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Käyttöohjekirjassa selostetaan vakiovarusteiden lisäksi myös
varusteita, jotka ovat lisävarusteita tai valinnaisvarusteita. Varusteet
voivat lisäksi olla toistensa vaihtoehtoja, esim. käsivaihteisto ja
automaattivaihteisto. Joissakin maissa myös lakimääräiset vaatimuk-
set vaikuttavat varustelutasoon. Tämän vuoksi Teidän on jätettävä
huomiotta käyttöohjekirjan sellaiset kohdat, joissa käsitellään
autostanne puuttuvia varusteita.

Käyttöohjekirjassa olevat erittelyt, rakennetiedot ja kuvat eivät ole sitovia.
Pidätämme itsellemme oikeuden muutoksiin ilman edeltävää ilmoitusta.
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Volvo Car Corporation'in
ympäristöfilosofia
Ympäristö, turvallisuus ja laatu ovat Volvo Car
Corporation -yhtiön kolme ydinarvoa, jotka
ohjaavat kaikkea toimintaa. Uskomme myös,
että asiakkaamme ovat kanssamme samaa
mieltä ympäristönsuojelusta.
Volvo-autot täyttävät tiukat kansainväliset
ympäristövaatimukset, ja ne on lisäksi
valmistettu vähäpäästöisissä, resursseja
tehokkaasti hyödyntävissä tehtaissa. Volvo Car
Corporation -yhtiöllä on maailmanlaajuinen
ISO 14001 -ympäristöstandardin mukainen
sertifiointi. Se merkitsee jatkuvia parannuksia
ympäristöasioissa.
Kaikilla Volvon automalleilla on
ympäristöseloste EPI (Environmental Product
Information), jonka avulla voitte itse vertailla
eri mallien ja moottorien ympäristövaikutuksia.
Lisätietoja löytyy osoitteesta
www.volvocars.com/epi.

Polttoaineenkulutus
Polttoaineenkulutuksen suhteen Volvo-autot
ovat luokissaan erittäin kilpailukykyisiä. Mitä
pienempi polttoaineenkulutus, sitä vähemmän
kasvihuoneilmiötä edistäviä hiilidioksidi-
päästöjä.

Tehokas pakokaasujen
puhdistus
Volvonne on valmistettu konseptin Puhdas
sisältä ja ulkoa mukaisesti -konseptin, joka
käsittää puhtaan matkustamoympäristön sekä
tehokkaan pakokaasunpuhdistuksen. Autonne
säästää polttoainetta ja päästää ulos erittäin
pieniä määriä haitallisia aineita.

Jäähdyttimessä on PremAir®1 katalyyttinen
pinnoite, joka muuntaa 75 % maan pinnalla
olevasta haitallisesta otsonista puhtaaksi
hapeksi.

Matkustamon ilmanpuhdistus
Edistyksellinen ilmanpuhdistusjärjestelmä,
IAQS (Interior Air Quality System)2 ,
lisävaruste, varmistaa että matkustamon
ilma on puhtaampaa kuin ilma ulkona
liikenneympäristössä.
Järjestelmä koostuu elektronisesta
tunnistimesta ja hiilisuodattimesta. Ilman
sisäänotto suljetaan, jos hiilimonoksidi-
pitoisuus nousee liian korkeaksi matkusta-
mossa, esim. vilkkaassa kaupunki-
liikenteessä, jonoissa ja tunneleissa.
Hiilisuodatin estää typpioksidien, maan
pinnalla olevan otsonin ja hiilivetyjen
sisääntulon.

2 Lisävaruste.

1 PremAir® on Engelhard Corporation -yhtiön rekisteröity

  tavaramerkki.
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Ekologinen normi tekstiileille
Autossa olevat tekstiilit ja nahkaosat täyttävät
kansainvälisen ekologisen normin Öko-Tex
100 mukaiset vaatimukset1.

Volvon tekninen palvelu ja
ympäristö
Huollattamalla autonne säännöllisesti voitte
luoda edellytykset pienelle polttoaineen-
kulutukselle ja myötävaikuttaa tällä tavoin
puhtaampaan ympäristöön.

Volvon teknisen palvelun ammattitaitoisella
henkilöstöllä on koulutus ja työkalut, jotka
takaavat hyvän ympäristöstä huolehtimisen.

Ympäristönsuojelu
Tekin voitte helposti osallistua ympäristötyöhön
esimerkiksi ostamalla ympäristömerkillä
varustettuja autonhoitotuotteita sekä teettämällä
huollot ja huolehtimalla autosta käyttöohjekirjan
ohjeiden mukaan.
Seuraavassa muutamia neuvoja ympäristön
suojelemiseksi:
· Varmistakaa oikeat rengaspaineet.

Liian pieni paine renkaissa lisää polttoai-
neenkulutusta.

· Taakkateline ja suksilaatik-
ko lisäävät merkittävästi
ilmanvastusta ja polttoai-
neenkulutusta. Irrottakaa ne

heti käytön jälkeen
· Poistakaa autosta tarpeettomat tavarat.

Mitä enemmän kuormaa, sitä suurempi
polttoaineenkulutus.

· Jos autossa on moottorinlämmitin, käyt-
täkää sitä aina ennen kylmäkäynnistystä.
Se pienentää kulutusta ja vähentää pääs-
töjä.

· Ajakaa pehmeästi, välttäkää nopeita ja
tarpeettomia kiihdytyksiä sekä äkkijarru-
tuksia.

· Ajakaa mahdollisimman suurel-
la vaihteella. Mitä pienempi
käyntinopeus, sitä pienempi
polttoaineenkulutus.

· Vähentäkää kaasua alamäessä.
· Käyttäkää moottorijarrutusta, päästäkää

kaasu ja vaihtakaa pienemmälle.
· Välttäkää joutokäyntiä. Sammuttakaa

moottori joutuessanne
odottamaan liikenteessä.

· Huolehtikaa ympäristölle
vaarallisten jätteiden kuten
akkujen ja öljyn hävittämi-
sestä ympäristöystävälli-
sellä tavalla. Jos olette epä-
varma niiden oikeasta hävittämisestä,
kysykää neuvoa Volvon teknisestä pal-
velusta.

· Huoltakaa auto säännöllisesti.
Noudattamalla näitä neuvoja voitte laskea
polttoaineenkulutusta lisäämättä matka-aikaa
tai heikentämättä autolla ajamisen iloa.
Säästätte autoa, rahaa ja maapallon voimava-
roja.

0000324

1 Ei koske S80 Executive -mallia.



9

Turvallisuus

Turvavyöt 10

Turvatyyny (SRS) 12

Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poistaminen (SRS) 16

Sivuturvatyynyt 18

Turvaverho (IC) 20

WHIPS (Whiplash Protection System) 21

 Koska turvajärjestelmät aktivoituvat 23

Turvatyynyjen ja turvaverhojen tarkastus 24

Lasten turvallisuus  25



10

Lantiovyön säätäminen. Vyön pitää olla
alhaalla.
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          VAROITUS!
• Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisty-

össä. Turvavyön virheellinen käyttö tai
käyttämättä jättäminen voi vaikuttaa
turvatyynyn tehokkuuteen törmäyksessä.

• Kukin turvavyö on tarkoitettu vain yhdelle
henkilölle.

• Älkää tehkö itse mitään muutoksia tai
korjauksia turvavyöhön. Ottakaa yhteys
Volvon tekniseen palveluun.

• Jos turvavyöhön on kohdistunut voimakas
rasitus esim. törmäyksen yhteydessä, koko
vyö pitää vaihtaa. Turvavyö on saattanut
menettää osan suojaavista ominaisuuksista-
an, vaikka se näyttäisi vaurioitumattomalta.
Vaihtakaa turvavyö myös, jos se on
kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön
pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu
samalle paikalle kuin vanha turvavyö.

Käyttäkää aina turvavyötä
Jarrutuksesta voi olla vakavat seuraukset, ellei
turvavyötä käytetä. Varmistakaa sen vuoksi, että
kaikki matkustajat ovat kiinnittäneet turvavyön-
sä. Onnettomuuden sattuessa takaistuimella
matkustavat voivat muuten sinkoutua etuistu-
imen selkänojia vasten.
Turvavyön kiinnitys:
• Vetäkää turvavyö esiin hitaasti ja lukitkaa se

työntämällä sen lukituskieli lukkoon.
Kuuluva naksahdus ilmaisee vyön lukkiutu-
misen.

Turvavyön irrotus:
• Painakaa lukon punaista nuppia ja antakaa

vyön kelautua sisään. Jos turvavyö ei
kelaudu kokonaan sisään, syöttäkää sitä
sisään käsin, niin että se ei jää roikkumaan.

Turvavyö lukkiutuu, eikä sitä voi vetää
ulos:
• jos sitä vedetään liian nopeasti
• jarrutettaessa ja kiihdytettäessä
• jos auto kallistuu voimakkaasti.
Jotta turvavyö suojaisi mahdollisimman hyvin,
on tärkeää, että se on tiukasti vartaloa vasten.
Älkää kallistako selkänojaa liian paljon
taaksepäin. Turvavyö on suunniteltu suojaa-
maan normaalissa istuma-asennossa.
Huolehtikaa siitä, että:
• ei käytetä jousilukkoja yms, jotka estäisivät

turvavyötä asettumasta oikein
• että turvavyö ei ole kiertyneenä
• lantiovyö on alhaalla (ei vatsan päällä)
• lantiovyö on asetettu lantion päälle vetämällä

olkavyöstä kuvan mukaisesti.

Merkintä turvavyönkiristimillä varustetuissa
turvavöissä

Turvavyönkiristin
Kaikki turvavyöt on varustettu turvavyönkiris-
timillä. Turvavyönkiristimen mekanismi kiristää
turvavyön kehoa vasten riittävän voimakkaassa
törmäyksessä. Turvavyö painautuu tällöin
tehokkaammin matkustajaa vasten.

8801947d
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Turvavyömuistutin
Mittaristossa ja taustapeilin yläreunassa palaa
turvavyön varoitusvalo niin kauan kuin
kuljettaja tai etumatkustaja ei ole kytkenyt
turvavyötään. Turvavyömuistutin sammuu
6 sekunnin kuluttua, jos nopeus on alle
10 km/h. Jos kuljettaja tai etumatkustaja ei ole
kiinnittänyt turvavyötään, syttyy muistutin
uudelleen nopeuden ylittäessä 10 km/h ja se
sammuu nopeuden hidastuessa alle 5 km/h. Jos
turvavyö irrotetaan, aktivoituu toiminto
uudelleen nopeuden ylittäessä 10 km/h.
Turvavyömuistutin on tarkoitettu etuistuimella
matkustavia aikuisia varten. Jos etuistuimella on
turvavyöllä kiinnitetty lasten turvaistuin,
turvyömuistutusta ei tapahdu.

Turvavyö ja raskaus
Turvavyötä tulee aina käyttää raskauden aikana.
Mutta on erittäin tärkeää, että sitä käytetään
oikein. Vyön tulee olla hyvin olkaa vasten, sen
yläosan pitää olla rintojen välissä ja vatsan sivua
vasten. Vyön lantio-osan pitää olla tasaisesti
reittä vasten ja mahdollisimman paljon vatsan
alla - se ei saa päästä liukumaan ylöspäin. Vyön
tulee olla mahdollisimman lähellä kehoa ilman
tarpeetonta väljyyttä. Tarkastakaa myös, ettei se
ole kiertynyt.
Raskaana olevan kuljettajan tulee säätää
istuimen ja ohjauspyörän asento niin, että hän
pystyy hallitsemaan auton täysin (mikä
tarkoittaa että hänen tulee ulottua hyvin
ohjauspyörään ja polkimiin).
Ohjauspyörän ja vatsan välinen tila tulee pyrkiä
saamaan mahdollisimman suureksi.

8803443a
8802849r
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Mittaristossa oleva varoitusvalo
Airbag-järjestelmää1 valvoo jatkuvasti ohjau-
syksikkö ja mittaristossa on varoitusvalo. Tämä
valo syttyy, kun virta-avain käännetään
asentoon I, II tai III. Valo sammuu noin
7 sekunnin kuluttua, jos Airbag-järjestelmä1 on
kunnossa.

Yhdessä varoitusvalon kanssa
näkyy, silloin kun se on tarpeen,
viesti mittariston näytössä.
Jos varoitusvalo on rikki, syttyy
varoituskolmio ja näytössä näkyy
viesti SRS-TURVATYYNY/
HUOLLA HETI. Ottakaa pikimmi-
ten yhteys Volvon tekniseen
palveluun.

VAROITUS!
Jos Airbag-järjestelmän varoitusvalo jää
palamaan tai syttyy ajon aikana, se tarkoittaa
ettei turvatyynyjärjestelmä ole täysin toiminta-
kuntoinen. Symboli voi osoittaa vikaa
turvavyö-, SIPS- SRS- tai IC-järjestelmässä.
Ottakaa pikimmiten yhteys Volvon tekniseen
palveluun.

1. Sisältyy SRS ja turvavyönkiristimet, SIPS sekä IC.
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Turvatyyny (SRS) kuljettajan
puolella
Auton ohjauspyörään on asennettu turvatyyny
SRS (Supplemental Restraint System), joka
täydentää turvavyötä. Turvatyyny on asennettu
laskostettuna ohjauspyörän keskiöön.
Ohjauspyörässä on merkintä SRS AIRBAG.

��������������
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteistyössä.
Turvavyön virheellinen käyttö tai käyttämättä
jättäminen voi vaikuttaa turvatyynyn tehok-
kuuteen törmäyksessä.

Matkustajan turvatyyny (SRS)
Matkustajan turvatyyny1 on laskostettuna
käsinekotelon yläpuolella olevassa lokerossa.
Paneelissa on merkintä SRS AIRBAG.

������������������
Jotta vältettäisiin vammautuminen turvatyy-
nyn lauetessa, matkustajan tulee istua
mahdollisimman pystyssä, jalat lattialla ja
selkä selkänojaa vasten. Turvavyön pitää olla
kiinnitettynä.

1. Kaikissa autoissa ei ole turvatyynyä (SRS) matkustajan

puolella. Sen voi jättää pois autoa ostettaessa.

�������������������
Älkää koskaan sijoittako lastenistuinta tai
lastentyynyä etuistuimelle, jos matkustajan
turvatyyny (SRS) on aktivoitu2.
Älkää koskaan antako lapsen seistä tai istua
matkustajan istuimen edessä. Alle 140 cm
pitkät henkilöt eivät saa istua etuistuimella,
jos matkustajan turvatyyny (SRS) on
aktivoitu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa lapselle hengenvaaran.

2. Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä
(SRS), katsokaa s. 16.

8801889e



14

���������������

8803417d 8803418d

SRS-järjestelmä, vasemmalta ohjattavat autot

SRS-järjestelmä
Järjestelmä koostuu kaasunkehittimestä, jota
ympäröi kaasulla täyttyvä turvatyyny. Riittävän
voimakkaan törmäyksen sattuessa anturit
reagoivat aktivoiden kaasunkehittimen sytytti-
men ja turvatyyny täyttyy lämmeten samalla.
Törmäyksen vaimentamiseksi turvatyyny
tyhjenee puristuessaan kokoon. Tällöin autoon
syntyy hieman savua, mikä on täysin normaalia.
Turvatyynyn täyttyminen ja tyhjeneminen
kestää kokonaisuudessaan muutaman kymme-
nesosasekunnin.

SRS-järjestelmä, oikealta ohjattavat autot

HUOM!
• Anturit reagoivat eri tavalla riippuen

törmäystilanteesta ja siitä, käytetäänkö
kuljettajan ja etuistuimen matkustajan
turvavyötä vai ei. Tästä syystä saattaa
esiintyä onnettomuustilanteita, joissa vain
toinen (tai ei kumpikaan) turvatyyny
aktivoituu. SRS-järjestelmä tunnistaa
törmäystilanteessa törmäysvoiman, jolle
auto altistuu, ja mukautuu sen mukaan siten,
että yksi tai useampi turvatyyny laukeaa.

• Turvatyynyissä on toiminto, joka sovittaa
niiden kapasiteetin autoon kohdistuneen
törmäysvoiman mukaan.

�������������
Korjauksen saa tehdä vain Volvon tekninen
palvelu.
SRS-järjestelmään puuttuminen voi aiheuttaa
virheellisen toiminnan, josta on seurauksena
vakavia henkilövahinkoja.
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Matkustajan turvatyynyn sijainti, vasemmalta
ja oikealta ohjattava autot

������������������
Älkää tehkö mitään toimenpiteitä ohjaus-
pyörässä tai käsinekotelon yläpuolella oleviin
SRS-osiin.
Mitään esineitä tai laitteita ei saa sijoittaa eikä
kiinnittää SRS AIRBAG -paneelin (käsine-
kotelon yläpuolella) päälle lähelle tai turva-
tyynyn vaikutusalueelle.
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Merkkivalo, joka ilmoittaa, että matkustajan
turvatyyny (SRS) ei ole aktivoitu.

PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch).

PACOS (valinnaisvaruste)
Matkustajan turvatyynyn (SRS) aktivointi
voidaan poistaa. Tämä on välttämätöntä, jos
etuistuimelle sijoitetaan esim. lastenistuin ja
lapsi.
Merkkivalo Taustapeilissä oleva tekstiviesti
ilmoittaa, että etumatkustajan turvatyynyn
(SRS) aktivointi on poistettu.

Aktivointi/aktivoinnin poistaminen
Kytkin on sijoitettu kojelaudan päätyyn
matkustajan puolelle ja siihen päästään käsiksi,
kun ovi avataan. Tarkastakaa, että katkaisin on
haluamassanne asennossa. Volvo suosittelee,
että asennon vaihtamiseen käytetään virta-
avainta. (Myös muuta, avainta muistuttavaa
esinettä voidaan käyttää.)

������������������
Jos auto on varustettu edessä olevan
matkustajan paikan turvatyynyllä (SRS),
mutta PACOS puuttuu, turvatyyny on aina
aktivoitu.

������������������
• Aktivoitu turvatyyny (matkustajan

paikka): Älkää koskaan sijoittako lasta
matkustajan paikalle eteen lastenistuimessa
tai lastentyynyllä turvatyynyn ollessa
aktivoituna. Tämä koskee myös henkilöitä,
jotka ovat lyhyempiä kuin 140 cm.

• Pois toiminnasta kytketty turvatyyny
(matkustajan paikka): Henkilöt, jotka
ovat lyhyempiä kuin 140 cm, eivät koskaan
saa istua etumatkustajan paikalla turvatyy-
nyn ollessa poiskytkettynä.

Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyönti voi
aiheuttaa hengenvaaran.

8803406m
8803403m
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Kytkimen asento
ON = Turvatyyny (SRS) on aktivoitu. Kun
kytkin on tässä asennossa, voivat yli 140 cm
pitkät henkilöt istua etuistuimella, mutta ei
koskaan lapsi lastenistuimessa eikä lastentyy-
nyllä.

OFF = Turvatyyny (SRS) on poiskytkettynä.
Kun kytkin on tässä asennossa, voivat lapset
istua etumatkustajan istuimella lastenistuimessa
tai lastentyynyllä, mutta eivät koskaan yli 140
cm pitkät henkilöt.

8803404m8803405m

       VAROITUS!
Älkää antako kenenkään istua matkustajan
paikalla, jos teksti-ilmoitus kattopaneelissa
osoittaa, että turvatyynyn (SRS) aktivointi on
poistettu, samalla kun Airbag-järjestelmän
varoitussymboli näytetään mittaristossa.
Tämä tarkoittaa, että on syntynyt vakava vika.
Hakeutukaa pikimmiten Volvon tekniseen
palveluun.
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Sivuturvatyynyt – SIPS-tyynyt
SIPS-järjestelmä (Side Impact Protection
System) jakaa suuren osan törmäysvoimista
palkkeihin, pylväisiin, lattiaan, kattoon ja
muihin korinosiin. Sivuturvatyynyt suojaavat
kuljettajan ja matkustajan rintakehää ja ovat
tärkeä osa SIPS-järjestelmää. SIPS-tyynyjärjes-
telmään kuuluu kaksi pääosaa, sivuturvatyynyt
ja anturit. Sivuturvatyyny on asennettu etuistu-
imen selkänojan runkoon.

Sivuturvatyynyjen sijainti. Täyttynyt sivuturvatyyny.

������������������
Sivuturvatyynyt täydentävät SIPS-järjestel-
mää. Käyttäkää aina turvavyötä.

������������������
Korjauksen saa tehdä vain Volvon tekninen
palvelu.
SIPS-järjestelmään puuttuminen voi aiheuttaa
virheellisen toiminnan, josta on seurauksena
vakavia henkilövahinkoja.

������������������
Istuimen ulkoreunan ja ovipaneelin väliin ei
saa sijoittaa mitään esineitä, koska sivuturva-
tyyny täyttyy tälle alueelle.

������������������
Käyttäkää vain Volvon istuinsuojia tai Volvon
hyväksymiä istuinsuojia. Muut istuinsuojat
voivat estää sivuturvatyynyjen toimintaa.

Lastenistuin ja sivuturvatyyny
Sivuturvatyyny ei vaikuta häiritsevästi auton
suojaaviin ominaisuuksiin lastenistuinta tai
lastentyynyä käytettäessä.
Lastenistuin/lastentyyny voidaan sijoittaa
etuistuimelle, jos autossa ei ole aktivoitua1

matkustajan turvatyynyä.

1. Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä
(SRS), katsokaa s. 16.

8803041a IMG-2011
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Oikealta ohjattavat autot

8803412j
8803413j

Vasemmalta ohjattavat autot

SIPS-tyynyjärjestelmä
SIPS-tyynyjärjestelmä koostuu kaasunkehitti-
mestä, sivuturvatyynystä ja antureista. Anturit
reagoivat riittävän voimakkaaseen törmäykseen
ja aktivoivat kaasunkehittimen, joka täyttää
sivuturvatyynyn. Tyyny täyttyy matkustajan ja
ovipaneelin väliin vaimentaen iskua törmäys-
hetkellä, jonka jälkeen tyyny välittömästi
tyhjenee. Normaalisti vain törmäyspuolen
sivuturvatyyny aktivoituu.
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8801966e
8801999d

Ominaisuudet
Turvaverho IC (Inflatable Curtain) täydentää
SIPS-järjestelmää. Se on asennettu näkymättö-
miin sisäkaton molempiin sivuihin. Se suojaa
sekä etu- että takaistuimilla matkustavia. SIPS-
järjestelmän anturit aktivoivat turvaverhon, jos
autoon kohdistuu törmäys sivulta. Aktivoitues-
saan turvaverho täyttyy. Turvaverho estää
kuljettajan ja matkustajien päitä iskeytymästä
auton sisäosiin törmäyksen yhteydessä.

�������������������
Turvaverho täydentää turvavyötä. Käyttäkää
aina turvavyötä.

������������������
• Älkää ripustako tai kiinnittäkö mitään

katon kahvoihin. Koukku on tarkoitettu
vain keveille päällysvaatteille (ei koville
esineille kuten sateenvarjoille tms.).

• Älkää kiinnittäkö ruuveilla tai asentako
mitään auton sisäkattoon, ovipylväisiin tai
sivupaneeleihin. Se voisi estää suo-
jausvaikutusta. Vain näihin kohtiin
kiinnitettäväksi hyväksytyt Volvon
alkuperäisosat ovat luvallisia.

• Autoa ei saa kuormata korkeammalle kuin
50 mm sivuikkunoiden yläreunan alapuo-
lelle, ettei turvaverhon toiminta sivutör-
mäyksessä häiriinny.
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Suoja piiskaniskuvammoilta -
WHIPS
WHIPS-järjestelmä (Whiplash Protection
System) koostuu etuistuimien energiaa sitovista
selkänojista sekä järjestelmään sovitetuista
niskatuista. Järjestelmä aktivoituu takaa
tulevassa törmäyksessä. Aktivointiin vaikutta-
vat törmäyskulma, nopeus ja törmäävän
ajoneuvon ominaisuudet.

������������������
Turvaverho täydentää turvavyötä. Käyttäkää
aina turvavyötä.

WHIPS-järjestelmä ja
lastenistuin/lastentyyny
WHIPS-järjestelmä ei vaikuta haitallisesti auton
suojaaviin ominaisuuksiin lastenistuinta tai
lastentyynyä käytettäessä.

