja aceite.

Ligue o equipamento conectado e 
pressione em PLAY ou botão equivalente 
do equipamento conectado.

1.

2.

Ligue o ecrã traseiro pressionando o botão 
Lig./Desl. no ecrã.

Ligue os auscultadores sem fios, selec-
cione CH.A para o ecrã da esquerda ou 
CH.B para o ecrã da direita ou conecte os 
auscultadores à tomada dos auscultado-
res no lado do encosto da cabeça.
Seleccione o ecrã desejado com o botão 

 no comando à distância.

1.

2.

ACTIVAR ECRÃ E AUSCULTADORES



REPRODUZIR MÚSICA

É possível reproduzir música a partir de faixa de 
disco/ficheiro áudio através do leitor média do 
automóvel, da entrada USB-/AUX ou através de 
fluxo de ficheiros áudio a partir de um telefone 
Bluetooth® ligado.

Aponte o comando à distância para o 
receptor IV no ecrã, pressione repetida-
mente em  até obter a fonte desejada 
(Disco, USB, AUX etc.), solte o botão 
e aguarde alguns segundos para que a 
opção seja aceite.
Insira um disco CD no leitor media do 
automóvel ou conecte uma fonte externa 
através das entradas USB/AUX do auto-
móvel ou através de Bluetooth®.

Reprodução e navegação em listas de 

reprodução

Pressione a roda scroll ou utilize as 
setas para cima/baixo na roda scroll do 
comando à distância para aceder à lista 
de reprodução/estrutura de pastas.

Com  confirma-se a selecção de uma 
sub-pasta ou inicia-se a reprodução da faixa de 
disco/ficheiro áudio seleccionado.
Também é possível reproduzir faixa de disco/
ficheiro áudio com  no comando à distân-
cia ou mudar de faixa de disco/ficheiro áudio 
com / .
Pare a reprodução com .

OUVIR RÁDIO

É possível ouvir rádio através do rádio do 
automóvel.

Aponte o comando à distância para o 
receptor IV no ecrã, pressione repetida-
mente em  até obter a fonte dese-
jada (AM, FM1, DAB1* etc.), solte o botão 
e aguarde alguns segundos para que a 
opção seja aceite.
Seleccione a estação com um dos 
botões pré-definidos 0 – 9 no comando 
à distância ou pressione em / , o 
rádio procura a próxima/anterior estação 
disponível.

1.

2.

1.

1.

2.

OUVIR/VER MÚSICA, VÍDEO E RÁDIO

VER VÍDEO

É possível ver vídeo a partir de faixa de 
disco/ficheiro vídeo através do leitor media e da 
entrada USB do automóvel.

Aponte o comando à distância para o receptor 
IV no ecrã, pressione repetidamente em  
até obter a fonte desejada (Disco ou USB), 
solte o botão e aguarde alguns segundos para 
que a opção seja aceite.

Insira um disco DVD no leitor media do 
automóvel ou conecte uma fonte externa 
através da entrada USB do automóvel.

Reprodução e navegação

Reproduza faixa de disco/ficheiro vídeo 
utilizando  no comando à distância ou 
mude de faixa de disco/ficheiro vídeo com 
/ . Termine a reprodução com .

Rebobinagem rápida

Inicie a rebobinagem rápida para a frente/para 
trás pressionando longamente nos botões 
/ . Aumente a velocidade de bobinagem 
com breves pressões nos botões.

Os ficheiros áudio são bobinados rapidamente 
numa velocidade, enquanto os ficheiros vídeo 
podem ser bobinados rapidamente em quatro 
velocidades diferentes.

A rebobinagem rápida termina pressionando 
em ,  ou no botão contrário / .

1.
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É possível ver TV através do leitor media do 
automóvel.

Aponte o comando à distância para 
o receptor IV no ecrã, pressione 
repetidamente em  até obter TV, 
solte o botão e aguarde alguns segundos 
para que a opção seja aceite.

Seleccione o canal com um dos botões 
pré-definidos 0 – 9 no comando à 
distância ou pressione em / , 
é mostrado o próximo/anterior canal 
disponível na zona.

1.

2.

VER TV*

Menus dos ecrãs traseiros

Pressione em  no comando à distância 
quando uma fonte (por ex: Disco) está 
selecciona para aceder aos menus do ecrã 
traseiro.

A selecção de menu é efectuada com a roda 
scroll e os botões do comando à distância.

Modo Dia/Noite

Ajuste de acordo com as condições de luz 
presentes. Seleccione entre Auto, Dia e Noite.

Ecrã desligado

O ecrã está desligado, mas o sistema continua 
activo.

Menu pop-up RSEA

Pressione em  no comando à distância 
quando um ficheiro vídeo é reproduzido ou 
quando se vê TV* para aceder ao menu popup.

Formato do ecrã

Seleccione entre Normal, Zoom 1 e Zoom 2.

Definições de ecrã

Ajuste as definições de brilho, contraste, 
tonalidade e cor.

Modo Dia/Noite

Ajuste de acordo com as condições de luz 
presentes. Seleccione entre Auto, Dia e Noite.

Menu fonte

O que é exibido no menu pop-up para o 
Menu fonte depende do que é reproduzido ou 
exibido, por exemplo: Menu disco ou Menu 

USB. Ecrã desligado (ver à esquerda) existe 
como opção de menu nestes menus.

A Aplicável apenas no visionamento de vídeo ou de TV*.

AJUSTAR IMAGEM E SOM