Oikea istuma-asento
Kuljettaja ja etumatkustaja saavat parhaan
mahdollisen suojan istumalla keskellä istuinta ja
pitämällä pään mahdollisimman lähellä niskatu-
kea.

Istuimen ominaisuudet
Kun WHIPS-järjestelmä aktivoituu, etuistui-
mien selkänojat siirtyvät taaksepäin, ja
kuljettajan sekä etumatkustajan istuma-asento
muuttuu. Näin vähennetään nk. retkahdusvam-
mojen vaaraa.

������������������
Älkää koskaan tehkö itse muutoksia tai
korjauksia istuimeen tai WHIPS-järjestel-
mään. Ottakaa yhteys Volvo tekniseen
palveluun.

8504618a
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Älkää estäkö WHIPS-
järjestelmän toimintaa

������������������
Älkää sijoittako laatikkomaista kuormaa niin,
että se puristuu takaistuimen tyynyn ja
etuistuimen selkänojan väliin. Huolehtikaa
siitä, ettei WHIPS-järjestelmän toimintaa
estetä.

������������������
Jos jokin takaistuimen selkänojista on
laskettuna alas, on vastaavaa etuistuinta
siirrettävä eteenpäin, niin että se ei ole
kosketuksissa alas laskettuun selkänojaan.

�������������������
• Jos istuimeen on kohdistunut voimakas

rasitus esim. takaa tulevan törmäyksen
yhteydessä, WHIPS-järjestelmä pitää
tarkastuttaa Volvon teknisessä palvelussa.

• WHIPS-järjestelmä on saattanut menettää
osan suojaavista ominaisuuksistaan, vaikka
istuin vaikuttaisi vahingoittumattomalta.
Tarkastuttakaa järjestelmä Volvon teknises-
sä palvelussa myös pienempien takaa
tulleiden törmäysten jälkeen.

8504619a IMG-20410
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Järjestelmä Aktivoituu

 Turvavyönkiristimet Etutörmäyksissä ja/tai ympäripyörähdyksessä.

Turvatyynyt SRS Etutörmäyksissä1.

Sivuturvatyynyt Sivutörmäyksissä1.

Turvaverho IC Sivutörmäyksissä tai auton kaatuessa1.

WHIPS Takaapäin tulevassa törmäyksessä1.

1. Auto voi kärsiä huomattavia muodonmuutoksia
törmäyksessä ilman että turvatyynyt laukeavat. Tietyt
tekijät kuten törmäyskohteen jäykkyys ja paino, auton
nopeus, törmäyskulma jne. vaikuttavat siihen, kuinka
auton eri turvajärjestelmät aktivoituvat.

Jos turvatyynyt ovat lauenneet, suositellaan
seuraavaa:
• Hinauttakaa auto Volvon tekniseen pal-

veluun. Älkää ajako autolla, jonka turvatyy-
nyt ovat lauenneet.

• Antakaa Volvon teknisen palvelun vaihtaa
auton turvajärjestelmien komponentit.

• Ottakaa aina yhteys lääkäriin.

HUOM! SRS-, SIPS- IC- ja
turvavyöjärjestelmän aktivointi tapahtuu vain
kerran törmäyksen yhteydessä.

������������������
Airbag-järjestelmän ohjausyksikkö on
sijoitettu keskikonsoliin. Jos keskikonsoli on
kastunut vedestä tai muusta nesteestä,
irrottakaa akkukaapelit. Älkää yrittäkö
käynnistää autoa, koska turvatyynyt voivat
laueta. Hinauttakaa auto Volvon tekniseen
palveluun.

������������������
Älkää ajako koskaan autolla, jonka turvatyy-
nyt ovat lauenneet. Ne voivat vaikeuttaa
auton ohjaamista. Myös muut turvajärjestel-
mät ovat saattaneet vaurioitua. Tyynyjen
lauetessa vapautunut savu ja pöly voivat
pitempään vaikuttaessaan aiheuttaa ihon ja
silmien ärsytystä/vaurioita. Mikäli vaivoja
ilmenee, huuhdelkaa kylmällä vedellä.
Turvatyynyjen nopea laukeamisen johdosta
tyynyjen materiaali saattaa myös aiheuttaa
iholle hankaus- ja palovammoja.
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Tarkastuksen ajankohta
Ovipylvään/ -pylväiden tarraan on merkitty
vuosi ja kuukausi, jolloin tulee ottaa yhteyttä
Volvon tekniseen palveluun turvatyynyjen,
turvavyönkiristimien ja turvaverhojen erityis-
tarkastusta ja mahdollista vaihtoa varten. Jos
Teillä on järjestelmiä koskevia kysymyksiä,
ottakaa yhteyttä Volvon tekniseen palveluun.
1. Turvatyyny kuljettajan puolella
2. Turvatyyny matkustajan puolella
3. Sivuturvatyyny kuljettajan puolella
4. Sivuturvatyyny matkustajan puolella
5. Turvaverho kuljettajan puolella
6. Turvaverho matkustajan puolella

���������
���
����������	
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Tämä tarra sijaitsee vasemmassa
takaoviaukossa.
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Lasten on istuttava hyvin ja
turvallisesti
Valitkaa lapsen paikka autossa ja tarvittava
varustus lapsen painon ja pituuden mukaan,
lisätietoja on sivulla 27.

Lasten, jotka ovat lyhempiä kuin 150 cm, tulee
matkustaa asianmukaisessa lastenistuimessa.

HUOM! Lasten sijoitusta autossa koskeva
lainsäädäntö vaihtelee eri maissa. Ottakaa
selville voimassa olevat määräykset.

Lasten on aina matkustettava oikein
kiinnitettyinä iästä ja koosta riippumatta. Lasta ei
saa kuljettaa aikuisen sylissä.

%���������������
Volvon omat lasten turvavarusteet on tarkoitettu
juuri Teidän autoonne. Käyttäessänne Volvon
alkuperäisvarusteita saatte parhaan vakuuden
siitä, että kiinnityspisteet ja kiinnitysvarusteet
ovat oikeissa paikoissa ja riittävän vahvoja.

Voitte hyvin sijoittaa:

• lastenistuimen/lastentyynyn etuistuimelle,
kunhan autossa ei ole aktivoitua1 turvatyy-
nyä matkustajan puolella.

• lastenistuimen takaistuimelle selkä
menosuuntaan ja tuettuna etuistuimen
selkänojaa vasten.

1. Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä
(SRS), katsokaa s. 16.

Lastenistuin ja turvatyyny eivät kuulu yhteen

Lastenistuin ja turvatyyny
(SRS)
Sijoittakaa lapsi aina takaistuimelle, jos
matkustajan paikan turvatyyny (SRS) on
aktivoitu1. Etuistuimelle sijoitetussa lastenistui-
messa istuva lapsi voi vammautua vakavasti,
jos matkustajan turvatyyny laukeaa.

������������������
Alle 140 cm pitkät henkilöt saavat istua
etumatkustajan istuimella vain silloin, kun
matkustajan turvatyyny ei ole aktivoitu.

8503861m
8803040a
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Kojelaudan sivussa olevat tarrat

������������������
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimes-
sa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos
turvatyyny (SRS) on aktivoitu1. Jos tätä
kehotusta ei noudateta, lapsi voi joutua
hengenvaaraan.

1. Tietoja aktivoidusta/poiskytketystä turvatyynystä
(SRS), katsokaa s. 16.

Auton päätykannessa oleva tarra

������������������
Älkää koskaan sijoittako lastenistuinta tai
lastentyynyä etuistuimelle, jos matkustajan
turvatyyny (SRS) on aktivoitu.
Alle 140 cm pitkät henkilöt eivät saa istua
etumatkustajan istuimella, jos matkustajan
turvatyyny (SRS) on aktivoitu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa lapselle hengenvaaran.

8903808a

8904049b

Auton päätykannessa oleva tarra (vain
Australia)
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L: Sopiva erillistä turvaistuinta varten, luettelon mukaan. Lasten turva-
istuimet voivat olla tyypiltään ajoneuvokohtaisia, rajoitetusti yleis
käyttöön hyväksyttyjä tai yleiskäyttöön hyväksyttyjä.

B: Kiinteä ja hyväksytty tälle ikäryhmälle.

HUOM! Tietoja aktivoidusta/poiskytketystä turvatyynystä (SRS),
katsokaa sivu 16.

Paino / ikä Etuistuin Takaistuimen keskipaikkaTakaistuimen reunapaikat
<10 kg
(0-9 kuukautta)

9-18 kg
(9-36 kuukautta)

15-36 kg
(3-12 vuotta)

1. Taaksepäin suunnattu lastenistuin,
kiinnitetään turvavyöllä.
L: Tyyppihyväksyntä no E5 03160

2. Taaksepäin suunnattu lastenistuin,
kiinnitetään ISOFIX-kiinnikkeellä.
L: Tyyppihyväksyntä no E5 03162

3. Taaksepäin suunnattu lastenistuin,
kiinnitetään turvavyöllä ja kiinnitysnau-
hoilla.
L: Tyyppihyväksyntä no E5 03135

1. Taaksepäin suunnattu lastenistuin,
kiinnitetään turvavyöllä ja tukijalalla.
L: Tyyppihyväksyntä no E5 03160

2. Taaksepäin suunnattu lastenistuin,
kiinnitetään ISOFIX-kiinnikkeellä ja
tukijalalla.
L: Tyyppihyväksyntä no E5 03162

3. Taaksepäin suunnattu lastenistuin,
kiinnitetään turvavyöllä, tukijalalla ja
kiinnitysnauhoilla.
L: Tyyppihyväksyntä no E5 03135

1. Taaksepäin suunnattu lastenistuin,
kiinnitetään turvavyöllä.
L: Tyyppihyväksyntä no E5 03161

2. Taaksepäin suunnattu lastenistuin,
kiinnitetään ISOFIX-kiinnikkeellä.
L: Tyyppihyväksyntä no E5 03163

3. Taaksepäin suunnattu lastenistuin,
kiinnitetään turvavyöllä ja kiinnitysnau-
hoilla.
L: Tyyppihyväksyntä no E5 03135

1. Taaksepäin suunnattu lastenistuin,
kiinnitetään turvavyöllä ja tukijalalla.
L: Tyyppihyväksyntä no E5 03161

2. Taaksepäin suunnattu lastenistuin,
kiinnitetään ISOFIX-kiinnikkeellä ja
tukijalalla.
L: Tyyppihyväksyntä no E5 03163

3. Taaksepäin suunnattu lastenistuin,
kiinnitetään turvavyöllä, tukijalalla ja
kiinnitysnauhoilla.
L: Tyyppihyväksyntä no E5 03135

1. Taaksepäin suunnattu lastenistuin,
kiinnitetään turvavyöllä, tukijalalla ja
kiinnitysnauhoilla.
L: Tyyppihyväksyntä no E5 03135

1. Taaksepäin suunnattu lastenistuin,
kiinnitetään turvavyöllä, tukijalalla ja
kiinnitysnauhoilla.
L: Tyyppihyväksyntä no E5 03135

 1. Turvavyötyyny selkänojalla tai ilman.
L: Tyyppihyväksyntä no E5 03139.

1. Turvavyötyyny selkänojalla tai ilman.
L: Tyyppihyväksyntä no E5 03139

2. Integroitu turvavyötyyny.
B: Tyyppihyväksyntä no E5 03140

1. Turvavyötyyny selkänojalla tai ilman.
L: Tyyppihyväksyntä no E5 03139

%���������������

����������������
Älkää koskaan sijoittako lastenistuinta tai lastentyynyä etuistuimelle, jos
matkustajan turvatyyny (SRS) on aktivoitu.
Alle 140 cm pitkät henkilöt eivät saa istua etumatkustajan istuimella, jos
matkustajan turvatyyny (SRS) on aktivoitu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa lapselle hengenvaaran.
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8503861m

Integroitu vyötyyny
(valinnaisvaruste)
Volvon integroitu turvavyötyyny takaistuimen
keskipaikalla on suunniteltu antamaan lapselle
hyvän turvallisuuden.
Turvavyötyyny on yhdessä alkuperäisten
turvavöiden kanssa hyväksytty lapsille, joiden
paino on 15 ja 36 kg välillä.

Turvavyötyynyn esiin kääntäminen:
• Laskekaa turvavyötyyny alas.
• Irrottakaa tarranauha.
• Nostakaa yläosa takaisin ylös.

Tarkastakaa että:
- turvavyö on kosketuksissa lapsen kehoon ja

että se ei ole liian löysällä eikä kierteillä.
- turvavyön asento hartian kohdalla on oikea.

- turvavyön alaosa on alhaalla, lantion
kohdalla, parhaan suojan varmistamiseksi

- turvavyö ei kosketa lapsen kaulaa eikä ole
olkapään alapuolella.

• Säätäkää niskatuen asento tarkasti lapsen
pään mukaan.

Turvavyötyynyn sisään kääntäminen:
• Kääntäkää alas yläosa (A).
• Kiinnittäkää tarranauha (B).
• Taittakaa turvavyötyyny takaistuimen

selkänojaan (C).

HUOM! Varmistakaa ennen sisään taittamista,
että turvavyötyynyn molemmat osat on
kiinnitetty toisiinsa tarranauhalla (B). Muuten
yläosa (A) voi juuttua takaistuimen selkänojaan
(C), kun turvavyötyyny taas käännetään esiin.

������������������
• Korjaukset ja vaihdon saa suorittaa vain

Volvon tekninen palvelu. Älkää tehkö
mitään muutoksia tai lisäyksiä turvavyötyy-
nyyn.

• Jos integroituun turvavyötyynyyn on
kohdistunut voimakas rasitus esim.
törmäyksen yhteydessä, koko turvavyötyy-
ny pitää vaihtaa. Vaikka turvavyötyyny
näyttää olevan vaurioitumaton, se on
saattanut menettää osan suojaavista
ominaisuuksistaan. Vaihtakaa turvavyötyy-
ny myös, jos se on hyvin kulunut.

Turvavyötyynyn esiin kääntäminen Turvavyötyynyn sisään kääntäminen

GIF

8503859d

A

B

C

8503860d
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Lastenistuimen asennus
Volvolla on lasten turvallisuustuotteita, jotka
Volvo on suunnitellut ja testannut.
Käyttäessänne muita markkinoilla olevia lasten
turvallisuusvarusteita on tärkeää, että tuotteen
mukana tuleva asennusohje luetaan tarkoin.
• Älkää kiinnittäkö lastenistuimen kiinnitys-

nauhoja auton istuimen pituussäätötankoon,
jousiin tai istuimen alla oleviin kiskoihin tai
palkkeihin. Terävät särmät voivat vaurioittaa
kiinnitysnauhoja.

• Antakaa lastenistuimen selkänojan levätä
kojelautaa vasten. Tämä koskee autoja,
joissa ei ole etumatkustajan turvatyynyä tai
turvatyyny on poiskytketty.

������������������
Älkää koskaan sijoittako lastenistuinta
etuistuimelle, jos autossa on etumatkustajan
turvatyyny, joka on aktivoitu1. Jos lasten
turvallisuustuotteen asennus tuottaa vaikeuk-
sia, ottakaa yhteys valmistajaan ja pyytäkää
tarkempia ohjeita.

1. Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä
(SRS), katsokaa s. 16.

Lastenistuimien ISOFIX-
kiinnitysjärjestelmä (lisävaruste)
Takaistuimen ulommissa istuimissa on valmius
lastenistuimien ISOFIX-kiinnitysjärjestelmää
varten. Kääntykää Volvo-jälleenmyyjän puoleen
saadaksenne lisätietoja lasten turvavarusteista.

IMG-201180
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1. Lämpömittari
Näyttää moottorin jäähdytysjärjestelmän
lämpötilan. Jos lämpötila nousee epänormaalin
korkeaksi ja osoitin menee punaiselle alueelle,
näytössä näkyy viesti. Muistakaa, että ilmanoton
eteen asennetut lisävalot huonontavat jäähdytystä
hellesäällä ja suurella moottorin kuormituksella.

2. Näyttö
Näytössä näkyy tiedotus- tai varoitusviestejä.

3. Nopeusmittari
Näyttää auton nopeuden.

4. Välimatkamittarit, T1 ja T2
Osamatkamittareita käytetään lyhyiden matkojen
mittaamiseen. Oikeanpuoleisin numero ilmoittaa
sadat metrit. Mittari nollataan pitämällä nuppia
painettuna yli 2 sekunnin ajan. Osamatkamitta-
reita vaihdetaan painamalla nuppia lyhyesti.

5. Tasanopeudensäätimen osoitin
Katsokaa sivua 41.

6. Matkamittari
Matkamittari osoittaa auton kokonaisajomatkan.

7. Ajovalot päällä/poissa

8. Varoitusvalo
Jos vika syntyy, varoitusvalo syttyy ja näyttöön
tulee viesti.

9. Käyntinopeusmittari
Mittari ilmoittaa moottorin käyntinopeuden
tuhansina kierroksina minuutissa. Käyntino-
peusmittarin osoitin ei saa siirtyä punaiselle
alueelle.

10. Automaattivaihteiston osoitin
Valittu vaihtamisohjelma näkyy tässä.
Jos autossa on Geartronic-automaattivaihteisto ja
ajetaan käsinvalinnalla, näytetään kytketty vaihde.

11. Ulkolämpötilan mittari
Näyttää ulkolämpötilan. Lämpötilan ollessa
+2 °C - –5 °C näytössä näkyy lumihiutalesym-
boli. Symboli varoittaa liukkaasta kelistä.
Kun auto seisoo tai on seissyt, voi ulkolämpö-
mittari näyttää liian korkeaa arvoa.

12. Kello
Kello asetetaan aikaan nuppia kiertämällä.

13. Polttonestemittari
Jäljellä on n. 8 litraa käytettävissä olevaa
polttoainetta, kun valo mittaristossa syttyy.

14. Merkki- ja varoitusvalot

15. Suuntavalot – vasen/oikea

51 43 6 7 8 9
3800838m
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Tämä valo palaa punaisena tai keltaisena
havaitun vian vakavuudesta riippuen.
Katsokaa tarkemmat tiedot seuraavalta sivulta!

Punainen varoitusvalo
Pysäyttäkää auto. Lukekaa ilmoitus merkki-
ikkunasta.
Varoitusvalo sekä ilmoitusteksti palavat, kunnes
vika on korjattu.

Keltainen merkkivalo
Lukekaa ilmoitus merkki-ikkunasta. Korjatkaa
häiriö.
Ilmoitusteksti sammutetaan READ-
painikkeella, ks. sivu 37, tai se häviää itsestään
2 minuutin kuluttua.

�����
Kun ilmoitusteksti "HUOLLON AIKA"
esitetään, merkkivalo ja ilmoitusteksti
sammutetaan READ-painikkeella, tai se
häviää itsestään 2 minuutin kuluttua.

Varoitus- ja merkkivalot syttyvät, kun kierrätte
virta-avaimen ajoasentoon (asento II) ennen
käynnistystä. Näin voitte varmistua siitä, että
varoitus- ja merkkivalot toimivat. Kaikkien
valojen tulee sammua moottorin käynnistyttyä.
Ellei moottori käynnisty 5 sekunnin kuluessa,
kaikki valot sammuvat lukuunottamatta    ja

 -symboleja.
Joillakin symboleilla ei kenties ole vastaavaa
toimintoa riippuen autonne varustuksesta.
Seisontajarrun symboli sammuu, kun vapautatte
seisontajarrun.

3800839m
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Jos jarrujen ja ABS-järjestelmän varoi-
tusvalot palavat samanaikaisesti, auton
takapäällä saattaa olla taipumusta sivu-
luisuun voimakkaassa jarrutuksessa.

Jos JARRU ja ABS-
varoitusvalot palavat samanai-
kaisesti, jarrutusvoiman

jakoon on saattanut tulla vika.

� Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
pysäyttäkää moottori.

� Käynnistäkää moottori uudelleen.
� Jos molemmat varoitusvalot sammuvat, vika

on ollut luonteeltaan ohimenevä, eikä
korjaamolla tarvitse käydä.

� Jos molemmat varoitusvalot palavat
edelleen, tarkastakaa ensin jarrunestesäiliön
nestetason korkeus.

� Jos nestetaso on jarrunestesäiliön MIN-
merkinnän alapuolella, autolla ei saa enää
ajaa, vaan se tulee hinauttaa valtuutetulle
Volvo-korjaamolle jarrujärjestelmän
tarkastusta varten.

� Jos jarrunestesäiliön nestetaso on normaali
ja valot palavat edelleen, voitte ajaa auton
varovasti lähimpään valtuutettuun Volvo-
korjaamoon jarrujärjestelmän tarkastusta
varten.

Varoitus – vika jarrujärjestelmässä
Jos jarrujen varoitusvalo syttyy,
jarrunestetaso saattaa olla liian alhaalla.

� Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
tarkastakaa taso jarrunestesäiliöstä.

� Jos nestetaso on säiliön MIN-merkinnän
alapuolella, autolla ei saa enää ajaa, vaan se
tulee hinauttaa valtuutetulle Volvo-korjaa-
molle jarrujärjestelmän tarkastusta varten.

Varoitus – vika ABS-järjestelmässä
Jos ABS-järjestelmän varoitusvalo
syttyy,  ABS-järjestelmä ei toimi.

Auton tavallinen jarrujärjestelmä toimii edelleen,
mutta ilman ABS-toimintoa.
� Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja

pysäyttäkää moottori.
� Käynnistäkää moottori uudelleen.
� Jos varoitusvalo sammuu, vika on ollut

luonteeltaan ohimenevä, eikä korjaamolla
tarvitse käydä.

� Jos varoitusvalo palaa edelleen, ajakaa
varovasti valtuutettuun Volvo-korjaamoon
ABS-järjestelmän tarkastusta varten.

�����������������������
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 Vika STC/DSTC-järjestelmässä
Jos varoitusvalo syttyy ja jää palamaan kiinteällä
valolla ja lisäteksti ”AJONVAKAUTUS
VAATII HUOLLON” näkyy, vaikka kumpaa-
kaan järjestelmää ei ole kytketty pois päältä,
jompikumpi järjestelmä on viallinen.

� Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori. Käynnistäkää
moottori uudelleen.

� Jos varoitusvalo sammuu, vikaosoitus oli
virheellinen eikä korjaamolla tarvitse käydä.

� Jos varoitusvalo palaa edelleen, ajakaa
valtuutettuun Volvo-korjaamoon järjestel-
män tarkastusta varten.

Varoitus- ja merkkivalot syttyvät, kun kierrätte virta-avaimen
ajoasentoon (asento II) ennen käynnistystä. Näin voitte varmistua
siitä, että varoitus- ja merkkivalot toimivat. Kaikkien valojen tulee
sammua moottorin käynnistyttyä. Ellei moottori käynnisty

5 sekunnin kuluessa, kaikki valot sammuvat lukuunottamatta 
ja  -symboleja. Joillakin symboleilla ei kenties ole vastaavaa
toimintoa riippuen autonne varustuksesta. Seisontajarrun symboli
sammuu, kun vapautatte seisontajarrun.

3800839m
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Normaalilla ajotavalla STC-järjestelmä tai
DSTC-järjestelmä parantaa auton ajotur-
vallisuutta, mutta tätä ei saa pitää mahdollisu-
utena nopeuden lisäämiseen. Noudattakaa
aina normaalia varovaisuutta ajaessanne
kaarteissa ja liukkaalla tiellä.

* STC- ja DSTC-järjestelmä ovat saatavana
lisävarusteena tietyillä markkinoilla
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SRC/DSTC-järjestelmä sisältää useita eri
toimintoja, jotka selostetaan perusteellisemmin
sivulla 112.

Symboli syttyy ja sammuu
uudelleen n. kahden sekunnin kuluttua
Symboli syttyy järjestelmän tarkastamiseksi,
kun auto käynnistetään.

Symboli vilkkuu
SC-toiminto pyrkii estämään auton vetävien
pyörien luistamisen. TC-toiminto pyrkii
parantamaan auton vetovoimaa.
AYC-toiminto pyrkii estämään sivuluiston.

Varoitussymboli palaa jatkuvasti
keltaisena
LUISTONESTO TILAP. POIS esitetään
infonäytössä yhdessä symbolin kanssa.
TC-toimintoa on tilapäisesti rajoitettu jarrujen
korkean lämpötilan vuoksi.
Toiminto aktivoituu automaattisesti uudelleen,
kun jarrujen lämpötila palaa jälleen normaaliksi.

Varoitussymboli palaa jatkuvasti
keltaisena
AJONVAKAUTUS VAATII HUOLLON
esitetään näytössä yhdessä symbolin kanssa.
STC- tai DSTC-järjestelmä on suljettu vian
vuoksi.
� Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja

sammuttakaa moottori.
� Käynnistäkää moottori uudelleen.
Jos varoitusvalo palaa edelleen, ajakaa valtuu-
tettuun Volvo-korjaamoon järjestelmän tarkas-
tusta varten.
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Varoitus- ja merkkivalot syttyvät, kun kierrätte virta-avaimen
ajoasentoon (asento II) ennen käynnistystä. Näin voitte varmistua
siitä, että varoitus- ja merkkivalot toimivat. Kaikkien valojen tulee
sammua moottorin käynnistyttyä. Ellei moottori käynnisty

5 sekunnin kuluessa, kaikki valot sammuvat lukuunottamatta 
ja  -symboleja. Joillakin symboleilla ei kenties ole vastaavaa
toimintoa riippuen autonne varustuksesta. Seisontajarrun symboli
sammuu, kun vapautatte seisontajarrun.

Vika SRS-järjestelmässä
Jos varoitusvalo jää palamaan tai
syttyy ajon aikana, SRS-järjestelmässä

on havaittu vika. Ajakaa Volvo-korjaamolle
tarkastusta varten.

Vika auton
päästöjenvalvontajärjestelmässä
Ajakaa Volvo-korjaamolle tarkas-

          tusta varten.

Takasumuvalo
Merkkivalo palaa, kun sumuvalo on
kytketty.

Perävaunun merkkivalo
Vilkkuu, kun käytätte auton ja
perävaunun suuntavaloja.

Jos merkkivalo ei vilku, jokin perävaunun tai
auton suuntavalolampuista on viallinen.

Liian alhainen öljynpaine
Jos valo syttyy ajon aikana, moottorin
öljynpaine on liian alhainen. Pysäyttä-

kää moottori heti ja tarkastakaa moottorin
öljytaso.

Seisontajarru kytkettynä
Muistakaa, että varoitusvalo ilmaisee
vain että seisontajarru on kytkettynä,

ei sitä miten tiukasti. Tarkastakaa vetämällä
kahvasta! Kahvasta tulee aina vetää niin
voimakkaasti, että jarru lukkiutuu yhteen
”pykälään”.

Generaattori ei lataa
Jos valo syttyy ajon aikana, sähkö-
järjestelmässä on todennäköisesti

vika. Ottakaa yhteyttä Volvo-korjaamoon.

�����������������������

Turvavyömuistutin
Valo palaa niin kauan kuin kuljettaja ei ole
kiinnittänyt turvavyötään.

Moottorin esilämmitin (diesel)
Valo palaa kun moottorin esilämmitin on
toiminnassa. Kun valo sammuu, auto

voidaan käynnistää. Koskee vain dieselkäyttöi-
siä autoja.
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Kun varoitus- tai merkkivalo syttyy, tulee näyttöön samanaikaisesti viesti. Kun olette lukenut
ja ymmärtänyt viestin, voitte painaa READ-näppäintä (A). Luettu viesti poistetaan näytöstä ja
tallennetaan auton muistilistaan. Vikoja koskevat viestit säilyvät muistilistassa, kunnes
kyseiset viat on korjattu.
Hyvin vakavista vioista kertovia viestejä ei voi poistaa näytöstä.
Ne säilyvät näytössä, kunnes kyseiset viat on korjattu.

HUOM! Jos varoitusviesti tulee esille ollessanne ajotietokoneen valikoissa tai halutessanne
käyttää puhelinta, on varoitusviesti ensin kuitattava. Painakaa tällöin READ-näppäintä (A).

Muistilistaan tallennetut viestit voi lukea uudelleen. Painakaa READ-näppäintä (A), jos
haluatte hakea tallennetun viestin. Voitte selata muistilistaan tallennettuja viestejä painamalla
READ-näppäintä (A).  READ-näppäintä (A) painamalla tallennatte luetun viestin takaisin
muistilistaan.

Viestit Sisältö/toimenpide
PYSÄYTTÄKÄÄ PIKIMMITEN Pysäyttäkää auto ja moottori. Vakavan vaurion vaara.
SAMMUTA MOOTTORI Pysäyttäkää auto ja moottori. Vakavan vaurion vaara.
������� ���	 
����� ����� ��������������� �������������
���� ���	�	���� �������� �� ����� �!����� ��� �����

���		� ������" ������������� ����##�� ���$���������#� %��#�
��	&�� ������ ����� ������������� ����##�� ������������ ����������
HUOLLON AIKA Kun viesti näkyy, on aika suorittaa huolto. Viestin näkymiseen vaikuttavat ajettu kilometrimäärä,

edellisestä huollosta kuluneiden kuukausien määrä ja moottorin käyntiaika.
1) ÖLJY VÄHISSÄ - LISÄÄ ÖLJYÄ* Moottorin öljymäärä on liian pieni. Tarkastakaa ja lisätkää öljyä mahdollisimman pian. Katsokaa

lisätietoja sivulta 149.
2) '��(� 
��	���� )� *(��(������� *	�	++	��", +�������#� �� !������ �#� ����#� %��#��� *!��!������ ����� ��������������  �� ���������� �� !������� ���� ������ -./�
01� '��(� 
��	���� )� ��++�������� +������	, +�������#� �� !������ �#� ����#� %��#��� *!��!������ ����� �������������2� ����������� ���������  �� ���������
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01�'��(�
��	����)��������	�	����, +�������#� �� !������ �#� ����#� %��#��� *!��!������ ����� �������������2� ����������� ���������  �� ���������
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-1� "�!�����#� !�$����� ���������� �������������#� �#���� 01� "�!�����#� !�$����� 	
������� �������������#� �#����
* Koskee vain öljymäärän anturilla varustettuja moottoriversioita.
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Painakaa painiketta vaihtaak-
senne tilojen Comfort tai Sport
välillä. Ks. myös sivua 95.

* Lisävaruste tietyillä markkina-alueilla

HUOM! Painikkeiden keskinäinen sijainti voi olla erilainen.
3603559d

3603554m

3603549m

3603546m
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Tätä katkaisinta käytetään
STC/DSTC-järjestelmän
toimintojen rajoittamiseen tai
uudelleen kytkemiseen.
Kun merkkivalo katkaisimessa
palaa, STC/DSTC-järjestelmä
on aktivoituna (jos mitään
vikaa ei esiinny).
HUOM! STC/DSTC-

järjestelmän toiminnan rajoittamiseksi pitää
painiketta, turvallisuussyistä, pitää painettuna
vähintään puoli sekuntia. Teksti ”STC/DSTC-
LUISTONESTO POIS PÄÄLTÄ” näkyy
näytössä.

Kytkekää järjestelmä pois päältä, jos jossakin
pyörässä on pakko käyttää muista poikkeavaa
rengaskokoa.

Kun moottori käynnistetään uudelleen, on STC/
DSTC-järjestelmä taas päällä.

�������������
Huomatkaa, että auton ajo-ominaisuudet
muuttuvat, jos kytkette STC/DSTC-
järjestelmän pois päältä.

3603680m

BLIS - Blind Spot
Information System
(valinnaisvaruste)
Painakaa painiketta toiminnon
poistamiseksi tai uudelleen
aktivoimiseksi. Ks. lisätietoja
sivulta 113.
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Tällä näppäimellä voitte

kääntää ulkotaustapeilit sisään uloskäännetystä
asennosta ja ulos sisäänkäännetystä asennosta.
Tehkää näin, jos taustapeili on kääntynyt
vahingossa ulkopuolisen voiman vaikutuksesta
sisään- tai ulospäin:
- Kääntäkää ko. taustapeiliä käsin eteenpäin
niin pitkälle kuin se menee.
- Kääntäkää virta-avain asentoon II.
- Kääntäkää taustapeili sisäänpäin näppäimen
avulla ja sitten ulospäin, myös näppäimen
avulla. Taustapeilit ovat nyt palanneet alkupe-
räiseen kiinteään asentoonsa.
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Käyttäkää tätä painiketta, jos
haluatte auton lisävalojen
syttyvän samanaikaisesti

kaukovalojen kanssa tai jos haluatte sulkea
toiminnon. Merkkivalo painikkeessa palaa, kun
toiminto on aktivoitu.
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Sähkön ulosottoa voidaan
käyttää 12 V varusteita, esim.

matkapuhelinta tai kylmälaatikkoa varten.
Savukkeensytytin aktivoidaan painamalla nuppi
sisään. Kun sytytin on käyttövalmis, nuppi
ponnahtaa itsestään ulos. Vetäkää sytytin ulos ja
sytyttäkää savuke. Kannen on oltava turvallisuus-
syistä aina paikallaan kun sytytintä ei käytetä.
Suurin virranvoimakkuus on 10 A.

HUOM! Näppäimien keskinäinen sijainti
saattaa vaihdella.

3603547m

3603550m

3603552m

3603551m
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Järjestelmä on aktivoituna
aina, kun auto käynnistetään.
Painakaa painiketta pysäköin-

titutkan aktivoinnin poistamiseksi/uudelleen
aktivoimiseksi. Ks. myös sivua 96.
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(tietyt maat)
Painakaa tätä painiketta
tavaratilan luukun lukitsemi-
seksi. Luukku pysyy tällöin

lukittuna vaikka ovien lukitus avataan manuaali-
sesti pääavaimella, sen kauko-ohjaimella tai
huoltoavaimella.
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Käyttäkää tätä näppäintä, kun haluatte jostain
syystä kytkeä irti salpalukitusasennon (salpalu-
kitusasento merkitsee, että ovia ei voida avata
sisäpuolelta niiden ollessa lukittuina). Käyttäkää
myös tätä painiketta, kun haluatte hälytysjärjes-
telmänne kytkeä liike- ja kallistustunnistimet
pois toiminnasta2. Merkkivalo palaa, kun
toiminnot ovat suljettuina/poiskytkettyinä.

1. Tietyt maat. 2. Valinnainen

3603563m

3603555m

3603548m
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Ajotietokone näyttää jatkuvasti hetkellisen
polttonesteenkulutuksen. Se laskee polttones-
teenkulutuksen kerran sekunnissa. Näytössä
oleva luku päivitetään parin sekunnin välein. Kun
auto seisoo paikallaan, näytössä näkyy ”----”.

HUOM! Näytössä voi esiintyä pientä poikkeamaa
polttoaineella toimivan lämmittimen käytön jälkeen.
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Keskimääräinen polttonesteenkulutus edellisen
nollauksen (RESET) jälkeen. Kun sytytysvirta
katkaistaan, keskimääräinen polttonesteenkulutus
tallentuu muistiin ja se pysyy muistissa, kunnes
se nollataan vivun RESET-näppäimellä (C).

HUOM! Näytössä voi esiintyä pientä poikkeamaa
polttoaineella toimivan lämmittimen käytön jälkeen.
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Näyttää matkan, joka voidaan ajaa säiliössä
olevalla polttonestemäärällä; laskettu käyttäen
polttonesteen keskikulutusta viimeisen 30 km
matkalta ja jäljellä olevaa polttonestemäärää.
Kun ajomatka jäljellä olevalla polttonesteellä
alittaa 20 km, näytössä näkyy ”----”.

HUOM! Näytössä voi esiintyä pientä poikkeamaa
polttoaineella toimivan lämmittimen käytön jälkeen.
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Ajotietokone näyttää seuraavia tietoja:

• KESKINOPEUS
• NOPEUS MAILEINA TUNNISSA7

• HETKELLINEN POLTTONESTEEN-
   KULUTUS
• KESKIMÄÄRÄINEN POLTTONESTEEN
   KULUTUS
• AJOMATKA JÄLJELLÄ OLEVALLA
   POLTTONESTEELLA
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Ajotietokoneen toiminnot valitaan kiertämällä
valintakytkintä (B) jompaankumpaan suuntaan.
Kiertämällä kytkintä edelleen pääsette takaisin
lähtöasentoon.
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Keskinopeus edellisen nollauksen (RESET)
jälkeen. Kun sytytysvirta katkaistaan, keskino-
peus tallentuu muistiin ja sitä käytetään uuden
arvon laskemisen perustana ajoa jatkettaessa.
Voidaan nollata vivun RESET-näppäimellä (C).HUOM! Jos varoitusviesti tulee näyttöön

käyttäessänne ajotietokonetta, on varoitusviesti
ensin kuitattava. Painakaa tällöin READ-
näppäintä (A) siirtyäksenne takaisin tietokoneen
eri valikoihin.

A B C
3601859d

7. Tietyt maat

�	���
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�7

Ko. nopeus näytetään laatuna mph.
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Tasanopeudensäätimen säätimet ovat ohjaus-
pyörässä vasemmalla puolella.
Halutun nopeuden asettaminen:
� Painakaa CRUISE-painiketta. ”CRUISE”

esitetään mittaristossa.
� Painakaa kevyesti + tai - auton nopeuden

lukitsemiseksi. Mittaristossa esitetään
CRUISE-ON.

Tasanopeudensäädintä ei voida kytkeä päälle
nopeuden ollessa alle 30 km/h tai yli 200 km/h.

2700412d

3603564m
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� Lisätkää tai vähentäkää lukittua nopeutta

painamalla + tai - .
Nopeudeksi ohjelmoidaan se nopeus, joka
autolla on, kun painike vapautetaan.

� Lyhyt painallus + tai - (lyhyempi kuin puoli
sekuntia) vastaa nopeusmuutosta yksi km/h.

� Tilapäinen nopeuden lisääminen (alle
minuutin kestävä) kaasupolkimella esim.
ohitettaessa ei vaikuta tasanopeudensääti-
men asetukseen. Auto palaa aikaisemmin
asetettuun nopeuteen, kun kaasupoljin
vapautetaan.

��
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Painakaa 0 kytkeäksenne tasanopeustoiminnon
tilapäisesti pois. CRUISE esitetään yhdistelmä-
mittaristossa. Aiemmin asetettu nopeus säilyy
muistissa tilapäisen poiskytkennän jälkeen.
Tasanopeudensäädin kytkeytyy lisäksi tilapäise-
sti pois kun:
� Jarrupoljinta tai kytkinpoljinta painetaan
� nopeus ylämäessä laskee alle arvon 30 km/h
� vaihteenvalitsin siirretään asentoon N
� pyörät luistavat tai lukkiutuvat
� tilapäinen nopeuden lisäys on kestänyt yli

minuutin.

*�'������� '�
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Kun painatte  , auto palauttaa aiemmin
asetetun nopeuden. ”CRUISE-ON” esitetään
mittaristossa.

)�������������
Kytkekää tasanopeudensäädin pois painamalla
CRUISE. CRUISE-ON sammuu yhdistelmä-
mittariston näytössä.
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Valopaneeli

Ajovalojen korkeussäätö
Auton kuormitus muuttaa ajovalojen suuntaa
korkeussuunnassa, mikä voi johtaa vastaantule-
vien autojen häikäistymiseen. Välttäkää tätä
säätämällä ajovalojen korkeutta.
� Kääntäkää virta-avain asentoon II.
� Kääntäkää valokatkaisin (1) jompaan

kumpaan ääriasentoon.
� Pyörittäkää säädintä (3) ylös- tai alaspäin

nostaaksenne tai laskeaksenne valojen
korkeutta.

Bi-ksenonvaloilla (lisävaruste) varustetuissa
autoissa on automaattinen ajovalojen korkeus-
säätö, mistä johtuen säädin (3) puuttuu.

Seisontavalot
Seisontavalot voidaan sytyttää virta-avaimen
asennosta riippumatta.

� Kääntäkää valokatkaisin (1) keskiasentoon.
Virta-avaimen asennossa II seisontavalot
palavat aina. Rekisterikilven valot syttyvät
yhtä aikaa seisontavalojen kanssa.

Valonheittimet
Automaattiset lähivalot

Lähivalot syttyvät automaattisesti, kun virta-
avain käännetään asentoon II, paitsi jos
valokatkaisin (1) on keskiasennossa.
Tarvittaessa Volvon tekninen palvelu voi
kytkeä lähivaloautomatiikan pois.

Manuaaliset lähivalot

Tarvittaessa Volvon tekninen palvelu voi
kytkeä lähivaloautomatiikan pois.
� Kääntäkää virta-avain asentoon II.
� Kääntäkää valokatkaisin (1) myötäpäivään

ääriasentoon.
Kaukovalot

� Kääntäkää virta-avain asentoon II.
� Kääntäkää valokatkaisin (1) myötäpäivään

ääriasentoon.
� Siirtäkää vasenta ohjauspyörän vipua

ohjauspyörään päin ääriasentoon ja vapaut-
takaa se, katsokaa s. 43.

Sumuvalot
HUOM! Sumuvalojen käyttöä koskevat
määräykset vaihtelevat eri maissa.

Sumuvalo
Sumuvalot (lisävaruste) voidaan sytyttää joko
ajovalojen tai seisontavalojen kanssa.

� Painakaa painiketta (2).
Valodiodi painikkeessa (2) palaa sumuvalojen
palaessa.

Takasumuvalo
Takasumuvalo voidaan sytyttää vain joko
ajovalojen tai sumuvalojen (lisävaruste)
yhteydessä.
� Painakaa painiketta (4).
Takasumuvalon merkkivalo mittaristossa ja
valodiodi painikkeessa (4) palavat
takasumuvalon palaessa.

Mittaristovalaistus
Mittaristovalaistus palaa virta-avaimen ollessa
asennossa II ja valokatkaisimen (1) ollessa
jommassakummassa ääriasennossa. Valaistus
himmenee automaattisesti päiväaikaan ja se
voidaan säätää manuaalisesti pimeällä.

� Pyörittäkää säädintä (5) ylös- tai alaspäin
voimakkaampaa tai heikompaa valaistusta
varten.

3501847m
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Vasen ohjauspyörän vipu������������
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Säätäkää ohjauspyörä ennen ajoon lähtöä,
ei koskaan ajon aikana. Varmistakaa, että
ohjauspyörä on lukkiutunut.

6400296A
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Ohjauspyörää voi säätää korkeus- ja pituus-
suunnassa. Painakaa ohjauspylvään vasemmalla
puolella oleva säädin alas. Säätäkää ohjauspyörä
sopivaan asentoon. Varmistakaa, että ohjaus-
pyörä lukittuu haluttuun kohtaan (loveen).
Lukitkaa ohjauspyörä painamalla säädin
takaisin.

Ohjauspyörän vivun asennot
1. Kaistanvaihto, suuntavalot
2. Normaali kääntyminen, suuntavalot
3. Kaukovalovilkku
4. Kauko- ja lähivalojen kytkeminen sekä

saattovalot

Suuntavalot
Kaistanvaihto
� Siirtäkää vipua ylös- tai alaspäin

asentoon (1).
Vipu palautuu vapautettaessa lähtöasentoonsa ja
suuntavalot sammuvat.

Normaali kääntyminen
� Siirtäkää vipua ylös- tai alaspäin ääriasen-

toon (2).

Vipu jää ääriasentoonsa ja se siirretään
takaisin käsin tai se palautuu automaattisesti
ohjauspyörän liikkeen jälkeen.

Kauko- ja lähivalojen
kytkeminen
Virta-avaimen tulee olla asennossa II, jotta
kaukovalot voidaan sytyttää.
� Kääntäkää valokatkaisin myötäpäivään

ääriasentoon, katsokaa s. 42.
� Siirtäkää vipua ohjauspyörään päin

ääriasentoon (4) ja vapauttakaa se.

Kaukovalovilkku
� Siirtäkää vipua kevyesti ohjauspyörään päin

asentoon (3).
Kaukovalot palavat kunnes vipu vapaute-
taan.

Saattovalot
Osa ulkovaloista voidaan pitää palamassa
saattovaloina auton lukitsemisen jälkeen.
Aikaviive on 30 sekuntia (tehdasasetus), mutta
Volvon tekninen palvelu voi muuttaa sen 60 tai
90 sekunniksi.
� Poistakaa avain virtalukosta.
� Siirtäkää vipua ohjauspyörään päin

ääriasentoon (4) ja vapauttakaa se.
� Nouskaa ulos autosta ja lukitkaa ovi.

3602430m
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Tuulilasinpyyhkimet
0 - ����	���	������	��� ����� ���������	���
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 - Taukotoiminta. Voitte itse muuttaa ja
asettaa sopivan nopeuden taukotoiminnalle.
Kun kierrätte säätörengasta ylöspäin (katsokaa
A kuvassa), pyyhkimien pyyhintätiheys kasvaa.
Kun kierrätte säätörengasta alaspäin, pyyhkäi-
syjen väliset tauot pitenevät.

 - Pyyhkimet pyyhkivät normaalilla
nopeudella

 - Pyyhkimet pyyhkivät suurella
nopeudella

���������������������	
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Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla ja
saa tuulilasinpyyhkimet automaattisesti lisäämään
tai vähentämään nopeuttaan. Sadetunnistimen
herkkyyttä voidaan säätää renkaalla (1).

� Kääntäkää rengasta ylöspäin herkkyyden
lisäämiseksi ja alaspäin sen pienentämiseksi.
(Ylimääräinen pyyhintäliike saadaan, kun
rengasta käännetään ylöspäin.)

Päällä/Pois
Kun sadetunnistin aktivoidaan, virta-avaimen
on oltava vähintään asennossa I ja tuulilasin-
pyyhkimien vivun on oltava asennossa 0.
Sadetunnistin aktivoidaan:
� Painamalla painiketta (2). Valomerkki, joka

näyttää sadetunnistimen olevan aktivoituna,
syttyy painikkeessa.

Sadetunnistin kytketään pois valitsemalla jokin
seuraavista:
� Painakaa painiketta (2) tai
� vaihtakaa pyyhintäohjelmaa siirtämällä vi-

pua alaspäin. Jos vipua siirretään ylöspäin,
sadetunnistin pysyy aktivoituna, pyyhkimet
suorittavat ylimääräisen pyyhkäisyn ja
palautuvat sadetunnistintilaan, kun vipu
päästetään takaisin asentoon 0.

3603483j

0
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Automaattipesun yhteydessä:
Sulkekaa sadetunnistin painamalla paini-
ketta (2) virta-avaimen ollessa vähintään
asennossa I. Muutoin tuulilasinpyyhkimet
voivat käynnistyä ja vahingoittua.

Sadetunnistin sulkeutuu automaattisesti, kun
avain poistetaan virtalukosta tai viisi minuuttia
virran katkaisun jälkeen.

Tuulilasin huuhtelulaitteet
Siirtäkää vipua ohjauspyörää kohti tuulilasin
huuhtelulaitteiden käynnistämiseksi.

Ajovalojen pesimet
(lisävaruste tietyillä markkina-alueilla)
Valonheittimien huuhtelulaitteet aktivoituvat
automaattisesti, kun tuulilasin huuhtelulaitteita
käytetään.
Valonheittimien suurpainehuuhtelu kuluttaa
paljon huuhtelunestettä. Nesteen säästämiseksi
huuhdellaan valonheittimet vain joka viidennen
huuhtelun yhteydessä (kymmenen minuutin
aikajaksolla). Kun kymmenen minuuttia on
kulunut viimeisimmästä tuulilasin huuhtelusta,
valonheittimien suurpainehuuhtelu toimii jälleen
tuulilasin ensimmäisellä huuhtelulla.

���	
���
Käyttäkää runsaasti huuhtelunestettä pyyhki-
mien pyyhkiessä tuulilasia. Tuulilasin tulee
olla märkä pyyhkimien toimiessa.

Rajoitettu huuhtelu
Kun säiliössä on jäljellä n. yksi litra huuhtelu-
nestettä, suljetaan huuhtelunesteen pääsy
valonheittimille. Näin ensisijaistetaan näkyvyys
tuulilasin läpi.
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0 Lukitusasento
Ohjauslukko lukitsee ohjauspyörän,
jos avain poistetaan lukosta.

I Väliasento - ”radioasento”
Tietyt sähkölaitteet voidaan kytkeä.
Moottorin sähköjärjestelmä ei ole
kytkettynä.

II Ajoasento
Avaimen asento ajon aikana. Auton
koko sähköjärjestelmä on kytkettynä.
Dieselmoottori: Odota, kunnes
hehkutus loppuu. Katsokaa sivu 88.

III Käynnistysasento
Käynnistysmoottori kytkeytyy. Päästäkää avain
heti moottorin käynnistyttyä. Avain palautuu
automaattisesti ajoasentoon.
Jos avain on hyvin jäykkä lukossa, etupyörien
asento aiheuttaa jännityksiä ohjauslukkoon.
Kääntäkää ohjauspyörää edestakaisin avainta
kiertäessänne, niin ohjauslukko avautuu
kevyemmin.

Varmistakaa, että ohjauspyörä on lukittu,
ennen kuin poistutte autosta, niin varkaus-
riski pienenee.

����������
Älkää koskaan katkaisko sytytystä (avain
asennossa 0) tai poistako avainta virtalukosta
auton liikkuessa. Ohjauslukko voi tällöin
aktivoitua, jolloin autoa on mahdotonta ohjata.

�����#�	����������
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Virta-avain ei saa riippua yhdessä muiden
avainten tai metalliesineiden kanssa samassa
avainnipussa. Elektroninen käynnistyksenesto
voidaan tällöin aktivoida vahingossa eikä autoa
voi käynnistää.

���������������������
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Varoitusvilkkuja (kaikki suuntavalot vilkkuvat)
tulee käyttää, jos auto joudutaan pysäyttämään
niin, että muulle liikenteelle aiheutuu vaaraa tai
mahdollista haittaa.
Muistakaa: Varoitusvilkkujen käyttöä koskevat
lakimääräykset vaihtelevat eri maissa.

Sähkölämmitteiset etuistuimet
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Jos haluatte lämpöä etuistuimeen/-istuimiin,
tehkää näin:
� Painakaa kerran: korkea lämpö - katkaisi-

men molemmat merkkivalot palavat.
� Painakaa vielä kerran: alhaisempi lämpö -

katkaisimen toinen merkkivalo palaa.
� Painakaa vielä kerran: lämpö poiskytketty

(kumpikaan katkaisimen merkkivalo ei
pala).

8702784d

3601944d 8702783d

��� 
�����������
������'��
��!
��� 
����������������
���
Käyttäkää sähkölämmitystä jään ja huurteen
poistamiseksi takalasista ja taustapeileistä.
Takalasin ja taustapeilien sähkölämmitys
kytketään samanaikaisesti painamalla katkaisin-
ta. Katkaisimen merkkivalo syttyy. Sisäinen
ajastin sammuttaa taustapeilien lämmityksen
automaattisesti n. 4 minuutin kuluttua ja
takalasin n. 12 minuutin kuluttua.

8702787d

Volvo-korjaamonne voi säätää lämpötilan.
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Seisontajarru (käsijarru)
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Liitännän kannen tulee aina olla paikallaan,
jos liitäntää ei käytetä virtalähteenä tai savuk-
keensytyttimen liitäntänä.
Suurin virranvoimakkuus on 10 A.
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Seisontajarrukahva on etuistuimien välissä.
Seisontajarru vaikuttaa takapyöriin.
Kun seisontajarrukahva on kytkettynä, palaa
merkkivalo mittaristossa. Jarru vapautetaan
vetämällä kahvaa hieman ylös ja painamalla
nuppia.
Muistakaa, että mittaristossa oleva varoitusvalo
palaa myös, vaikka seisontajarrua on kiristetty
vain ”aavistuksen” verran.
Tarkastakaa että kahva on kiristetty kunnolla.
����������		
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Takaistuimen sähköliitäntäEtuistuimen sähköliitäntä
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*Kun olette lopettanut ajon ja poistanut virta-
avaimen, voitte edelleen sulkea tai avata ikkunat,
edellyttäen ettei kumpaakaan etuovea ole
avattu.

3601867d

Takaistuimen sähkötoimiset lasinnostimet voidaan
lukita kuljettajan oven katkaisinpaneelista.
Muistakaa aina katkaista lasinnostimista virta
(ts. ottaa virta-avain pois virtalukosta ja avata
jompikumpi etuovista), jos lapsia jää autoon.

Katkaisimen merkkivalo sammuksissa:
Takaoven lasia voidaan hallita sekä takaoven että
kuljettajan oven katkaisimesta.
Katkaisimen merkkivalo palaa:
Takaoven lasia voidaan hallita  vain kuljettajan
oven katkaisimesta.

(AUTO-DOWN – AUTO-UP*) sähkötoimiset
lasit avautuvat tai sulkeutuvat automaattisesti.

Jos lasit suljetaan etuistuimen AUTO-toimintaa
käyttämällä, aktivoituu puristussuojus jos lasin
liikettä estää jokin esine.

HUOM! Toiminto AUTO-UP on matkustajan
puolella vain tietyillä markkina-alueilla.

Sähkötoimisia lasinnostimia käytetään ovissa
olevilla katkaisimilla. Jotta lasinnostimet
toimisivat, virta-avaimen tulee olla radio- tai
ajoasennossa*. Ikkunat avautuvat painaessanne
katkaisimen etuosaa ja sulkeutuvat vetäessänne
sen etuosaa.

Voitte avata ja sulkea ikkunat etuistuimella
kahdella tavalla.
1. Painakaa katkaisinta varovasti alaspäin tai
nostakaa sitä varovasti ylöspäin.
Lasit nousevat tai laskevat niin kauan kuin
katkaisinta pidetään asennossaan.
2. Painakaa katkaisin kokonaan alas tai
nostakaa se kokonaan ylös ja vapauttakaa
painike tämän jälkeen. Tässä asennossa,

Takalasinnostimien poiskytkentäkatkaisin

8301395M
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Jos autossa on lapsia:
� Muistakaa aina katkaista virta ikkunan-

nostimista poistamalla avain virtalukosta,
jos kuljettaja poistuu autosta.

� Varmistakaa, etteivät lasten tai muiden
matkustajien kädet jää puristuksiin
ikkunoita suljettaessa.

Jos takaovien ikkunoita käytetään kuljettajan
ovesta tai kauko-ohjauksella:
� Tarkastakaa etteivät kenenkään takamat-

kustajan kädet jää puristuksiin ikkunoita
suljettaessa.
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A. Normaali asento.
B. Häikäisemätön asento. Käytetään, jos

takanaajavien autojen valot häiritsevät.

Tietyissä malleissa on nk. autodim-toiminto,
mikä tarkoittaa että häikäisynpoisto tapahtuu
automaattisesti valotilanteesta riippuen.
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Taustapeilin yläreunassa vilkkuu turvavyön
varoitusvalo niin kauan kuin kuljettaja ei ole
kiinnittänyt turvavyötään.
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Kahden ulkotaustapeilin säätimet ovat etummai-
sena kuljettajan oven kyynärnojassa.
Painakaa katkaisinta. L = vasen ulkotaustapeili.
R = oikea ulkotaustapeili. Katkaisimen
merkkivalo palaa. Säätäkää asento kääntämällä
säätövipua. Kun säätö on tehty, painakaa
katkaisinta kerran. Merkkivalon tulee sammua.

Katkaisin, sähkötaustapeilit
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Jos autossa on muistitoiminnolla varustetut
taustapeilit, nämä toimivat yhdessä istuimen
muistiasetuksen kanssa, ks. sivu 68.

HUOM! Yllä mainittu edellyttää, että auto on
varustettu sähkösäätöisellä kuljettajan istuimella.

Muistitoiminto kauko-ohjaimessa
Kun avaatte auton yhdellä kauko-ohjaimista ja
muutatte ulkotaustapeilien säätöä, uudet
asennot tallentuvat kauko-ohjaimeen Seuraavan
kerran kun avaatte auton lukituksen samalla
kauko-ohjaimella ja avaatte kuljettajan oven
kahden minuutin kuluessa, peilit asettuvat
tallennettuihin asentoihin.

8802799r

A B

Tärkeää!
Käyttäkää sähkölämmitystä (ks. sivu 46)
poistaaksenne jään peileistä, ei jääkaavinta.
Kaavin voi naarmuttaa peililaseja.
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Säätäkää taustapeilit ennen kuin lähdette
ajamaan!
Hyvän yleisnäkymän antamiseksi on tausta-
peilien ulompi puolisko laajakulmapeili.
Tämän vuoksi kohteet näyttävät olevan hie-
man kauempana kuin ne todellisuudessa
ovat.
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Sähkötoiminen kattoluukku
(lisävaruste)
Aurinkosuojan säätimet sijaitsevat katon etuosassa.
Kattoluukku voidaan avata kahdella tavalla:
� Katkaisimen takareunan nosto/lasku (tuuletus-

asento)
� Siirto taaksepäin/eteenpäin (avaamisasento/

mukavuusasento*)
Virta-avaimen on oltava asennossa I tai II.

Tuuletusasento
Auki: Painakaa katkaisimen takareunaa (5)
ylöspäin.
Kiinni: Vetäkää katkaisimen takareunaa (6)
alaspäin.
Tuuletusasennosta voidaan siirtyä suoraan
mukavuusasentoon*: vetäkää säädintä taaksepäin
sen ääriasentoon (4) ja vapauttaka säädin.

Avaamisasento/mukavuusasento*
Automaattinen säätö
Siirtäkää säädintä vastuspisteen (3) yli takaääriasen-
toon (4) tai vastuspisteen (2) yli etuääriasentoon (1)
ja vapauttakaa säädin. Aurinkosuoja avautuu nyt
mukavuusasentoon* tai sulkeutuu täysin.
Avaaminen mukavuusasennosta* täysin auki:
vetäkää säädintä vielä kerran taaksepäin sen
ääriasentoon (4) ja vapauttakaa säädin.

* Mukavuusasennossa aurinkosuoja ei ole täysin
auki, jotta ilmavirran ääni vaimenee.

8301747m

1

2

3 4

5

6

1. Automaattinen sulkeminen
2. Käsin sulkeminen
3. Käsin avaaminen
4. Automaattinen avaaminen
5. Tuuletusasennon avaaminen
6. Tuuletusasennon sulkeminen

Käsin säätö
Avaaminen: Työntäkää katkaisinta taaksepäin
vastuspisteeseen (3) saakka. Aurinkosuoja
siirtyy kohti suurinta avautumisasentoa niin
kauan kuin katkaisinta pidetään tässä asennossa.
Sulkeminen: Painakaa katkaisinta eteenpäin
vastuspisteeseen (2) saakka. Aurinkosuoja
siirtyy kohti sulkeutumisasentoa niin kauan kuin
katkaisinta pidetään tässä asennossa.

)��������������
HUOM! Aurinkosuojan puristumissuoja
aktivoituu, jos jokin esine estää luukun liikkeen.
Kohdatessaan esteen aurinkosuoja pysähtyy ja
avautuu automaattisesti edelliseen avautumis-
asentoonsa. Tämä toiminto aktivoituu ainoastaan
aurinkosuojan ollessa auki-asennossa.

������������
Puristumissuoja toimii ainoastaan auki-
asennossa - ei tuuletusasennossa.

Varmistakaa, että aurinkosuoja on kunnol-
la suljettuna, ennen kuin poistutte autosta.

�����������������
� Varmistakaa, etteivät lasten tai muiden

matkustajien kädet jää puristuksiin, kun
kattoluukku suljetaan.

Jos autossa on lapsia:
� Katkaiskaa kattoluukun virta poistamalla

virta-avain lukosta, jos kuljettaja lähtee
autosta.
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Vetäkää aurinkoverho ulos hattuhyllystä ja
kiinnittäkää koukut takaikkunan yläpuolella
oleviin reikiin yllä olevan kuvan mukaan.
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Laskekaa ikkunaa hieman alas. Kiinnittäkää
aurinkoverhon koukku (A) lasin yläreunaan.
Lasi nousee ja laskee tämän jälkeen vapaasti.

�

8301256d
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Kattoluukkuun kuuluu myös sisäpuolinen,
käsin vedettävä aurinkosuoja. Kun kattoluukku
avataan, aurinkosuoja siirtyy automaattisesti
taaksepäin.
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Tärkeää!
� Älkää käyttäkö metallista jääkaavinta

poistaessanne jäätä ikkunoista. Vettä hyl-
kivä kerros voi vaurioitua.

� Käyttäkää sähkölämmitystä jään poista-
miseen peileistä!
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Etumaiset sivuikkunat ja/tai ulkotaustapeilit on
käsitelty pintakerroksella, joka tekee näkyvyy-
den ikkunoista tai peileistä hyväksi, vaikka
sataa. Tietoja lasien hoitamisesta, ks. sivua 142.

Sivuikkunat ja peilit, jotka on
varustettu vettä ja/tai likaa
hylkivällä kerroksella, on
merkitty pienellä symbolilla.

Taustapeilit
Tietyissä sääolosuhteissa likaa hylkivä pintaker-
ros toimii paremmin, jos käytetään taustapeilien
sähkölämmitystä, ks. sivua 46.
Lämmittäkää taustapeilejä:
� jos jää tai lumi peittää peilit
� voimakkaassa sateessa ja likaisella tiellä
� jos peilissä on huurua.
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Lämmitys ja ilmastointi

 Ilmanjako 54

Lämmitys- ja ilmastointilaite - hyviä neuvoja 55

Automaattinen lämmitys- ja ilmastointilaite, ECC 56

Automaattinen lämmityslaite ECC matkustamon ilmanlaatujärjestelmällä 57

Automaattinen lämmityslaite, ECC - käsisäädöt 59

Manuaalinen lämmityslaite ja ilmastointijärjestelmä A/C 60

Polttoainekäyttöinen pysäköintilämmitin (lisävaruste) 62
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A Auki
B Kiinni
C Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
D Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa

� Suunnatkaa uloimmat suuttimet sivulaseihin
kosteuden poistamiseksi etusivulaseista.

� Kylmä ilmasto: sulkekaa keskisuuttimet
parhaan mukavuuden ja huurteenpoiston
aikaansaamiseksi.

Kojetaulun tuuletussuutin

8702835d B

A

C
D
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A Auki
B Kiinni
C Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
D Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa

� Suunnatkaa suuttimet laseihin kosteuden
poistamiseksi takasivulaseista.

� Suunnatkaa suuttimet autossa sisäänpäin,
jotta takaistuimen ilmasto olisi miellyttävä.

� Muistakaa että pikkulapset voivat olla
herkkiä ilmavirralle ja vedolle.

Ovipylvään tuuletussuutin

8702826d

C

D

D

C

B

A

8702818d
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Tuloilma jaetaan neljäntoista auton eri kohtaan
sijoitetun suuttimen kautta.
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Hyvä keino vähentää kosteuden muodostumista
tuulilasin sisäpuolelle ja muihin laseihin on pestä
lasit. Käyttäkää tavallista ikkunanpesuainetta.
Lasit on pestävä useammin, jos autossa
tupakoidaan.
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Poistakaa lumi ja jää lämmitysjärjestelmän
ilmanottoaukkojen päältä (konepellin ja
tuulilasin välistä).

��������������	
Teidän tulee huolentia, että hiukkaussuodatin
vaihdetaan säännöllisin välein. Neuvotelkaa
Volvo-korjaamonne kanssa.
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Lämpötilaa valittaessa on otettava huomioon,
miltä senhetkisten tekijöiden kuten ilmannopeu-
den, ilmankosteuden, auringonpaisteen jne,
vaikutukset tuntuvat autossa.
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Aurinkotunnistin sijaitsee kojetaulun yläpuolella.
Älkää peittäkö aurinkotunnistinta.
Älkää peittäkö myöskään sisälämpötilan
tunnistinta lämmitys- ja tuuletuspaneelissa.
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Jotta ilmastointi toimisi kunnolla, sivulasien ja
mahdollisen kattoluukun pitää olla suljettuina.
Muistakaa myös, että hattuhyllylle ilmanpoisto-
aukkojen kohdille ei saa panna ilmanvirtausta
estäviä tavaroita.
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Täydellä kaasulla kiihdytettäessä ilmastointijär-
jestelmän toiminta lakkaa tilapäisesti.
Voitte havaita tällöin lämpötilan hetkellisen
nousun.
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Lämpimällä säällä saattaa ilmastointilaitteeseen
tiivistyvää vettä tippua auton alle. Tämä on
normaalia.
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Volvo-korjaamossanne on lämmitys- ja
ilmastointilaitteen korjaukseen tarvittavat
mittauslaitteet ja työkalut. Jättäkää tarkastus ja
korjaus koulutetun henkilökunnan tehtäväksi.
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Ilmastointilaitteessa on kylmäainetta R134a.
Tämä ei sisällä klooria, mikä tarkoittaa, että se
on otsonikerrokselle täysin vaaratonta.
Kylmäainetta lisättäessä/vaihdettaessa saa
käyttää vain R134a-kylmäainetta. Tämä työ
on teetettävä valtuutetulla korjaamolla.
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ECC:llä ohjataan myös ilmastointia automaatti-
sesti ja sitä käytetään vain niin paljon kuin
tarvitaan matkustamon jäähdyttämiseksi ja
kosteuden poistamiseksi riittävästi sisään
tulevasta ilmasta. Tämä saa aikaan polttoaine-
säästöä verrattuna tavanomaiseen järjestelmään,
jossa ilmastointi aina jäähdyttää ilman aivan
pakkasrajan yläpuolelle.
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Kun moottori on sammutettuna (vaikka virta-
avain on asennossa I tai II), puhallin kytkeytyy
pois automaattisesti. Tämä tapahtuu akun
purkautumisen välttämiseksi.
Puhaltimen aktivoimiseksi kääntäkää säädintä
ja asettakaa haluamanne nopeus.
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8704253d
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Istuimen
lämmitys, oikea

puoli

Takalasin ja sivupeilien
huurteenpoisto

Tuulilasin ja sivulasien
huurteenpoisto

Lämpötila vasen puoli

Sisälämpötilan tunnistinPaluukierto

AUTO

AC Päällä/Pois

Puhallin

Lämpötila oikea puoli

Istuimen lämmitys
vasen puoli

Ilmanjako

Paluukierto/Matkustamon ilmanlaatujärjestelmä
(Interior Air Quality System)
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� Sisäilmanlaatujärjestelmä on syytä pitää aina

kytkettynä.
� Kylmällä säällä paluukiertotoiminto on

rajoitettu lasien huurtumisen välttämiseksi.
� Jos laseihin muodostuu kosteutta tai

huurretta, on ilmanlaatutunnistin kytkettävä
pois.

� Huurteen ja kosteuden muodostuessa on
hyvä käyttää tuulilasin, takalasin ja sivulasi-
en huurteenpoistotoimintoja. Katsokaa
seuraavaa sivua.

� Noudattakaa Volvon huolto-ohjelman
suosittelemia yhdistelmäsuodattimen
vaihtovälejä. Ajettaessa hyvin epäpuhtaassa
ympäristössä voi yhdistelmäsuodattimen
vaihto olla tarpeen useammin.
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Painakaa 

8702780d

  ilmanlaatutunnistimen

aktivoimiseksi (normaali asento).

Tai valitkaa kolmesta eri toiminnosta

painamalla näppäintä 
8703250d

MAN AUT .

1. Painakaa 
8703250d

MAN AUT : Merkkivalo AUT palaa.

Ilmanlaatutunnistin on nyt kytketty toimimaan.

2. Painakaa 
8703250d

MAN AUT : Mikään merkkivalo ei

pala. Paluukierto ei ole kytkettynä, jollei sitä
tarvita jäähdytystä varten sään ollessa lämmin.

3. Painakaa 
8703250d

MAN AUT : Merkkivalo MAN palaa.

Paluukierto on nyt kytkettynä.

Toiminnosta toiseen siirtyminen tapahtuu

painamalla uudelleen 
8703250d

MAN AUT .
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Määrätyissä autoissa on ns. monitoimihiukkas-
suodatin ja ilmanlaatutunnistin. Kaasuja ja
hiukkasia suodattava hiukkassuodatin vähentää
hajujen ja epäpuhtauksien määrää matkustamossa.
Ilmanlaatutunnistin havaitsee, jos ulkoilmassa
olevien epäpuhtauksien määrä lisääntyy. Tällöin
tunnistin sulkee ilman sisäänoton ja ilma siirtyy
paluukiertotoimintoon. Matkustamon ilma
puhdistetaan hiukkassuodattimessa myös
paluukierron aikana.

Kun sisäilmanlaatutunnistin on kytkettynä,

palaa vihreä merkkivalo AUT  
8703250d

MAN AUT  .

8703250d

MAN AUT
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AUTO-toiminto säätelee lämmityslaitetta auto-
maattisesti, niin että valittu lämpötila saavutetaan.
Automatiikka ohjaa lämmitystä, ilmastointia,
puhaltimen nopeutta, paluukiertoa ja ilmanjakoa.
Jos yksi tai useampia toimintoja valitaan käsin,
muita toimintoja säädellään yhä automaattisesti.
Kun painetaan AUTO, kaikki käsisäädöt kytketään
pois.

8702780d
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Kahdella säätimellä voidaan säätää lämpötilaa
kuljettajan- ja matkustajanpuolella. Muistakaa että
lämmitys tai jäähdytys eivät nopeudu, vaikka
valitsisitte tahtomaanne korkeamman tai matalam-
man lämpötilan matkustamoon.

22
20

18

8702779d

26

24

8702782d
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Käyttäkää tätä näppäintä huurteen ja jään poistami-
seksi nopeasti tuulilasista ja sivulaseista. Ilma
virtaa laseihin suurella puhallinnopeudella.
Huurteenpoistonäppäimen merkkivalo palaa, kun
tämä toiminto on kytkettynä. Ilmastointia sää-
dellään nyt niin, että ilman kosteudenpoisto on
suurimmillaan. Ilma ei paluukierrä.

8702783d
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Käyttäkää tätä näppäintä halutessanne saada
nopeasti kosteuden tai huurteen pois takalasista ja
ulkotaustapeileistä. Katsokaa sivulta 46 lisätietoja
tästä toiminnosta.
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Kun ON-merkkivalo palaa, järjestelmän automatiik-
kaohjaa ilmastointia Näin tuloilma jäähtyy ja siitä
poistetaan kosteus sopivasti. Kun on valittu AC
OFF ja OFF-merkkivalo palaa, ilmastointi on aina
kytkettynä pois; muita toimintoja säädellään yhä

automaattisesti. Ilmastointi toimii lämpötilaan n. 0 °C saakka.

Kun valitaan  huurteenpoisto, ilmastointia säädellään niin, että
ilman kosteudenpoisto on suurimmillaan.

8702777d

8702784d
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Katsokaa sivulta 46 lisätietoja
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Paras jäähdytys lämpimässä
ilmastossa saadaan valitsemalla
AUTO-toiminto. Paluukier-

toa säädellään silloin automaattisesti. Käsisäätöinen paluukierto valitaan,
jos halutaan estää huonon ilman, pakokaasujen jne. pääsy sisätiloihin.
Matkustamon ilma paluukiertää, ts. autoon ei imeydy ulkoilmaa kun tämä
toiminto  on aktivoituna. Katkaisimen merkkivalo palaa.
Jos ilman annetaan paluukiertää autossa, jäätä ja huurretta voi muodostua
autossa varsinkin talvella.
Ajastintoiminnolla (monitoimihiukkassuodattimella ja ilman-
laatutunnistimella varustetuissa autoissa ei ole ajastintoimintoa)
vähennätte jään, kosteuden ja huonon ilman muodostumisen vaaraa.
Se aktivoidaan seuraavasti: Pitäkää painike painettuna  yli 3 sekuntia.
Merkkivalo vilkkuu 5 sekuntia. Ilma paluukiertää autossa 3-12 minuuttia
riippuen ulkolämpötilasta. Joka kerran kun painatte painiketta, 
ajastintoiminto aktivoituu. Jos haluatte sulkea ajastintoiminnon, painakaa
painiketta  uudelleen 3 sekunnin ajan. Merkkivalo palaa 5 sekuntia
valinnan vahvistamiseksi.

Jos valitaan     Huurteenpoisto, paluukierto kytkeytyy aina pois.

Painakaa AUTO, kun haluatte palata automaattiseen ilmanjakoon.

 ������	
Puhaltimen nopeutta lisätään tai vähennetään
kiertämällä säädintä. Jos valitsette AUTO,
puhaltimen nopeus säätyy automaattisesti.
Aikaisemmin säädetty puhaltimen nopeus kytkey-
tyy pois.

HUOM! Jos olet kiertänyt puhaltimen valitsinta myötäpäivään niin
pitkälle että vain vasen valitsimen yläpuolella oleva oranssi valo
palaa, puhallin ja ilmastointi on kytketty pois.

8703250d

MAN AUT

8702781d

Puhallus laseihin.

Puhallus pään ja kehon korkeudelle.

Puhallus jalkatilaan.
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Ilmastointilaite on kytketty
jäähdytys- ja kosteuden-
poistotoimintoon, kun

ON-merkkivalo palaa. Ilmastointilaite on
poiskytkettynä, kun OFF-merkkivalo palaa.

Kun olette valinnut  Huurteenpoisto,
ilmastointi on aina kytkettynä, jos puhallin ei ole
asennossa 0.

 ������	
Puhaltimen nopeutta lisätään
tai vähennetään kiertämällä
säädintä. Jos säädin on
0-asennossa, ilmastointi on
poiskytkettynä.
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Paluukierto yhdistettynä ilmastointiin jäähdyttää
matkustamon nopeammin ilman ollessa lämmin.
Paluukierto valitaan myös silloin, kun halutaan
estää huonon ilman, pakokaasujen jne pääsy

sisätiloihin. Matkustamon ilma paluukiertää, ts. autoon ei imeydy ilmaa
kun nuppi  on aktivoituna. Katkaisimen merkkivalo palaa. Jos ilman
annetaan paluukiertää autossa, jäätä ja huurretta voi muodostua autossa
varsinkin talvella.
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Säätäkää tuloilman lämpötila
haluamaksenne kiertämällä
säädintä. Tuloilman jäähdytystä
varten on ilmastoinnin oltava
kytkettynä.
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Säätäkää tuloilman lämpötila
haluamaksenne kiertämällä
säädintä. Tuloilman jäähdytystä
varten on ilmastoinnin oltava
kytkettynä.

Ajastintoiminnolla ehkäistään jään ja huurteen muodostumista sekä
huonoa ilmaa. Tehkää näin: pitäkää  painettuna yli 3 sekuntia. Merkki-
valo vilkkuu 5 sekuntia. Ilma paluukiertää autossa 3-12 minuuttia riippuen
ulkolämpötilasta. Joka kerran kun painatte   ajastintoiminto aktivoituu.
Jos haluatte sulkea ajastintoiminnon, painakaa painiketta  uudelleen
3 sekunnin ajan. Merkkivalo palaa 5 sekuntia valinnan vahvistamiseksi.

Kun valitsette  Huurteenpoisto, paluukierto kytkeytyy aina pois.

8702777d

8702831d
8702834d 8702834d

8702611d

8702776d
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� Kiertäkää puhaltimen katkaisinta

(0-asennosta), jos haluatte kytkeä
ilmastoinnin.

� Käyttäkää ilmastointia myös matalissa
lämpötiloissa (0 - 15 °C), niin tuloilmasta
poistetaan kosteus.
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Käyttäkää tätä näppäintä
halutessanne saada nopeasti

kosteuden tai huurteen pois takalasista ja
ulkotaustapeileistä. Katsokaa sivulta 46 lisätieto-
ja tästä toiminnosta.
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8702787d

8702833d

Hienosäätäkää ilmanjakoa paremman mukavuuden aikaansaamiseksi käyttä-
mällä symbolien välillä olevia pisteillä merkittyjä ilmanjakoasentoja.

Kun haluatte jalat lämpimiksi.

Kun haluatte miellyttävän mukavuuden ja
hyvän huurteenpoiston kylmässä ilmas-
tossa. Ei liian pientä puhaltimen nopeutta.

Kun haluatte poistaa jään ja huurteen.
Hyvä puhaltimen suurella nopeudella.

Kun haluatte hyvän jäähdytyksen
lämpimässä ilmastossa.

8702784d
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Katsokaa sivulta 46
lisätietoja.
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Ilmaa lattiatasoon ja tuuletussuutti-
miin.

Puhallus lattiaan. Jonkin verran
puhallusta tuuletussuuttimiin sekä
tuulilasin ja sivulasien huurteen-
poistosuuttimiin.

Puhallus lattiaan ja laseihin. Jonkin
verran puhallusta tuuletussuuttimiin.

Puhallus laseihin. Tässä asennossa
ilma ei paluukierrä. Ilmastointi on
aina kytkettynä. Jonkin verran
puhallusta ilmanvaihtosuuttimiin.

Puhallus edessä ja takana olevien
tuuletussuuttimien kautta.

Aurinkoisella säällä, kun ulkona on
viileää.
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A B C
3602296d

Yleistä
Ennen kuin pysäköintilämmitin voidaan ohjel-
moida, sähköjärjestelmä pitää ”herättää”.
Tämä tehdään yksinkertaisimmin:
� Painamalla READ-painiketta tai
� painamalla kaukovalovilkkua tai
� kytkemällä virta.
Pysäköintilämmitin voidaan käynnistää suoraan
tai asettaa kaksi eri käynnistymisaikaa AJASTI-
MELLA 1 ja AJASTIMELLA 2.
Käynnistysajalla tarkoitetaan tässä sitä, että auto
on valmiiksi lämmitetty.
Auton elektroniikka laskee itse käynnistysajan
vallitsevan ulkolämpötilan mukaan. Jos ulko-
lämpötila on yli 25 °C, lämmitystä ei tapahdu.
Jos lämpötila on -10 °C tai alhaisempi, pysä-
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• Kytkekää polttoainetoiminen lämmitin

pois päältä ennen tankkausta. Pakokaasut
voivat sytyttää maahan valuneen
polttoaineen.

• Tarkastakaa infonäytöstä, että lämmitin
on sammutettu. (Kun pysäköintilämmitin
on toiminnassa, näytössä esitetään
PYSÄK.LÄMMITIN PÄÄLLÄ.)

köintilämmittimen maksimi toiminta-aika on
60 minuuttia.
Jos pysäköintilämmitin ei käynnisty, toistuvista
yrityksistä huolimatta, esitetään näytössä ilmoi-
tus. Ottakaa tällöin yhteys valtuutettuun Volvo-
korjaamoon.
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Auton on oltava ulkona, kun käytetään ben-
siini- tai dieselkäyttöistä lämmitintä.

Ilmoitus näytössä
Kun asetukset AJASTIMESSA 1, AJASTI-
MESSA 2 ja suorakäynnistyksessä aktivoitu-
vat, palaa keltainen varoitussymboli mittaristos-
sa ja selventävä teksti esitetään näytössä.
Kun poistutte autosta, saatte ilmoituksen missä
tilassa laite on.

Pysäköinti mäkeen
Jos auto on pysäköitynä jyrkkään mäkeen, sen
tulee olla etupää ylöspäin, jotta polttoaineen
syöttö pysäköintilämmittimeen toimisi häiriöittä.

Auton kello/ajastin
Jos auton kello asetetaan aikaan uudelleen
ajastinasetusten jälkeen, nämä mitätöidään
turvallisuussyistä.

WARNING!
AVERTISSEMENT!

ACHTUNG!

8903920d

Varoitustarra säiliön luukussa
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Jos akun lataus ei ole riittävä tai jos polttoneste-
säilössä on liian vähän polttonestettä, kytkeytyy
pysäköintilämmitin pois päältä.
Siinä tapauksessa saatte ilmoituksen näyttöön.
Kuitatkaa viesti READ-näppäimellä (A).

������

Pysäköintilämmittimen usein toistuva käyttö
yhdistettynä lyhyihin ajomatkoihin voi ai-
heuttaa akun purkautumisen ja käynnistys-
ongelmia.
Generaattori tarvitsee aikaa tuottaakseen
riittävästi energiaa, jotta akku ei pääse läm-
mittimen säännöllisen käytön johdosta pur-
kautumaan. Varmistakaa tarvittavan energian
tuotto ajamalla autoa yhtä kauan kuin lämmi-
tin on ollut toiminnassa.

AJASTIMEN 1 tai 2 asettaminen
Turvallisuussyistä voidaan ajastimeen ohjelmoi-
da vain lähimmän vuorokauden aikoja, ei use-
ampien vuorokausien peräkkäin.
1. Askeltakaa säädinpyörän (B) avulla AJAS-

TIMEEN 1.
2. Painakaa kevyesti RESET-näppäintä (C)

päästäksenne vilkkuvaan tuntiasetukseen.
3. Siirtykää säätimellä haluttuun tuntilukemaan.
4. Painakaa kevyesti RESET-näppäintä pääs-

täksenne vilkkuvaan minuuttiasetukseen.
5. Askeltakaa renkaan (B) avulla haluamaanne

minuuttilukuun.
6. Painakaa kevyesti RESET-näppäintä vahvis-

taaksenne asetuksen.
7. Painakaa RESET-painiketta ajastimen akti-

voimiseksi.

AJASTIMEN 1 asettamisen jälkeen voitte as-
keltaa AJASTIMEEN 2. Asetukset tehdään
samalla tavalla kuin AJASTIMELLE 1.

Ajastimen käynnistämän lämmittimen
sammuttaminen
Lämmitin voidaan kytkeä pois manuaalisesi,
ennen kuin ajastintoiminto tekee sen, menettele-
mällä seuraavasti:
1. Painakaa READ-näppäintä (A)
2. Askeltakaa renkaalla (B) tekstiin AJASTIN

PNLÄMM 1 (tai 2). Teksti PÄÄLLÄ vilk-
kuu.

3. Painakaa RESET-näppäintä (C). Teksti OFF
palaa kiinteällä valolla ja lämmitin kytkeytyy
pois.
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1. Askeltakaa renkaalla (B) SUORAKÄYN-

NISTYKSEEN.
2. Painakaa RESET-näppäintä (C) päästäksen-

ne vaihtoehtoihin ON tai OFF.
Lämmitin on nyt aktivoituna 60 minuuttia. Mat-
kustamon lämmitys alkaa heti, kun moottorin
jäähdytysneste on saavuttanut riittävän
lämpötilan.
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1. Askeltakaa renkaalla (B) SUORAKÄYN-

NISTYKSEEN.
2. Painakaa RESET-näppäintä (C) päästäksen-

ne vaihtoehtoihin ON tai OFF.

A B C
3602296d
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(tietyt maat)
Kylmällä säällä voidaan tarvita lisälämmittimen
antamaa ylimääräistä lämpöä oikean lämpötilan
saavuttamiseksi matkustamossa.
Lisälämmitin käynnistyy automaattisesti, kun
lisälämpöä tarvitaan, jos moottori on käynnissä.
Se suljetaan automaattisesti, kun oikea lämpötila
on saavutettu tai moottori sammutetaan.
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Kuljettajan ja matkustajan istuimet voidaan
säätää parhaaseen istuma- ja ajoasentoon.
1. Eteen-/taaksepäin, nostakaa kahvaa ja

säätäkää oikea etäisyys ohjauspyörään ja
polkimiin. Varmistakaa säädön jälkeen, että
istuin on lukkiutunut.

2. Istuintyynyn etureunan nostaminen/
laskeminen, pumpatkaa ylös/alas*

3. Istuimen nostaminen/laskeminen, pumpat-
kaa ylös/alas.

4. Ristiselän tuen säätö, kiertäkää säädintä.
5. Selkänojan kallistuksen säätö, kiertäkää

säätöpyörää.
6. Sähkötoimisen istuimen käyttöpaneeli.

* Käyttösäädin (2) ei ole käytettävissä tiettyjen
verhoiluvaihtoehtojen yhteydessä.

��������	

• Säätäkää kuljettajan istuimen asento en-
nen ajoon lähtöä, ei koskaan ajon aikana.

• Varmistakaa, että istuin on lukkiutunut.

8504932m
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Säätäkää niskatuki korkeussuunnassa
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Keskipaikan niskatuki säädetään matkustajan
pituuden mukaan. Siirtäkää niskatukea ylöspäin
tarpeen mukaan. Jos haluatte siirtää niskasuojaa
alaspäin, painakaa myös vaseman putken takana
olevaa vapautusnuppia. Katsokaa kuvaa!
Jos käytätte yhdennettyä lasten turvavyötyynyä,
on niskasuoja säädettävä tarkoin lapsen pään
mukaan.
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Etumatkustajan istuimen selkänoja voidaan kaataa eteenpäin vaakatasoon
pitkien tavaroiden kuljetusta varten. Selkänoja kaadetaan eteen näin:
� Siirtäkää istuin mahdollisimman taakse.
� Säätäkää selkänoja etummaiseen asentoon.
� Nostakaa selkänojan takapuolella olevia salpoja.
� Kaatakaa selkänojaa samalla eteenpäin.
� Työntäkää istuin eteen siten, että niskatuki ”lukkiutuu”

käsinekotelon alle.
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Esivalmistelut
Istuimen säätö tehdään normaalisti, kun virta-
avain on asennossa I tai II. Se voidaan säätää
myös 4,5 minuutin aikana oven avaimella tai
kauko-ohjaimella tehdyn lukituksen avaamisen
jälkeen. Jos ovi on kiinni ja virta-avainta ei vielä
ole asetettu virtalukkoon tai se on asennossa 0
virtalukossa, säädöt voidaan tehdä 40 sekunnin
aikana oven sulkemisen jälkeen.

Muistitoiminto kauko-ohjaimessa
(lisävaruste)
Kauko-ohjain, jota käytetään auton lukituksen
avaamiseen, tallentaa tiedot istuimen säädöistä,
joita muutetaan. Kun auton lukitus seuraavan
kerran avataan samalla kauko-ohjaimella ja ovi
avataan viiden minuutin kuluessa, kuljettajan
istuin ja ulkotaustapeilit asettuvat tallennettuihin
asentoihinsa.

Istuimen säätö
Katkaisimilla voidaan säätää seuraavaa:
1. Istuintyynyn etureuna ylös/alas
2. Istuin eteen-/taaksepäin
3. Istuin ylös/alas
4. Selkänojan kaltevuus
Istuinta voidaan siirtää yhteen suuntaan kerrallaan.
Sähkökäyttöisissä etuistuimissa on ylikuormi-
tussuoja, joka laukeaa, jos jokin esine aiheuttaa
istuimen juuttumisen. Jos näin tapahtuu,
katkaiskaa virta (asento 0), ja odottakaa
n. 20 sekuntia ennen kuin istuinta käytetään
uudelleen.

Muistitoiminnolla varustettu istuin
(lisävaruste)
5. Istuimen ja ulkopeilien säätö, ohjelma 1
6. Istuimen ja ulkopeilien säätö, ohjelma 2
7. Istuimen ja ulkopeilien säätö, ohjelma 3
8. Säädön tallennus
Kolme asentoa voidaan tallentaa. Istuimen
säädön jälkeen pidetään painiketta MEM (8)
painettuna samalla, kun painiketta (5) painetaan.
Muistipainikkeilla (6) ja (7) voidaan istuimen ja
peilien lisäasentoja tallentaa muistiin.

Muistissa olevan asennon säätö
Pitäkää jotain muistipainiketta (5), (6) tai (7)
painettuna, kunnes istuin pysähtyy. Jos painettu
painike vapautetaan, säätöliike keskeytyy
turvallisuussyistä heti.

������������
Jos istuin alkaa liikkua vahingossa, painakaa
jotakin katkaisinta, niin istuin pysähtyy.

���������	
� Varmistakaa, ettei istuimen edessä,

takana eikä alla ole mitään esineitä
säädön aikana.

� Varmistakaa, ettei kukaan takamat-
kustajista voi jäädä puristuksiin.

� Ehkäiskää puristumisvaara estämällä
lapsia leikkimästä katkaisimilla.

8505020m
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TakalukuvalotYleisvalo ja etulukuvalo
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Yleisvalo syttyy ja sammuu katkaisinta
painamalla. Yleisvalaistus syttyy automaatti-
sesti* ja palaa 30 sekuntia, kun:
� Avaatte auton lukituksen avaimella tai

kaukosäätimellä.
� Olette pysäyttänyt moottorin ja kääntänyt

virta-avaimen 0-asentoon.
Yleisvalo syttyy* ja palaa 10 minuuttia:
� Kun jokin ovista on auki.

* Toiminto riippuu valoisuudesta ja aktivoituu,
kun on pimeää.

Yleisvalo sammuu, kun:
� Moottori käynnistyy.
� Lukitsette auton avaimella tai kaukosääti-

mellä ulkopuolelta.
Yleisvalon voi sytyttää ja sammuttaa kaikissa
tilanteissa painamalla katkaisinta lyhyesti.
Kun sytytätte yleisvalon, se palaa 10 minuuttia.
Voitte kytkeä automatiikan pois painamalla
katkaisinta yli 3 sekunnin ajan. Kun sitten
painatte näppäintä uudelleen lyhyesti, automati-
ikka kytkeytyy päälle. Tehtaalla ohjelmoituja
30 sekunnin ja 10 minuutin aikoja voidaan
muuttaa. Ottakaa yhteys Volvo-korjaamoonne.

3500887e

Ehostuspeili häikäisysuojuksessa
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Etu- ja takaistuimien lukuvalot sytytetään ja
sammutetaan painamalla vastaavaa katkaisinta.
Lukuvalot sammuvat automaattisesti 10 minuutin
kuluttua, jos niitä ei sammuteta ennen sitä.
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Varmistakaa, ettei hattuhyllyllä, lokeroissa eikä muualla autossa
ole teräviä, sojottavia tai painavia esineitä, jotka voisivat
vahingoittaa matkustajia voimakkaassa jarrutuksessa.
Kiinnittäkää aina suuret ja painavat esineet turvavöillä.

8505249e
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Tuhkakuppi tyhjennetään seuraavasti:
Etuistuimessa: vetäkää tuhkakuppia
suoraan ylöspäin.
Takaistuimessa: painakaa tuhkakuppia
alaspäin ja poistakaa se.
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Jos haluatte kiinnittää kevyehköjä esineitä, esim.
kasseja, laukkuja yms., voitte käyttää kuorma-
hihnaa. Vetäkää se ulos. Siinä on salpatoiminto
ja se toimii kuten turvavyö.
Vetäkää vapautusraksista, kun haluatte vapauttaa
kuormahihnan salpatilasta ja vetää kuorma-
hihnaa enemmän ulos.
Voitte kiinnittää ulos vedetyn kuormahihnan
kahteen asentoon. Kun kiinnitätte hihnan toiseen
asennoista, pitää painaa, kunnes kuuluu
naksahdus.
HUOM! Jos Teillä on ylimääräinen muovimatto,
jonka reunat nousevat tavaratilan sivuille, Teidän
pitää itse leikata mattoon halkio siten, että
kuormahihna voi liikkua vapaasti.

8502003d

8501983E
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Määrätyissä malleissa
on etu- ja takaistuimella

istuvilla matkustajilla käytettävissään mukinpiti-
met. Halutessanne käyttää mukinpitimiä
etuistuimilla, painakaa keskikonsolin vasenta
painiketta saadaksenne esiin kuljettajan
mukinpitimen ja alla olevaa kantta saadaksenne
esiin matkustajan mukinpitimen. Kun haluatte
siirtää matkustajan mukinpitimen takaisin
piiloon, painakaa yhtä aikaa sen molempia
laitoja siinä olevien nuolien mukaisesti.
Keskikonsolin säilytystilaa voi lisäksi käyttää
musiikkikasettien yms. säilytykseen.
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Noudattakaa kussakin maassa voimassaolevia määräyksiä varoituskolmion
käytöstä. Menetelkää seuraavasti, kun tarvitsette varoituskolmiota:
� Kääntäkää molemmat kiinnitysruuvit pystysuoraan asentoon.
� Irrottakaa varovasti varoituskolmiokotelo.
� Ottakaa varoituskolmio pois kotelosta (A).
� Avatkaa varoituskolmion neljä tukijalkaa.
� Kääntäkää auki varoituskolmion molemmat punaiset sivut.
� Asettakaa varoituskolmio liikenteen huomion ottaen sopivaan paikkaan.

Käytön jälkeen:
� Kerätkää kaikki päinvastaisessa järjestyksessä.
� Varmistakaa, että varoituskolmiokotelo on kiinnitetty kunnolla taka-

luukkuun.

8901312d
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Lattiatuki Varoituskolmio
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Varapyörän sekä nosturin ja työkalupussin löydätte tavaratilan lattian alta.
Menetelkää seuraavasti, kun haluatte ottaa ulos varapyörän.
� Taittakaa lattia sisäänpäin.
� Nostakaa pois lattiatuki, joka on asetettu varapyörän kiinnikkeeseen.

”Temporary Spare” -varapyörällä varustetuissa autoissa on lattiatuki
myös tavaratilan vasemmassa takanurkassa. Vetäkää suoraan ylöspäin,
niin varapyörän ottaminen tavaratilasta helpottuu.

� Nostakaa pois nosturi ja työkalupussi.
� Irrottakaa kiinnitys ja nostakaa varapyörä ulos.
� Asentakaa paikalleen ja kiinnittäkää päinvastaisessa järjestyksessä.

Varmistakaa, että varapyörä on tukevasti paikallaan ja että työkalupussi
ja nosturi on kiinnitetty kunnolla kiinnityshihnoillaan.

Työkalupussi ja
hinaussilmukka

Kiinnike

Varapyörä

Lattiatuki
7700231d

Nosturi
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Takinpidin on tarkoitettu vain kevyehköille
vaatteille.

8503126m
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Jos haluatte kuljettaa pitkiä esineitä, voitte
tavaratilasta käsin kääntää takaistuimen toisen
tai molemmat selkänojat eteen. Vetäkää tällöin
tavaratilan kahvasta (kahvoista). Jos selkänojien
niskasuojat ovat eteenkäännettyinä, ne pitää
kääntää yläasentoon. Kallistakaa sitten
selkänoja(t) eteen. Keskimmäistä niskasuojaa
voi joutua säätämään.
Varmistakaa, että takaistuimen selkänojat ovat
kunnolla kiinni ja lukittuina käännettyänne ne
ylös.

Luukku pitkiä tavaroita varten
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- Kaatakaa vasen selkänoja ja keskikyynär-

noja eteen.
- Työntäkää luukun salpa ylöspäin ja kaatakaa

samalla luukku eteen.
- Nostakaa selkänoja takaisin luukun ollessa

auki.
Käyttäkää turvavyötä, jotta kuorma ei pääsisi
liikkumaan.

8501931e
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Kiinnittäkää kuorma aina hyvin. Muuten se
voi lentää eteenpäin äkkinäisessä
jarrutuksessa ja vahingoittaa matkustajia.
Pankaa terävien kulmien suojaksi jotakin
pehmeätä. Pysäyttäkää moottori ja kytkekää
seisontajarru, kun kuormaatte tai poistatte
pitkiä tavaroita! Muuten on mahdollista,
että tavara osuu vaihteenvalitsimeen tai
vaihdevipuun siirtäen sen johonkin
ajoasentoon, jolloin auto voi lähteä
liikkeelle.

8502002d

Kiinnittäkää aina pitkät tavarat!

8501909d
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HUOM! Jos autossanne on integroitu lasten-
tyyny, avatkaa se kaikkein ensimmäiseksi!
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Autonne mukana on toimitettu kaksi pääavainta
ja yksi apuavain*. Toinen pääavaimista on
taitettava, ja siinä on integroitu kaukosäädin.

Avaimen kadotessa
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Elektroninen käynnistyksenestin
Avaimissa on koodatut sirut. Koodin on oltava
sama kuin virtalukon vastaanottimessa oleva
koodi. Moottorin voi käynnistää vain oikealla
avaimella, jonka koodi on oikea.

Virta-avaimet ja elektroninen
käynnistyksenesto
Virta-avainta ei saa ripustaa samaan avainnip-
puun muiden avainten tai metalliesineiden
kanssa. Elektroninen käynnistyksenesto
voidaan tällöin aktivoida vahingossa eikä autoa
voi käynnistää.

Pääavain
Pääavain sopii kaikkiin lukkoihin

Apuavain*
Kuljettajan ovi, virta- ja ohjauslukko.

*: ainoastaan tietyillä markkina-alueilla

�����������������������
1. Avaaminen
Painakaa kerran painiketta (1) kaikkien ovien,
tavaratilan luukun ja polttoainesäiliön korkin
luukun lukituksen avaamiseksi.

2. Takaluukku
Painakaa kaksi kertaa painiketta (2) vain
tavaratilan luukun lukituksen avaamiseksi.

3. Paniikkitoiminto
Paniikkitoimintoa voidaan käyttää hätä-
tapauksissa ympäristön huomion herättämiseen.
Jos punaista painiketta (3) pidetään painettuna
vähintään 3 sekuntia tai sitä painetaan kaksi

1. Avaaminen  2. Takaluukun avaaminen
3. Paniikkitoiminto  4. Turvavalot
5. Lukitseminen  6. Avaimen taitto/avaus

�

�

�
�

�

�

8302498d
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Pääavaimella tai sen kaukosäätimellä lukitaan tai
avataan kaikki ovet ja takaluukku ulkopuolelta
samanaikaisesti. Tässä asennossa ovien
lukkonupit ja kahvat kytkeytyvät pois toimin-
nasta.
Ovenavaimella tai kaukosäätimellä avataan kaikki
ovet ja takaluukku ulkopuolelta samanaikaisesti.

Ulkopuolelta lukittaessa polttoaineen täyttöaukon
luukku lukkiutuu 10 minuutin viiveellä.

8301290d
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Ovipaneelin katkaisimella voidaan kaikki ovet ja
takaluukku lukita tai avata samanaikaisesti
(toimii, jos lukot on aukaistu pääavaimella).
Lisäksi voidaan jokainen ovi lukita lukitusnupil-
la ja lukitus avata avaamalla ovi kahvalla.
Edellä kuvattu on voimassa vain, kun autoa ei
ole lukittu ulkopuolelta.

8302186m

kertaa tänä aikana, suuntavalot ja äänitorvi
aktivoituvat. Paniikkihälytys  suljetaan kauko-
ohjaimen millä tahansa painikkeella tai auto-
maattisesti 25 sekunnin kuluttua.

4. Turvavalot
Tehkää seuraavasti, kun lähestytte autoa:
Painakaa kaukosäätimen keltaista näppäintä (4).
Nyt syttyvät sisävalot, seisontavalot, rekisteri-
kilven valot ja ulkotaustapeilien valot (tietyt
mallit).  Jos autoon on kytketty perävaunu,
myös sen valot syttyvät. Nämä valot palavat
30, 60 tai 90 sekuntia. Haluamanne aikamäärä
voidaan asettaa valtuutetussa Volvo-korjaa-
mossa.
Kun haluatte kytkeä turvavalot pois,
painakaa keltaista näppäintä uudelleen.

5. Lukitseminen
Lukitkaa kaikki ovet, takaluukku ja polttoaineen
täyttöaukon luukku näppäimellä 5. Polttoaineen
täyttöaukon luukku lukkiutuu 10 minuutin
viiveellä.

6. Avaimen taittaminen/avaaminen
Avaimen voi taittaa kokoon painamalla
näppäintä 6 ja taittamalla samalla avaimen terän
näppäinosan sisään.
Taittuva avain avautuu automaattisesti saman
näppäimen painalluksella.
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Normaalisti takaluukun lukitus avataan ja
lukitaan, kun auton lukitus avataan tai lukitaan
pääavaimella kuljettajan ovesta tai kaukosääti-
mellä. Takaluukku voidaan avata painamalla
hitaasti kaukosäätimen takaluukkunäppäintä
kaksi kertaa 3 sekunnin sisällä tai painamalla
takaluukun avaajaa. Takaluukun lukitus avataan
pääavaimella vain hätätapauksessa (jos kauko-
säädin on mennyt rikki tai autossa ei ole virtaa).
Toimikaa silloin seuraavasti: työntäkää pääavain
lukossa olevan tulpan ylä- tai alaosaan. Kään-
täkää ylös- tai alaspäin ja irrottakaa tulppa.
Avatkaa sen jälkeen takaluukku.
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Ovet lukkiutuvat automaattisesti, kun auton
nopeus ylittää 7 km/h ja ne pysyvät lukittuina,
kunnes jokin ovi avataan sisäpuolelta tai lukitus
avataan jollain keskuslukituspainikkeella.
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Halutessanne avata vain takaluukun tehkää näin:
�    Painakaa kaksi kertaa kauko-ohjaimessa

olevaa tavaratilan luukun painiketta.
Tavaratilan luukun lukitus avataan ja luukku
avautuu samalla hieman.

Jos kaikki ovet ovat lukittuina sulkiessanne
sitten takaluukkua, se lukkiutuu automaattisesti.
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Jos lukko toistuvasti jättää reagoimatta kauko-
säätimen signaaliin normaalilta etäisyydeltä,
paristo pitää vaihtaa:
� Irrottakaa kansi kampeamalla varovasti sen

takareunaa ylös pienellä ruuvitaltalla.
� Vaihtakaa paristo (tyyppi CR 2032,

3 volttia) - asettakaa pluspuoli ylöspäin.
Älkää koskeko paristoon ja sen koske-
tuspintoihin sormin.

� Asentakaa kansi paikalleen. Varmistakaa,
että kumitiiviste on oikein paikallaan ja ehjä,
jottei sisään pääse vettä.

� Toimittakaa paristo Volvo-korjaamoon, joka
huolehtii sen hävittämisestä ympäristöystä-
vällisellä tavalla.
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Jos mitään ovea tai peräovea ei avata kahden
minuutin kuluessa lukituksen avaamisesta
kaukosäätimellä ulkopuolelta, auton ovet
lukkiutuvat automaattisesti uudelleen.
Tämä toiminto estää auton ovien jäämisen
vahingossa lukitsematta.
Hälyttimellä varustetut autot, katsokaa sivua 83.

HUOM! Jos takaluukku on avattu kaukosääti-
men painikkeen avulla, automaattista uudelleen
lukitusta ei voi tapahtua.

8302194m
8302195m



81

�	��	�
��������������������	
�	�������

#�����������������$
Autossanne on erityinen salpalukitusasento,
mikä merkitsee sitä että ovien ollessa lukittuina
niitä ei voi avata auton sisältä. Salpalukitus-
asento voidaan kytkeä vain ulkopuolelta
lukitsemalla kuljettajan ovi avaimella tai
kaukosäätimellä. Kaikkien ovien pitää olla
kiinni ennen kuin salpalukitus aktivoidaan.
Ovia ei nyt voi avata sisäpuolelta. Ovien lukitus
voidaan avata vain ulkopuolelta kuljettajan
ovesta tai kaukosäätimellä (koskee vain
salpalukituksella varustettuja autoja).
Autoa ei voida avata painamalla ovien
ulkopuolisia lukkonuppeja.
Salpalukitus kytkeytyy päälle 25 sekunnin
viiveellä ovien sulkemisen jälkeen.
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Älkää jättäkö ketään autoon kytkemättä
salpalukitusasentoa pois.
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Jos joku haluaa jäädä autoon ja haluatte
kuitenkin lukita ovet ulkopuolelta, salpaluki-
tusasennon voi kytkeä pois. Painiketta voidaan
painaa sen jälkeen kun avain on käännetty pois
asennosta II, siihen saakka kun auto lukitaan,
eli niin kauan kuin keskikonsolin katkaisimille
syötetään virtaa. Painikkeen merkkivalo palaa,
kunnes lukitsette auton avaimella tai kaukosää-
timellä. Viesti jää näyttöön siihen saakka
kunnes avain otetaan pois virtalukosta.
Salpalukitusasento on nyt poiskytkettynä. Kun
sytytysvirta kytketään seuraavan kerran,
salpalukitus aktivoituu uudelleen.

3602415d
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Turvavalot
Toimikaa näin lähestyessänne autoanne:
� Painakaa kaukosäätimen keltaista näppäintä.
Nyt syttyvät sisävalot, seisontavalot, rekisteri-
kilven valot ja ulkotaustapeilien valot (tietyt
mallit).

* Tietyt maat
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Toiminto on tarkoitettu käytettäväksi, kun auto
jätetään huoltoon, hotelliin tai vastaavaan.
Huoltoavain annetaan henkilökunnalle, joka voi
avata ja ajaa autolla, mutta ei pääse tavaratilaan (tai
käsinekoteloon, jos se on lukittu pääavaimella).
Huoltolukituksen aktivointi:
� Kääntäkää pääavain asentoon II.
� Painakaa painiketta. Siinä oleva diodi palaa,

kun toiminto on aktivoitu ja ilmoitus esite-
tään näytössä.

Huoltolukituksen sulkeminen:
� Kääntäkää pääavain asentoon II ja painakaa

painiketta uudelleen.

* Tietyt maat

Lapsilukon salpa - vasen takaovi Lapsilukon salpa - oikea takaovi

 VAROITUS!
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Mekaaninen lapsilukko -
takaovet
Kummankin takaoven reunassa on lapsilukon
salpa ja niihin pääsee käsiksi vain ovien ollessa
auki. Kiertäkää salpaa litteällä metalliesineellä,
esimerkiksi ruuvitaltalla, lapsilukon aktivoimi-
seksi tai poiskytkemiseksi.
A. Lapsiturvallinen asento - ovia ei voida avata

sisäpuolelta; kiertäkää ulospäin.
B. Ei lapsiturvallinen asento - ovet voidaan

avata sisäpuolelta; kiertäkää sisäänpäin.

8302518d
83
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Kytkettynä hälytin valvoo jatkuvasti kaikkia hälytintuloja.
Hälytys laukeaa, jos:
� konepelti avataan
� peräovi avataan
� sivuovi avataan
� virtalukko kytketään päälle väärällä avaimella tai sitä yritetään rikkoa
� matkustamossa havaitaan liikettä (jos matkustamossa on liikeanturi -

lisävaruste)
� autoa nostetaan tai hinataan (jos autossa on kallistusanturi - lisävaruste).
� akkukaapeli irrotetaan
� joku yrittää kytkeä sireenin pois
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Painakaa kaukosäätimen LOCK-nuppia. Suuntavalojen pitkä vilkkusig-
naali ilmaisee, että hälytin on kytkettynä ja kaikki ovet ovat kiinni. Eräillä
markkina-alueilla hälyttimen voi aktivoida avaimella tai lukituskatkaisi-
mella kuljettajan ovesta.
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Painakaa kaukosäätimen UNLOCK-näppäintä. Suuntavalojen kaksi
lyhyttä vilkkusignaalia ilmaisevat, että hälytin on kytketty pois. Tietyillä
markkina-alueilla hälyttimen voi kytkeä pois avaimella.

���������� ������������������������
Jos hälytin antaa äänihälytyksen ja haluatte kytkeä sen pois, painakaa
kaukosäätimen UNLOCK-näppäintä. Kuittaussignaalina annetaan
suuntavalojen kaksi lyhyttä välähdystä.

+��������-������
Äänihälytys annetaan akkuvarmennetulla sireenillä. Jokainen hälytyssig-
naali kestää 25 sekuntia.

Hälytyksen yhteydessä kaikki suuntavalot vilkkuvat 5 minuuttia tai
kunnes kytkette hälytyksen pois edellä olevan selostuksen mukaisesti.
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Jos mitään sivuovea tai peräovea ei avata kahden minuutin kuluessa
hälyttimen kytkemisestä pois päältä, ja auto on avattu lukituksesta
kaukosäätimellä, hälytin kytkeytyy automaattisesti uudelleen päälle.
Auto lukkiutuu samanaikaisesti. Tämä toiminto estää jättämästä hälytintä
vahingossa poiskytketyksi.
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Kojetaulun päällä oleva merkkivalo ilmaisee hälytinjärjestelmän tilan:

� Merkkivalo sammuksissa: Hälytin on  poiskytkettynä.
� Valo vilkkuu kerran joka toinen sekunti: Hälytin on kytkettynä.
� Valo vilkkuu nopeasti hälyttimen poiskytkemisen jälkeen ja

sytytysvirran kytkemiseen saakka: Hälytin on lauennut.
� Jos hälytinjärjestelmässä on vika, näyttöön tulee viesti sekä

toimenpideohje.

�/&�
//*
Älkää yrittäkö itse korjata tai muuttaa hälytysjärjestelmään kuuluvia
komponentteja. Tällaiset yritykset voivat vaikuttaa vakuutusehtoihin.

3602415d
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Jotta hälytin ei hälyttäisi vahingossa, jos autoon esim. jätetään koira tai
laivamatkan aikana, voidaan liike- ja kallistustunnistimet kytkeä tilapäisesti
pois. Näppäintä voidaan painaa sen jälkeen kun avain on käännetty pois
asennosta II, siihen saakka kun auto lukitaan, eli niin kauan kuin keski-
konsolin katkaisimille syötetään virtaa. Näppäimen merkkivalo palaa,
kunnes lukitsette auton avaimella tai kaukosäätimellä. Viesti jää näyttöön
siihen saakka, kunnes avain otetaan pois virtalukosta. Kun tämän jälkeen
kytkette seuraavan kerran auton sytytyksen, tunnistimet kytkeytyvät taas
päälle.
Jos autossa on salpalukitus, se aktivoituu samalla. Katsokaa sivu 81.
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Matkustamon liiketunnistimen testi:
1. Avatkaa kaikki ikkunat.
2. Aktivoikaa hälytin. Hälyttimen aktivointi kuitataan merkkivalon

hitaalla vilkahduksella.
3. Odottakaa 30 sekuntia.
4. Testatkaa matkustamon liiketunnistin nostamalla esim. laukku istuimelta.

Hälytinjärjestelmän tulee tällöin antaa äänihälytys ja vilkuttaa valoja.
5. Kytkekää hälytys pois avaamalla lukitus kaukosäätimellä.

Ovien testi:
1. Aktivoikaa hälytin.
2. Odottakaa 30 sekuntia.
3. Avatkaa kuljettajan oven lukitus avaimella.
4. Avatkaa yksi ovista. Hälytinjärjestelmän tulee nyt aktivoitua.
5. Toistakaa testi toisen oven kohdalla.
6. Kytkekää hälytys pois avaamalla lukitus kaukosäätimellä.

Konepellin testaus:
1. Istukaa autoon ja kytkekää liiketunnistin pois sivulla 80 annettujen

ohjeiden mukaan.
2. Aktivoikaa hälytin (istukaa edelleen autossa ja lukitkaa ovet kaukosää-

timen “lock”-näppäimellä).
3. Odottakaa 30 sekuntia.
4. Avatkaa konepelti kojetaulun alla olevasta kahvasta. Hälyttimen tulee

nyt antaa äänihälytys ja vilkuttaa valoja.
5. Kytkekää hälytys pois avaamalla lukitus kaukosäätimellä.

Takaluukun testaus:
1. Aktivoikaa hälytin.
2. Odottakaa 30 sekuntia.
3. Avatkaa lukitus avaimella kuljettajan puolelta.
4. Avatkaa takaluukku. Hälyttimen tulee nyt soida ja vilkkua.
5. Kytkekää hälytys pois avaamalla lukitus kaukosäätimellä.

Jos hälytinjärjestelmä ei toimi oikealla tavalla, antakaa valtuutetun
Volvo-korjaamon tarkastaa auto.

�������



86



87

Käynnistys ja ajo

Moottorin käynnistys 88

Taloudellinen ajo 89

Käsivaihteisto 91

Automaattivaihteisto 92

Neliveto (AWD) 94

Aktiivinen alusta FOUR-C 95

Pysäköintitutka 96

Hinaus 98

Apukäynnistys 99

Ajo perävaunun kanssa 100

Vetolaite 102

Irrotettava vetokoukku 104

Kuormaus 106

Valokuvion sovitus 107

Jarrujärjestelmä/ABS/EBD 110

Vakautusjärjestelmä 112

BLIS (Blind Spot Information System) 113



88

�����������	
�����
�

���������������	
���
Polttonestesäiliön kansi on oikeassa takaloka-
suojassa olevan luukun takana.
Lämpimällä säällä säiliöön saattaa muodostua
jonkin verran ylipainetta. Avatkaa silloin tulppa
hitaasti. Älkää täyttäkö säiliöön liikaa polttones-
tettä. On suositeltavaa, ettei polttoneste-
pistoolin anneta naksahtaa pois päältä
enempää kuin kerran! Jos polttonestesäilössä
on liikaa polttonestettä, se voi tulvia yli
lämpötilan ollessa korkea!
Kiertäkää tankkauksen jälkeen kantta kiinni,
kunnes kuuluu yksi tai useampia naksahduksia.
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Polttonestesäiliön luukku on lukitsematon ja
avattavissa, kun autoa ei ole lukittu.

2302129d

HUOM! Kun auto lukitaan ulkopuolelta,
täyttöaukon luukku lukkiutuu 10 min. viiveellä.
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1. Kytkekää seisontajarru (käsijarru).
2. Automaattivaihteisto Vaihteenvalitsin

asennossa P tai N.
Käsivaihteisto: Vaihdevipu vapaa-
asennossa ja kytkinpoljin täysin alaspai-
nettuna. Tämä on erityisen tärkeää hyvin
kylmällä säällä.

3. Kääntäkää virta-avain käynnistysasentoon.
Jos moottori ei käynnisty 5-10 sekunnissa,
vapauttakaa avain ja yrittäkää uudelleen.

�������������		�����
HUOM! Älkää käyttäkö polttonesteessä
lisäaineita, ellei Volvo-korjaamo ole sellaista
suositellut.

��������
Bensiinikäyttöisiin autoihin on aina tankatta-
va lyijytöntä bensiiniä, ettei katalysaattori
vaurioidu.

 VAROITUS!
Sammuttakaa aina matkapuhelimenne poltto-
aineen täytön ajaksi - soittosignaali voi ai-
heuttaa kipinöintiä, joka sytyttää höyrysty-
neen polttoaineen johtaen tulipaloon tai hen-
kilövammoihin.
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1 Kytkekää seisontajarru (käsijarru).
2 Automaattivaihteisto Vaihteenvalitsin

asennossa P tai N.
Käsivaihteisto: Vaihdevipu vapaa-
asennossa ja kytkinpoljin täysin alaspai-
nettuna. Tämä on erityisen tärkeää hyvin
kylmällä säällä.

3 Kääntäkää virta-avain ajoasentoon. Merkki-
valo mittaristossa syttyy osoittamaan, että
esilämmitys on toiminnassa. Kääntäkää
avain käynnistysasentoon kun merkkivalo
sammuu.
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Dieselöljyssä saattaa alhaisessa lämpötilassa
tapahtua parafiinin kiteytymistä (-5 ºC -
-40 ºC), mikä aiheuttaa käynnistysvaikeuksia.
Kylmänä vuodenaikana on aina käytettävä
talvilaatuista dieselpolttoainetta.

HUOM! Riippuen moottorin lämpötilasta
käynnistyshetkellä määrättyjen moottorityyppien
joutokäyntikierrosluku on kylmäkäynnistyksen
yhteydessä - lyhyen hetken - normaalia
korkeampi.
Syynä on Volvon pyrkimys minimoida pakokaa-
supäästöt nostamalla moottorin pakokaasunpuh-
distusjärjestelmän lämpötilan oikeaksi käyttö-
lämpötilaksi mahdollisimman nopeasti.
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Taloudellinen ajo edellyttää ennakoivaa, sujuvaa
ajotapaa ja nopeuden suhteuttamista liikenne-
tilanteeseen.

Muistakaa seuraavat seikat:
� Käyttäkää moottori lämpimäksi niin

nopeasti kuin mahdollista! Toisin sanoen:
älkää käyttäkö moottoria yksinomaan
joutokäynnillä, vaan lähtekää liikkeelle
moottoria kevyesti kuormittaen mahdolli-
simman pian.

� Kylmä moottori kuluttaa huomattavasti
enemmän polttonestettä kuin lämmin.

� Välttäkää ajamasta lyhyitä matkoja, koska
moottori ei tällöin ehdi lämmetä.

� Ajakaa joustavasti! Välttäkää tarpeettomia
kiihdytyksiä ja äkkijarrutuksia.

� Älkää kuljettako tarpeetonta, painavaa
kuormaa autossa.

� Älkää ajako talvirenkailla, kun tienpinta on
paljas ja kuiva.

� Poistakaa taakkateline, kun sitä ei tarvita.
� Älkää pitäkö sivuikkunoita tarpeettomasti

auki.
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Ajaminen liukkaalla tiellä voidaan kokea eri
tavoin riippuen siitä oletteko valinnut käsivalin-
taisen vaihteiston tai automaattivaihteiston.
Tämän vuoksi on hyvä harjoitella liukkaalla
ajamista hallituissa muodoissa, jolloin tiedätte
kuinka uusi autonne reagoi.
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Auton sähkötoiminnot kuormittavat akkua eri
tavoin. Välttäkää virta-avaimen pitämistä
asennossa II, kun moottori on sammutettu.
Käyttäkää sen sijaan asentoa I, jolloin kulute-
taan vähemmän virtaa. 12 V:n liitäntä tavarati-
lassa antaa virtaa myös virta-avaimen ollessa
poistettuna.
Esimerkkejä paljon virtaa kuluttavista toimin-
noista:
� matkustamon puhallin
� tuulilasinpyyhkimet
� audiolaitteet
� seisontavalot.
Olkaa tarkkaavainen myös eri lisävarusteiden
suhteen. Ne kuormittavat sähköjärjestelmää.
Älkää käyttäkö paljon virtaa kuluttavia toimin-
toja, kun moottori on sammutettuna.  Jos
akkujännite on matala, esitetään teksti mittaris-
ton näytössä. Ilmoitusta mittariston näytössä
esitetään, kunnes moottori on käynnistetty.
Energiansäästötoiminto sulkee tietyt toiminnot
tai rajoittaa akun kuormitusta esim. vähentä-
mällä tuuletuspuhallusta ja sulkemalla
äänentoistolaitteet.
Ladatkaa akkua käynnistämällä moottori.
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Tietyissä olosuhteissa, esim. vuoristoajossa ja
raskaalla kuormituksella, on olemassa mootto-
rin ja jäähdytysjärjestelmän ylikuumenemisen
vaara. Erityisesti jos sää on lämmin.

Jäähdytysjärjestelmän ylikuumenemisen
välttämiseksi:
� Ajakaa hitaalla nopeudella, jos vedätte

perävaunua ylös jyrkkää mäkeä.
� Kytkekää ilmastointi välillä pois päältä.
� Välttäkää käyttämästä moottoria jouto-

käynnillä.
� Älkää sammuttako moottoria heti raskaan

ajon jälkeen.
� Poistakaa etusäleikön edessä olevat

lisävalot, jos ajatte hyvin kuumassa säässä.
Moottorin ylikuumenemisen välttämiseksi:
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Sopeutuva järjestelmä
Vaihteistoa ohjataan ns. sopeutuvalla järjestel-
mällä, joka jatkuvasti rekisteröi kuinka vaihteis-
ton käyttäytyy. Järjestelmä havainnoi jokaista
vaihtamista optimaalisen vaihtamislaadun suhteen.

Lock-up -toiminto
Vaihteissa on Lock-up -toiminto (lukitut
vaihteet), joka parantaa moottorijarrutusta ja
pienentää polttoaineenkulutusta.

Turvajärjestelmät
Automaattivaihteistolla varustetuissa autoissa on
erityisiä turvajärjestelmiä:

Avainsalpa - Keylock
Jotta virta-avain voidaan poistaa, vaihteenvalitsi-
men pitää olla P-asennossa. Kaikissa muissa
asennoissa avain on salvattu.

Pysäköintiasento (P-asento)
Auto paikallaan ja moottori käynnissä:
Painakaa jarrupoljinta, kun siirrätte vaihteen-
valitsimen toiseen asentoon.

Sähköinen vaihtamissalpa -
Shiftlock
Pysäköintiasento (P-asento)
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää P-asennos-
ta muihin vaihdeasentoihin, pitää virta-avaimen
olla asennossa I tai II ja jarrupolkimen painettu-
na.

Vapaa-asento (N-asento)
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää
N-asennosta muihin vaihdeasentoihin, pitää
virta-avaimen olla asennossa I tai II ja jarrupol-
kimen painettuna.
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Lähdettäessä liikkeelle matalissa lämpötiloissa
voivat vaihtamiset joskus tuntua kovilta. Tämä
johtuu vaihteistoöljyn jäykkyydestä kylmässä.
Jotta moottorin pakokaasupäästöjä voidaan
vähentää, vaihteisto vaihtaa suuremmalle
tavallista myöhemmin, jos moottori on käynnis-
tetty matalissa lämpötiloissa.
Ajettaessa kylmällä moottorilla vaihteisto
vaihtaa korkeammalla kierrosluvulla. Näin
katalysaattori saavuttaa nopeammin oikean
toimintalämpötilansa.

 ��!�"��#� 
Kun kaasupoljin painetaan täysin pohjaan
(normaalin täyskaasuasennon ohi), tapahtuu
automaattisesti välitön vaihtaminen pienemmälle
vaihteelle, ns. kick-down -vaihtaminen.
Kun ko. vaihteen maksiminopeus on saavutettu
tai jos kaasupoljin vapautetaan kick-down -
asennosta, tapahtuu vaihtaminen ylöspäin
automaattisesti.
Kick-down -toimintoa käytetään, kun tarvitaan
mahdollisimman hyvää kiihtyvyyttä, esim.
ohitettaessa.
Ylikierrosten välttämiseksi on vaihteiston
ohjausohjelma varustettu alasvaihtamissuojalla.

Kick-down -toimintoa ei voida käyttää manuaa-
lisissa* tiloissa. Palatkaa automaattitilaan D.

* Koskee Geartronic-järjestelmää.
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Painakaa kytkinpoljin kokonaan pohjaan
jokaisella vaihtamiskerralla. Ottakaa jalka pois
kytkinpolkimelta vaihtamisten välillä. Vaihta-
miskaaviota on noudatettava.
Mahdollisimman hyvän polttoainetalouden
saamiseksi käyttäkää mahdollisimman suuria
vaihteita mahdollisimman paljon.
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Kytkekää peruutusvaihde auton seistessä
täysin paikallaan.
Jotta voitaisiin vaihtaa peruutusvaihteelle,
vaihdetanko on ensin käännettävä vapaa-
asentoon (3. ja 4. vaihteen väliin).
Peruutusvaihteen salvan vaikutuksesta peruu-
tusvaihdetta ei siis voi kytkeä suoraan 5.
vaihteelta.
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Vaihteenvalitsimen asennot
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N-asento on vapaa-asento, moottori voidaan
käynnistää, mikään vaihde ei ole kytkettynä.
Kytkekää seisontajarru, kun auto on paikallaan
vaihteenvalitsin N-asennossa.

�����������'���������(
D on normaali ajoasento. Vaihteisto vaihtaa
automaattisesti suuremmalle ja pienemmälle
vaihteelle kaasupolkimen asennon ja ajonopeu-
den mukaan. Auton on oltava paikallaan, kun
valitsin siirretään D-asentoon R-asennosta.
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Isommalle ja pienemmälle vaihtaminen 1., 2., 3.,
ja 4. vaihteen välillä tapahtuu automaattisesti.
Vaihteisto ei vaihda 5. vaihteelle.
Asentoa 4 voidaan käyttää:
� vuoristoajossa
� vedettäessä perävaunua
� moottorijarrutuksen lisäämiseksi

*��������������������
Isommalle ja pienemmälle vaihtaminen 1., 2. ja
3. vaihteen välillä tapahtuu automaattisesti.
Vaihteisto ei vaihda 4. vaihteelle.
Asentoa 3 voidaan käyttää:
� vuoristoajossa
� vedettäessä perävaunua
� moottorijarrutuksen lisäämiseksi

�����������'�
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Käyttäkää tätä asentoa, kun käynnistätte
moottorin tai pysäköitte auton.
Auton on oltava paikallaan, kun valitsin
siirretään P-asentoon!
P-asennossa vaihteisto on mekaanisesti
lukittuna. Vetäkää aina seisontajarru päälle
pysäköitäessä!

+����������'�������(
Auton on oltava paikallaan R-asentoa
kytkettäessä!

,���-����
Vaihteenvalitsimen
vieressä olevalla
W-painikkeella kytketään
talviohjelma W päälle ja
pois. Mittaristossa
esitetään symboli W, kun
talviohjelma on aktivoitu.

Talviohjelmalla auto lähtee liikkeelle 3. vaihteella
helpottaen liikkeelle pääsemistä liukkaalla tiellä.
Pienemmät vaihteet aktivoidaan vain kick-down
-tilanteessa talviohjelman ollessa aktivoituna.
Ohjelma W voidaan valita vain asennossa D.

.��������������������
Valitkaa L, jos haluatte ajaa 1. tai 2. vaihde
kytkettynä. Asento L antaa tehokkaimman
moottorijarrutuksen esim. vuoristoajossa.
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Valitsinta voidaan siirtää vapaasti eteen- tai
taaksepäin asentojen N ja D välillä. Muilla
asennoilla on salpa, jota käytetään vaihteen-
valitsimessa olevalla salpapainikkeella.
Salpapainikkeen painalluksella voidaan
valitsinta siirtää eteen- tai taaksepäin eri
vaihdeasentojen välillä.

4302106d 4301647d
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Päästäksenne automaattisesta ajotilasta D
manuaaliseen tilaan siirtäkää vipua oikealle.
Päästäksenne tilasta MAN automaattiseen
ajotilaan D siirtäkää vipua vasemmalle
asentoon D.
3. vaihde on suurin vaihde, jota voidaan käyttää
lähdettäessä liikkeelle.
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Manuaalinen vaihtamistila voidaan valita
milloin tahansa ajon aikana. Kytketty vaihde on
lukittu niin kauan kuin ei valita toista vaihdetta.
Vain hidastettaessa erittäin pienelle nopeudelle
auto vaihtaa automaattisesti alas.
Jos vaihteenvalitsin siirretään asentoon -
(miinus), auto vaihtaa yhden portaan pienem-
mälle ja jarruttaa samalla moottorilla.
Jos vaihteenvalitsin siirretään asentoon +
(plus), auto vaihtaa yhden portaan ylöspäin.
Kick-down -toimintoa ei voida käyttää manuaa-
lisessa tilassa.

Vaihteenvalitsin, automaattivaihteisto Geartronic Vaihteenvalitsin Geartronic
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Neliveto on aina kytkettynä.
Neliveto tarkoittaa, että auto vetää samanaikai-
sesti kaikilla neljällä pyörällä. Voima jaetaan
automaattisesti etu- ja takapyörien kesken.
Elektronisesti ohjattu kytkinjärjestelmä jakaa
voimaa pyöräparille, joka ko. tienpinnalla pitää
paremmin. !����������������
�"�	�����
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Normaaliajossa ohjautuu etupyöriin enemmän
voimaa.
Paremmat veto-ominaisuudet lisäävät ajotur-
vallisuutta sateella, lumessa ja jäisellä pinnalla.
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Jos auto on varustettu nopeudesta riippuvalla
ohjaustehostuksella, tämä tarkoittaa, että se on
kevyempi ohjata pienillä nopeuksilla, mikä
puolestaan helpottaa pysäköintiä yms.
Nopeuden lisääntyessä ohjausvoimat sovitetaan
antamaan kuljettajalle parempi ajotuntuma.

���		����������������������0
Ajettaessa takaluukku auki autoon imeytyy
tavaratilan kautta pakokaasuja ja niiden mukana
myrkyllistä häkää eli hiilimonoksidia.
Jos joudutte ajamaan takaluukku auki lyhyehkön
matkan, menetelkää näin:
� Sulkekaa kaikki ikkunat.
� Suunnatkaa ilma lasiin ja lattialle ja kytkekää

puhallin suurimmalle nopeudelle.
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Auto on varustettu erittäin kehittyneellä
aktiivisella alustajärjestelmällä - Continuously
Controlled Chassis Concept - jota säädetään
elektronisesti. Järjestelmän toiminnot perustuvat
useisiin tunnistimiin, jotka jatkuvasti tarkkaile-
vat auton liikkeitä ja reaktioita, esim. pysty- ja
sivuttaiskiihtyvyyttä, auton nopeutta ja pyörien
liikkeitä.
Ohjausyksikkö FOUR-C analysoi tunnistimilta
tulevan datan ja säätää tarvittaessa iskunvaimen-
timien asetuksia jopa 500 kertaa sekunnissa. Se
jokaiselle iskunvaimentimelle yksilöllisen
säädön erittäin tarkasti ja nopeasti. Tämä on
yksi selitys sille, että alustan luonnetta voidaan
muuttaa.
Alustan luonnetta voidaan säätää milloin
tahansa ajon aikana, kun tien luonne vaihtuu tai
kun halutaan vaihtaa ajotapaa. Muutos tapahtuu
muutamissa millisekunneissa.
Kaasupolkimen painamisen vaikutus on
kytketty alustan luonteen valintaan.

Comfort
Tämä asetus säätää alustan
asetuksia siten, että tienpinnan
epätasaisuudet eivät välity
koriin, mikä takaa tasaisemman
ajon.  Iskunvaimennus toimii
pehmeämmin ja kori reagoi

pinnan muutoksiin vain vähän.  Tätä asetusta
suositellaan pitkillä ajomatkoilla tai tilanteissa,
joissa tienpinta on liukas.
Kun sytytysvirta katkaistaan Comfort-asetuksen
ollessa voimassa, alusta ottaa saman tilan
käyttöön auton seuraavan käynnistyksen
yhteydessä.

Sport
Tilassa Sport on ohjausvaste nopeampi kuin
tilassa Comfort. Vaimennus on kovempi ja kori
seuraa ajorataa kallistelun vähentämiseksi
nopeassa kaarreajossa. Auto koetaan urheilulli-
semmaksi.
Kun sytytysvirta katkaistaan Sport-asetuksen
ollessa voimassa, alusta ottaa saman tilan
käyttöön auton seuraavan käynnistyksen
yhteydessä.

3603554m
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Pysäköintitutka edessä ja takana

4�����	
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Signaali osoittaa etäisyyden
havaittuun esineeseen. Mitä lähemmäs takana
tai edessä olevaa esinettä auto tulee, sitä
tiheämmin signaali kuuluu.
Etäisyyden ollessa n. 30 cm ääni on jatkuva.
Jos jatkuvan äänen etäisyydellä sekä auton
takana että edessä* on este, ääni kuuluu
vuorotellen kaiuttimista.
Muut äänet audiojärjestelmästä vaimennetaan
automaattisesti äänenvoimakkuuden ollessa
suuri.
Järjestelmä on aina aktiivinen, kun auto
käynnistetään.

*Edellyttäen, että pysäköintitutka on asennettu
taakse ja eteen.

��	
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Pysäköintitutka ei voi koskaan korvata kul-
jettajan omaa vastuuta pysäköitäessä.
Tunnistimilla on kuolleita kulmia, joissa esin-
eitä ei voida havaita. Tarkkailkaa lapsia tai
eläimiä, jotka ovat auton läheisyydessä.

Pysäköintitutka edessä
Mittausalue suoraan auton edessä on n. 0,8 m.
Teksti-ilmoitus PARK ASSIST ACTIVE
esitetään audionäytössä, kun tunnistimet
reagoivat auton edessä olevaan esteeseen.
Edessä olevan pysäköintitutkan yhteyteen ei
voida asentaa lisävaloja, koska tutkan anturit
reagoivat niihin.

Pysäköintitutka takana
Mittausalue suoraan auton takana on n. 1,5 m.
Teksti-ilmoitus PARK ASSIST ACTIVE
esitetään audionäytössä, kun peruutusvaihde
kytketään. Ajettaessa esim. perävaunua vetäen
tai polkupyöränpitimen ollessa vetokoukussa
pitää järjestelmä sulkea. Muutoin tunnistimet
reagoivat näihin.
Pysäköintitutka takana sulkeutuu automaattises-
ti vedettäessä perävaunua, jos käytetään Volvon
alkuperäistä perävaunukaapelia.

Pysäköintitutkan sulkeminen ja
uudelleen aktivoiminen
Pysäköintitutka voidaan sulkea katkaisinpanee-
lissa olevalla painikkeella, diodi katkaisimessa
sammuu. Pysäköintitutka aktivoidaan uudel-
leen, kun katkaisinta painetaan ja diodi syttyy.

Pysäköintitutka edessä
Pysäköintitutka eteenpäin on aktiivinen
nopeuksien ollessa alle 15 km/h, samoin
peruutettaessa. Äänisignaali tulee etukaiuttimesta.



97

3603503m

"
�	�#��������

Pysäköintitutkan anturit

Tunnistimien puhdistus
Jotta tunnistimet toimisivat oikein, ne pitää
puhdistaa säännöllisesti. Puhdistakaa ne vedellä
ja autonpesuaineella.
Jää ja lumi, jotka peittävät tunnistimet, voivat
saada nämä reagoimaan.

Pysäköintitutka takana
Pysäköintitutka taaksepäin aktivoidaan, kun
peruutusvaihde kytketään. Äänisignaali tulee
takakaiuttimesta.

Järjestelmän vian ilmaisu
Info-symboli palaa
kiinteästi
PYSÄKÖINTITUTKA
VAATII HUOLLON
esitetään infonäytössä
mittariston keskellä yhdessä
symbolin kanssa.
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Hinaussilmukka, edessä Hinaussilmukka, takana
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� Avatkaa ohjauslukko, jotta autoa voidaan

ohjata.
� Huomioikaa lain mukainen suurin

sallittu hinausnopeus.
� Muistakaa, etteivät jarru- ja ohjaustehostin

toimi moottorin ollessa pysähtyneenä!
Jarrupoljinta on painettava noin viisi kertaa
suuremmalla voimalla ja ohjaus on merkittä-
västi raskaampi kuin normaalisti.

� Ajakaa joustavasti. Pitäkää hinausköysi
tasaisen kireällä tarpeettoman nykimisen
välttämiseksi.
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Jos käynnistätte käsivaihteistolla varustetun
auton hinaamalla, katalysaattorit vaurioituvat.
Automaattivaihteistolla varustetun auton
moottoria ei voida käynnistää hinaamalla.
Jos akku on purkautunut, käyttäkää apuakkua.

6�������������
Hinaussilmukka on tavaratilassa työkalupussis-
sa. Hinaussilmukka täytyy ruuvata itse kiinni.
Peitekannella varustettu aukko hinaussilmukkaa
varten on kummankin puskurin oikealla
puolella.
Näin avaatte peitekannen:
A. Irrottakaa peitekannen alareuna kolikolla.
B. Ruuvatkaa hinaussilmukka kunnolla kiinni

laippaan saakka (C). Käyttäkää pyörän-
ruuviavainta.

Irrottakaa hinaussilmukka käytön jälkeen ja
kiinnittäkää peitekansi.

���������	�����
HUOM! Hinaussilmukkaa saa käyttää vain
auton hinaamiseen tiellä, mutta ei esim. auton
vetämiseen ojasta tms. Auton vetämiseen on
käytettävä ammattitaitoista apua.

8600307e

A

B

Automaattivaihteiston yhteydessä
huomioitavaa
� Vaihteenvalitsimen tulee olla N-asennossa.
� Automaattivaihteistolla varustetun auton

suurin sallittu nopeus hinattaessa: 80 km/h.
Pisin sallittu matka: 80 km.

� Automaattivaihteistolla varustettua autoja
saa hinata ainoastaan eteenpäin.

� Moottoria ei voi hinata käyntiin.
Katsokaa kohtaa ”Apukäynnistys” seuraa-
valta sivulta.
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Jos autonne akku on jostain syystä purkautunut, voitte saada moottorin
käyntiin ”lainaamalla” virtaa joko irrallisesta tai toisen auton akusta.
Huolehtikaa aina siitä, että puristimet ovat tukevasti kiinnitettyinä, jottei
käynnistyksen aikana synny kipinöitä.
Räjähdysvaaran välttämiseksi kehotamme noudattamaan tarkasti seuraa-
via ohjeita:
� Kääntäkää virta-avain 0-asentoon.
� Varmistakaa, että apuakun jännite on 12 V.
� Jos apuakku on toisessa autossa, pysäyttäkää sen moottori ja

varmistakaa, että autot eivät kosketa toisiaan.
� Kytkekää punainen kaapeli apuakun plusnavan (1 kuvassa) ja autonne

moottoritilan liitännän väliin (2 kuvassa).
Pidin on kiinnitettävä kytkentäkohtaan, joka sijaitsee pienen plusmer-
killä varustetun mustan luukun alla. Luukku on varokekeskuksen
kannen yhteydessä.

3100088m
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Muistakaa, että akku ja varsinkin apuakku sisältää kaasua, joka räjähtää
hyvin herkästi. Jos käynnistyskaapelit kytketään väärin, voi syntyä ki-
pinä joka riittää akun räjäyttämiseen, jolloin seurauksena on henkilö- ja
ainevahinkoja. Akku sisältää rikkihappoa, joka voi aiheuttaa vakavia
syöpymisvammoja. Jos happoa joutuu silmiin, iholle tai vaatteisiin -
huuhdelkaa runsaalla vedellä. Jos akkuhappoa on joutunut silmiin, ha-
keutukaa välittömästi lääkäriin.

� Kiinnittäkää mustan kaapelin toinen pää apuakun miinusnapaan
(3 kuvassa).

� Kytkekää mustan kaapelin toinen pää autonne maattopisteeseen
(4 kuvassa).

� Käynnistäkää ”apuauton” moottori. Antakaa sen käydä joutokäyntiä
normaalia suuremmalla käyntinopeudella, 1500 r/min.

� Käynnistäkää sen auton moottori, jonka akku on purkautunut.
� HUOM! Älkää liikutelko apukaapelien liitäntöjä käynnistysyri-

tyksen aikana (kipinöinnin vaara).
� Irrottakaa apukaapelit päinvastaisessa järjestyksessä.

Huom! Jos teidän sen sijaan pitää auttaa toista autoa käynnistymään,
kytkekää punainen kaapeli yllä olevan kuvan mukaisesti. Musta kaapeli
kytketään kuitenkin yhdestä maadoituspisteestä toiseen.
Katsokaa kuvaa. Ei toisen akun miinusnapaan!
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* Ei koske pallotappia kallistuksenvaimentimin.
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� Auton vetolaitteen on oltava hyväksyttyä tyyppiä. Volvo-myyjältänne

saatte tietää, mitä vetolaitteita voitte käyttää.
� Kuorma on jaettava perävaunussa niin, että vetoaisa kuormittaa auton

vetolaitetta noin 50 kg, jos perävaunupaino on alle 1200 kg, ja noin
75 kg, jos perävaunupaino on yli 1200 kg.

� Lisätkää rengaspainetta niin, että se vastaa täyden kuorman painetta.
Katsokaa rengaspainetaulukkoa!

� Puhdistakaa vetolaite säännöllisesti ja voidelkaa nivelpallo* ja kaikki
liikkuvat osat tarpeettoman kulumisen välttämiseksi.

� Älkää vetäkö raskasta perävaunua auton ollessa aivan uusi!
Odottakaa kunnes autolla on ajettu vähintään 1000 km.

� Pitkät ja jyrkät alamäet rasittavat auton jarruja huomattavasti normaalia
enemmän. Vaihtakaa pienemmälle vaihteelle ja sovittakaa ajonopeus
sen mukaiseksi.

� Jos autolla ajetaan suurella kuormituksella lämpimällä ilmalla,
moottori ja vaihteisto voivat ylikuumentua. Ylikuumenemisen
tapahtuessa mittariston lämpömittarin osoitin siirtyy punaiselle
alueelle. Pysäyttäkää auto ja antakaa moottorin käydä joutokäyntiä
muutama minuutti.

� Ylikuumenemisen tapahtuessa auton ilmastointi voi tilapäisesti
kytkeytyä pois.

� Ylikuumenemisen tapahtuessa vaihteiston suojatoiminto kytkeytyy.
Katsokaa viestiä näytöstä!

� Moottori kuormittuu normaalia enemmän perävaunua vedettäessä.
� Älkää ylittäkö turvallisuussyistä 80 km/h ajonopeutta, vaikka

joidenkin maiden lainsäädäntö sen sallisikin.
� Suurin sallittu jarruttoman perävaunun paino on 750 kg.
� Jos pysäköitte perävaunun kanssa, siirtäkää vaihteenvalitsin

P-asentoon (automaattivaihteisto) tai kytkekää vaihde (käsivaihteisto).
Jos pysäköitte jyrkkään mäkeen, käyttäkää jarrupönkkiä pyörien alla.

� Välttäkää ajamasta yli 1200 kg perävaunukuormituksella yli 12 %
nousuissa. Yli 15 % nousuissa autolla ei pidä ajaa perävaunun kanssa.
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� Kun pysäköitte mäkeen, kytkekää seisontajarru ennen kuin siirrätte

vaihteenvalitsimen P-asentoon. Mäessä käynnistäessänne Teidän tulee
siirtää vaihteenvalitsin ensin ajoasentoon ja vapauttaa sen jälkeen
seisontajarru.

� Valitkaa sopiva pikkuvaihde ajaessanne jyrkässä mäessä tai vauhdin
ollessa hiljainen. Tällä tavalla estätte vaihteiston vaihtamasta ylöspäin,
jos autossa on automaattivaihteisto. Vaihteistoöljy pysyy viileämpänä.

� Jos autossanne on Geartronic-vaihteisto, älkää käyttäkö suurempaa
käsivalintaista vaihdetta kuin millä moottori ”jaksaa” toimia. Aina ei ole
taloudellista aja suurilla vaihteilla.

HUOM! Joissakin malleissa täytyy olla automaattivaihteiston öljynjäähdy-
tin vedettäessä perävaunua. Tarkastakaa lähimmältä Volvo-myyjältä
autoanne koskevat määräykset, jos vetokoukku asennetaan jälkikäteen.
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Jos autossanne on takapään jousitustason automaattinen säätö, auton
takapää on ajon aikana aina oikealla korkeudella kuormituksesta
riippumatta. Auton seisoessa paikallaan takapää laskee, mikä on täysin
normaalia. Lähdettäessä liikkeelle taso pumpataan ylös tietyn ajomatkan
aikana.

Suurin sallittu jarrullisen Suositeltu vetolaitteeseen
perävaunun paino kohdistuva paino

0-1200 kg.................................................... 50 kg

1201-1600 kg.............................................. 75 kg

1601-1800 kg.............................................. 75 kg

HUOM! Suurimmat sallitut perävaunupainot ovat Volvo Car
Corporation'in määrittelemät. Ottakaa huomioon, että omassa
maassanne perävaunupainoja ja nopeuksia koskevat rajoitukset
voivat olla tiukemmat. Vetokoukut voivat olla hyväksyttyjä suu-
rempia perävaunupainoja varten kuin mitä autolla saa vetää.

�	
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Ellei edellä mainittuja suosituksia noudateta, ajoneuvoyhdistelmä voi
olla vaikeasti hallittavissa väistöissä ja jarrutuksissa, mistä voi aiheutua
vaaratilanteita itsellenne ja muille tiellä liikkuville.
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Jos autossanne on Volvon irrotettava vetoko-
ukku: Varmistakaa ennen ajoa, että vetokouk-
ku on lukkiutunut.
� Punainen merkkitappi (katsokaa nuolta

yllä olevassa kuvassa) ei saa olla
näkyvissä!

� Lukon on oltava lukittuna avaimella.
Katsokaa selostusta sivulta 104.

������	������������'�(
Muistakaa aina kiinnittää perävaunun turvavai-
jeri kiinnikkeeseensä. Katsokaa kuvaa!

8��������������������'�(
Noudattakaa aina tarkasti asennusohjeita.
Muistakaa aina kiinnittää perävaunun turvavai-
jeri kiinnikkeeseensä. Katsokaa kuvaa!
Muistakaa myös puhdistaa ja voidella
kytkentätappi säännöllisesti. Käyttäkää
suositeltua rasvaa 8624203.

HUOM! Autonne vetolaitteessa saattaa olla
13-napainen pistorasia, johon Teidän on
kytkettävä 7-napainen pistoke. Käyttäkää tällöin
ainoastaan Volvon alkuperäistä sovitinkaapelia.
Varmistakaa, että kaapeli ei laahaa maata.

3701780d

B

A

8901313d
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Kiinteä: 1152 mm
Jaettava: 1152 mm

Suurin sallittu
vetolaitteeseen
kohdistuva paino: 75kg

8902083d
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Kiinteä: 65 mm
Jaettava: 65 mm

B
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Poistakaa suojakupu.
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Tarttukaa itse vetokoukkuun. Työntäkää
kuulaosa paikalleen lukittuun asentoon.
HUOM! Vipu muuttaa nopeasti asentoaan.

Varmistakaa, että merkkitappi (B)
on sisäasennossa.

Kiertäkää avainta vastapäivään
lukitusasentoon. Poistakaa avain lukosta.
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 Asettakaa avain paikalleen ja kääntäkää sitä
myötäpäivään avausasentoon.

Ottakaa kuulaosa ja kääntäkää vipua myötä-
päivään salpa-asentoon. Päästäkää vipu.
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Tarttukaa itse vetokoukkuun.
Vetäkää kuulaosa irti kytkentätapista. Älkää
pitäkö vivusta kiinni.

TÄRKEÄÄ!
Kuulaosan voi lukita vain, kun punainen mu-
ovitappi ei ole näkyvissä.
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Kiertäkää avainta vastapäivään
lukitusasentoon. Poistakaa avain lukosta.

Työntäkää suojakupu tapin päälle kuvan
mukaan.
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Asettakaa avain irrotettavaan osaan ja kääntäkää
sitä myötäpäivään avausasentoon.

Kääntäkää vipua myötäpäivään salpa-asentoon
ja tarttukaa kuulaosaan.
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Taakkatelineen kiinnityspisteet

�������
Yleistä
Kuormituskykyyn vaikuttavat autoon asennetut
lisävarusteet, ts. vetokoukku, kuulaan kohdistu-
va paino (75 kg perävaunun ollessa kytkettynä),
taakkateline, kattolaatikko yms. sekä matkusta-
jien yhteinen paino. Auton kuormituskykyä
rajoittaa matkustajien määrä ja heidän painonsa.
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Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman
painon ja sijoituksen mukaan.

Taakkatelineen kiinnitys
1. Varmistakaa, että taakkateline asetetaan

oikein päin (suuntamerkintä on suojakannen
alla olevassa tarrassa).

2. Sovittakaa ohjausreiät (1) ohjaustappeihin.
3. Laskekaa toisen puolen kiinnike varovasti

alas kattoa kohti.
4. Kiertäkää kiinnityspyörää hieman ylöspäin.

Painakaa kiinnityspyörä koukun kiinnittämi-
seksi kattokiinnikkeeseen kattolistan alle.

5. Ruuvatkaa taakkateline kiinni.
6. Sovittakaa muiden kiinnikkeiden ohjausreiät

tappeihin.
7. Ruuvatkaa taakkateline kiinni.
8. Tarkastakaa, että koukku on tukevasti

kiinnitettynä kattokiinnikkeeseen.
9. Kiristäkää kiinnityspyöriä vuorotellen

kunnes ne ovat tiukat.
10. Kääntäkää suojakannet alas.
11. Tarkastakaa säännöllisin välein, että

kiinnityspyörät ovat kunnolla kiristetyt.

Jos käytätte taakkatelinettä
� Välttääksenne autonne vaurioitumisen ja

saavuttaaksenne suurimman mahdollisen
turvallisuuden ajon aikana suosittelemme,
että käytätte ainoastaan Volvon juuri Teidän
autoanne varten kehittämiä taakkatelineitä.

� Tarkastakaa säännöllisin välein, että
taakkateline ja kuorma ovat kunnolla
kiinnitettyinä. Kiinnittäkää kuorma hyvin
kiinnitysnauhoilla!

� Pyrkikää jakamaan kuorma tasaisesti
taakkatelineelle. Älkää kuormatko vinosti.
Pankaa painavimmat tavarat alimmiksi.

� Muistakaa, että auton ilmanvastus ja näin
ollen myös polttonesteenkulutus kasvavat
kattokuorman myötä.

� Ajakaa pehmeästi. Välttäkää nopeita
kiihdytyksiä, äkkinäisiä jarrutuksia ja suurta
nopeutta kaarteissa.

�	
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Katolle saa kuormata enintään 100 kg
mukaan lukien taakkateline ja mahdollinen
kattolaatikko. Auton painopiste ja ajo-omi-
naisuudet muuttuvat kattokuorman vaiku-
tuksesta.

.����������
Volvo on valmistanut matot erityisesti teidän
autoanne varten. Niiden pitää olla kunnolla
paikallaan ja kiinni matonpidikkeissä, etteivät ne
jää puristuksiin polkimien alle tai muihin
kohtiin.

1

1

8902060m
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Valokeilan sovitus oikean- tai
vasemmanpuoleiseen
liikenteeseen
Jotta vastaantuleva liikenne ei häikäisty,
valonheittimen valokuviota voidaan muuttaa
peittämällä osia valonheittimistä. Valokuvio
heikkenee hieman.

Valonheittimien peittäminen
Kopioikaa mallit, jotka käännetään peilikuvaksi
oikealta ohjattavassa versiossa, ja siirtäkää
kuvio johonkin itsetarttuvalle materiaalille,
esim. läpinäkyvälle teipille tai vastaavalle. Peite
sijoitetaan käyttäen lähtökohtana valonheittimen
lasissa olevaa suorakulmio. Vertailumittojen
(X, Y) mukaan voidaan johtaa etäisyys
suorakulmiosta peitteen kulmaan. Mallien mitat
tarkastetaan kuvan tekemisen jälkeen, jotta
vertailumitat täsmäävät peittääkseen riittävän
paljon valokuviosta.

A. Valokeila vasemmanpuoleisessa liikenteessä
B. Oikeanpuoleisessa liikenteessä

Peitteen sijoittaminen valonheittimiin. Ylempi kuva esittää halogeenivalonheitintä ja alempi
bi-ksenonvalonheitintä.

3501716j

3501842m

X

X

Y

X

X

X

X

Y Y

X

X

3501841m

&����������������

Vertailumitat bi-ksenonvalonheittimelle:

Malli 3. (1) = 93 mm, (2) = 37 mm
Valonheittimen lasissa olevan suorakulmion
vertailumitat : (3) = 84 mm, (4) = 47 mm.

Malli 4. (5) = 101 mm, (6) = 37 mm
Valonheittimen lasissa olevan suorakulmion
vertailumitat: (7) = 2 mm, (8) = 2 mm.

Vertailumitat halogeenivalonheittimelle:

Malli 1. (1) = 21 mm, (2) = 46 mm
Valonheittimen lasissa olevan suorakulmion
vertailumitat : (3) = 158 mm, (4) = 39 mm.

Malli 2. (5) = 70 mm, (6) = 27 mm
Valonheittimen lasissa olevan suorakulmion
vertailumitat : (7) = 22 mm, (8) = 39 mm.
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Mallit esittävät vasemmalta ohjattavaa versiota, peilikuva on oikealta ohjattavaa
versiota varten.
Malli 1 sijoitetaan vasemmalta ohjattavan version vasempaan valonheittimeen ja
oikealta ohjattavan version oikeaan valonheittimeen.
Malli 2 sijoitetaan vasemmalta ohjattavan version oikeaan valonheittimeen ja oikealta
ohjattavan version vasempaan valonheittimeen.

Kopioikaa mallit 1 ja 2, tehkää tarkastusmittaus mittojen varmistamiseksi. Kääntäkää
mallit peilikuviksi oikealta ohjattavaa versiota varten. Siirtäkää mallit itsetarttuvalle,
vedenkestävälle materiaalille ja leikatkaa irti.

&����������������
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Mallit esittävät vasemmalta ohjattavaa versiota, peilikuva on oikealta ohjattavaa versiota varten.
Malli 3 sijoitetaan vasemmalta ohjattavan version vasempaan valonheittimeen ja oikealta ohjattavan version oikeaan valonheittimeen.
Malli 4 sijoitetaan vasemmalta ohjattavan version oikeaan valonheittimeen ja oikealta ohjattavan version vasempaan valonheittimeen.

Kopioikaa mallit 3 ja 4, tehkää tarkastusmittaus mittojen varmistamiseksi. Kääntäkää mallit peilikuviksi oikealta ohjattavaa versiota varten.
Siirtäkää mallit itsetarttuvalle, vedenkestävälle materiaalille ja leikatkaa irti.

&����������������
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Jos toisessa piirissä syntyy vika, voidaan autoa
edelleen jarruttaa. Painakaa poljinta kerran
voimakkaasti - ei useita kertoja. Jarrupoljin
painuu syvemmälle ja saattaa tuntua vähän
normaalia pehmeämmältä. Poljinta on lisäksi
painettava voimakkaammin normaalin jarrutus-
tehon saavuttamiseksi.

Jarrutehostin toimii vain moottorin
käydessä.
Jos auto rullaa vapaasti tai on hinauksessa
moottori pysäytettynä, jarrupoljinta on painettava
n. 5 kertaa suuremmalla voimalla kuin moottorin
käydessä.
Jarrupoljin tuntuu jäykältä ja kovalta.

Jos jarrulevyt ja jarrupalat kastuvat,
jarrutusominaisuudet muuttuvat!
Kaatosateessa tai vesilätäköiden poikki ajettaessa
ja autoa pestäessä jarrulaitteet kastuvat. Tämä
muuttaa jarrupalojen kitkaominaisuuksia siten,
että jarrujen toiminnassa voi havaita tietyn
viiveen. Painelkaa  jarrupoljinta kevyesti silloin
tällöin ajaessanne pitkiä matkoja sateessa tai
lumisohjossa, ja ennen kuin pysäköitte autonne
pidemmäksi ajaksi tällaisissa sääolosuhteissa,
jotta jarrupalat lämpenisivät ja vesi haihtuisi.
Tehkää samoin lähtiessänne ajamaan autonpesun
jälkeen tai sään ollessa hyvin kostea tai kylmä.

Jos jarruja rasitetaan paljon
Ajettaessa alpeilla tai muualla, missä korkeuserot
ovat vastaavia, auton jarrut rasittuvat paljon,
vaikka jarrupoljinta ei painettaisikaan kovin
voimakkaasti. Koska ajonopeus on lisäksi usein
hyvin pieni, jarrut eivät jäähdy yhtä tehokkaasti
kuin normaaliajossa.
Jarrujen tarpeettoman rasituksen välttämiseksi
on jarrutuksen sijasta vaihdettava pienemmälle
vaihteelle ja käytettävä alamäessä ajettaessa
samaa vaihdetta kuin vastaavassa ylämäessä
(käsivaihteisto). Moottorijarrutus on tällöin
tehokkaampaa ja jarrupoljinta tarvitsee painaa
vain hetkellisesti.
Muistakaa, että perävaunua vetäessänne
autonne jarrut rasittuvat enemmän.

.���������������
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ABS-järjestelmä (Anti-lock Braking System)
on suunniteltu estämään pyörien lukkiutuminen
jarrutuksessa. Tällöin ohjattavuus säilyy
mahdollisimman hyvänä jarrutuksen aikana.
Esim. jonkin esteen väistäminen onnistuu
tällöin paremmin. ABS-järjestelmä ei lisää
kokonaisjarrutustehoa. Sen sijaan kuljettajan on
helpompi ohjata ja hallita autoa, jolloin tur-
vallisuus lisääntyy.

Moottorin käynnistyksen jälkeen järjestelmä
suorittaa noin 20 km/h nopeudessa lyhyen
itsetestin, jonka voi tuntea ja kuulla. Kun ABS-
järjestelmä toimii, voitte kuulla painesykinnän ja
tuntea sen jarrupolkimessa. Tämä on täysin
normaalia.

HUOM! Jarrupoljinta pitää painaa täydellä
voimalla, jotta jarrutus olisi mahdollisimman-
tehokas. Älkää hellittäkö polkimen paina-
misvoimaa, kun kuulette ja tunnette ABS-
säätelyn toimivan. On suositeltavaa harjoitella
jarrutusta ABS-jarruilla sopivassa paikassa,
esim. liukkaan kelin harjoitusradalla.

ABS-valo syttyy ja palaa kiinteästi:
� Noin kaksi sekuntia moottorin käynnistyk-

sen jälkeen järjestelmän tarkastuksen
yhteydessä.

� Jos ABS-järjestelmä on kytkeytynyt pois
vian takia.
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Jos JARRU- ja ABS-varoitussymbolit pala-
vat samanaikaisesti, voi jarrujärjestelmään
olla syntynyt vika. Jos pintataso jarruneste-
säiliössä on tässä tilanteessa normaali, ajakaa
varovasti lähimpään Volvo-korjaamoon jarru-
järjestelmän tarkastusta varten.
Jos jarrunestemäärä on MIN-tason alapuolel-
la jarrunestesäiliössä, autolla ei tule ajaa,
vaan jarrunestettä on lisättävä.
Syy jarrunesteen häviämiseen pitää selvittää.

9�����������������������
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EBD-järjestelmä (Electronic Brakeforce
Distribution) on osa ABS-järjestelmää. EBD-
järjestelmä säätelee takapyöräjarrujen jarru-
tusvoimaa niin, että käytettävissä on aina paras
mahdollinen jarrutusteho. Painesykäyksiä
kuuluu ja tuntuu jarrupolkimessa, kun järjestelmä
säätää jarrutusvoimaa.

Jarruvoiman vahvistaminen - EBA
EBA-toiminto (Emergency Brake Assistance)
on DSTC-järjestelmän integroitu osa. Järjestel-
mä on suunniteltu siten, että voitte nopeaa
jarrutusta tarvittaessa saada välittömästi täyden
jarrutustehon. Järjestelmä havaitsee rekisteröi-
mällä kuinka nopeasti painatte jarrupoljinta, kun
haluatte saada voimakkaan jarrutuksen.
EBA-toiminto on aktiivinen kaikissa nopeuk-
sissa, eikä sitä  turvallisuussyistä voida kytkeä
pois.
Kun EBA-toiminto aktivoidaan, jarrupoljin
laskee samalla, kun autolla on maksimaalinen
jarruvaikutus. Saattakaa jarrutus loppuun
keventämättä jarrupoljinta. EBA-toiminto
keskeytyy, kun painetta jarrupolkimeen
kevennetään.
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Vakautusjärjestelmän ollessa toiminnassa voi
vaikuttaa siltä, ettei auto vastaa normaalisti
kaasun painamiseen. Tämä johtuu siitä, että
järjestelmä tunnistaa tienpintaa vasten olevan
kitkan ja antaa tällöin vakautusjärjestelmän eri
toimintojen alkaa toimia.
Auto on varustettu joko STC:llä (Stability
Traction Control) - Vakautus- ja vetovoimatoi-
minnolla tai DSTC:llä (Dynamic Stability and
Traction Control) - Dynaamisella vakautus- ja
vetovoimatoiminnolla.

Toiminto/järjestelmä STC DSTC*
TC X X
SC X X
AYC X

Vetovoimatoiminto - TC
(Traction Control)
Vetovoimatoiminto siirtää voimaa tien pinnalla
luistavalta vetävältä pyörältä vetävälle pyörälle,
joka ei luista. Etenemiskyvyn lisäämiseksi
voidaan kaasupoljinta joutua painamaan
tavallista enemmän. Kun vetovoimatoiminto on
toiminnassa, voidaan kuulla sykkivä ääni. Se on
täysin normaalia. Vetovoimatoiminto on
aktiivisin pienillä nopeuksilla. Toimintoa ei voi
sulkea.

Luistonestotoiminto - SC
(Spin Control)
Vakautustoiminto estää vetäviä pyöriä luista-
masta tien pinnalla kiihdytyksen aikana. Se
parantaa ajoturvallisuutta liukkaalla tiellä.
Ajettaessa esim. lumiketjuilla syvässä lumessa
tai hiekassa voi olla hyvä sulkea luistonestotoi-
minto vetovoiman lisäämiseksi. Tämä tehdään
STC/DSTC-painikeella.

Sivuluistonestotoiminto - AYC
(Active Yaw Control)
Sivuluistonestotoiminto jarruttaa automaattisesti
yhtä tai useaa pyörää luistavan auton vakautta-
miseksi. Jarrupoljin tuntuu tavallista jäykem-
mältä, jos samalla jarrutetaan ja kuuluu sykkivä
ääni.
Sivuluistonestotoiminto on aktiivinen koko
ajan. Sitä ei voi sulkea.

* Valinnaisvaruste tietyillä markkina-alueilla
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Auton ajo-ominaisuudet voivat muuttua, jos
STC- tai DSTC-järjestelmää rajoitetaan.
Noudattakaa aina normaaleja varotoimenpi-
teitä turvallisessa kaarreajossa ja ajettaessa
liukkaalla tiellä.
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1 - BLIS-kamera, 2 - Merkkivalo,
3- BLIS-symboli
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BLIS
BLIS on informaatiojärjestelmä, joka kertoo
onko olemassa ajoneuvo, joka liikkuu oman
auton kanssa samaan suuntaan ns. kuolleessa
kulmassa.

Järjestelmä täydentää, ei korvaa, olemassa
olevia taustapeilejä. Se ei voi koskaan korvata
kuljettajan tarkkaavaisuutta ja vastuuta.
Vastuu kaistan vaihtamisesta liikenneturvalli-
sesti on kuljettajalla

3603686j

"Kuolleet kulmat", joista BLIS kertoo
Etäisyys A = n. 9,5 m  Etäisyys B = n. 3 m
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HUOM! Valo syttyy auton sillä puolella, jolla
järjestelmä on havainnut ajoneuvon. Jos auto
ohitetaan samanaikaisesti molemmilta puolilta,
syttyvät molemmat valot.
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Milloin BLIS toimii
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� Järjestelmä reagoi, jos ohitatte toista

ajoneuvoa nopeudella, joka on enintään
10 km/h suurempi kuin toisen ajoneuvon.
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� Järjestelmä reagoi, jos Teidät ohittaa

ajoneuvo, joka ajaa enintään 70 km/h
nopeammin kuin Te.

 

� BLIS ei toimi jyrkissä kaarteissa.
� BLIS ei toimi auton peruuttaessa.
� Autoon kytketty leveä perävaunu voi

peittää muiden autojen näkymisen
viereisillä ajokaistoilla. Tästä voi seurata,
että BLIS ei havaitse tällä varjostetulla
alueella olevia ajoneuvoja.

3603683r

VAROITUS!

VAROITUS!
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Järjestelmän toiminta päivänvalossa
ja pimeässä
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Puhdistus
�������	�
���������		��
���
�� !�
��������		��
����
��������
���		��
�������
�����	���
�������
���������
���
��	�����
	������
�����	�����
���		��
������	���
������
�
�����������

Tärkeää!
Linssit ovat sähkölämmitteiset, jotta jää ja
lumi voidaan sulattaa pois. Harjatkaa
tarvittaessa lumi pois linsseistä.

 VAROITUS!
� Järjestelmä ei reagoi polkupyöräilijöihin

eikä mopoilijoihin.
� BLIS-kamerat voivat häiriintyä voimak

kaasta valosta tai ajettaessa pimeässä
valonlähteiden (esim. tievalot tai muut
ajoneuvot) puuttuessa. Tällöin kamerat
voivat tulkita valojen puuttumisen niin, että
kamerat ovat peitossa.
Molemmissa tapauksissa näkyy viesti
kojelaudan näytössä.
Ajettaessa tällaisissa olosuhteissa voidaan
järjestelmä kytkeä tilapäisesti pois (katsokaa
tietoja oikealla).
Kun tekstiviesti sammuu, järjestelmä
palautuu täyteen toimintaan.

� BLIS-kameroilla on samat rajoitukset kuin
ihmisen silmällä, ts. ne "näkevät" huonom-
min esim. voimakkaassa lumisateessa tai
tiheässä sumussa.

BLISin sulkeminen ja aktivoiminen
uudelleen
� BLIS aktivoituu automaattisesti joka kerta

sytytysvirtaa kytkettäessä. Merkkivalot
ovipaneeleissa vilkkuvat kolme kertaa, kun
sytytysvirta kytketään.

� Järjestelmä voidaan sulkea painamalla
keskikonsolin katkaisinpaneelissa olevaa
BLIS-painiketta (katsokaa yllä olevaa
kuvaa). Painikkeessa oleva diodi sammuu,
kun järjestelmä on suljettu, kojelaudan
näytössä näkyy teksti-ilmoitus.

� BLIS voidaan aktivoida uudelleen paina-
malla painiketta. Tällöin painikkeessa oleva
diodi syttyy, uusi teksti-ilmoitus näkyy
näytössä ja merkkivalot ovipaneeleissa
vilkkuvat kolme kertaa. Painakaa READ-
painiketta, katsokaa s. 37, teksti-ilmoituk-
sen poistamiseksi.

3603682r
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BLIS-järjestelmän ilmoitukset
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Järjestelmän tila Teksti näytössä
BLIS-järjestelmä ei toimi KUOL.KULMAJÄRJ. VAATII HUOLLON

Oikea kamera peitossa KUOL.KULMAJÄRJ. O. KAM. EI TOIMI

Vasen kamera peitossa KUOL.KULMAJÄRJ. V.KAM. EI TOIMI

Molemmat kamerat peitossa KUOL.KULMAJÄRJ. KAMERA EI TOIMI

BLIS-järjestelmä suljettu KUOL.KULMAINFO POIS PÄÄLTÄ

BLIS-järjestelmä toiminnassa KUOL.KULMAINFO PÄÄLLÄ

BLIS-toiminto heikentynyt KUOL.KULMAJÄRJ. TOIMINTA
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Muistakaa, että renkaatkin ovat tuoretavaraa –
muutaman vuoden kuluttua renkaat alkavat kovettua,
jolloin myös kitkaominaisuudet heikkenevät.
Renkaita vaihtaessanne pyrkikää käyttämään
äskettäin valmistettuja renkaita. Tämä on erittäin
tärkeää talvirenkaiden ollessa kyseessä. Valmis-
tusvuosi ja -viikko ilmaistaan 4:llä numerolla
(esim. 1502 tarkoittaa, että rengas on valmistettu
vuonna 2002 viikolla 15).

Renkaiden ikä
Kaikki yli kuusi vuotta vanhat renkaat tulee
tarkastaa ammattihenkilön toimesta, vaikka ne
vaikuttavat vaurioitumattomilta. Tämä on tehtävä
siksi, että renkaat vanhenevat ja heikkenevät, vaikka
niitä käytetään vain harvoin tai ei lainkaan. Renkaan
toiminta voi huonontua sen eri materiaalien
heikkenemisen johdosta, eikä sitä tällöin saa enää
käyttää.
Tämä koskee myös vararenkaita, talvirenkaita ja
tulevaisuutta varten säilössä olevia renkaita.
Esimerkkinä ulkoisista merkeistä, jotka osoittavat
että rengas on käyttökelvoton, ovat halkeamat tai
värimuutokset.
Renkaan ikä voidaan määrittää DOT-merkinnästä,
katsokaa kuvaa.
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Kaikissa auton renkaissa on kokomerkinnät.
Esimerkiksi: 215/55R16 93W.

Tätä merkintää käyttävät kaikki rengasvalmistajat ja se tulkitaan näin:
215 rengasprofiilin leveys (mm)
55 rengasprofiilin korkeuden ja leveyden suhde (%)
R vyörengas
16 vanteen halkaisija tuumina (")
93 koodi, joka ilmaisee renkaan suurimman sallitun

kuormituksen, tässä tapauksessa 650 kg
W kertoo, että renkaan kestämä huippunopeus on 270 km/h

Autonne on kaikilta osiltaan hyväksytty, mikä tarkoittaa, että ette saa
muuttaa auton rekisteriotteessa olevia mittoja ja suoritusarvoja. Ainoa
poikkeus näistä määräyksistä koskee talvi- ja nastarenkaita, joiden koon ja
nopeuden nimellisarvot voivat poiketa rekisteriotteessa mainituista
arvoista. Jos valitsette renkaat, joiden nimellisarvot ovat erilaiset, älkää
ajako renkaille sallittua nopeutta nopeammin. Seuraavassa taulukossa
luetellaan yleisimmät nopeuden enimmäisnimellisarvot.

Huomautus: taulukossa on mainittu suurimmat sallitut nopeudet.

Q 160 km/h, pätee useimmiten nastarenkaita käytettäessä
T 190 km/h
H 210 km/h
V 240 km/h
W 270 km/h

Kun vaihdatte renkaita: varmistakaa, että kaikki neljä rengasta ovat
samantyyppisiä (kooltaan), malliltaan ja merkiltään. Muussa tapauksessa
on vaarana, että auton käsittelyominaisuudet muuttuvat. Varmistakaa
autoonne sopivat rengaskoot jälleenmyyjältä. Muistakaa, että nopeuden
valinta määräytyy tienpinnan, ei renkaiden nimellisarvon mukaan.
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Suosittelemme että käytätte talvirenkaita, joiden koko on 195/65 R15,
lukuunottamatta turbomoottorilla varustettuja autoja. Niihin suositellaan
205/55 R16.
Käyttäkää aina talvirenkaita kaikissa neljässä pyörässä!
HUOM! Kysykää Volvo-myyjältänne neuvoja autoonne sopivista
vanne- ja rengastyypeistä.

�����������	
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Nastoitetut talvirenkaat 500-1000 km totutusajon, jolloin on ajettava
rauhallisesti, jotta nastat asettuisivat oikein paikoilleen. Näin renkaat ja
nastat kestävät kauemmin ja auto kulkee äänettömämmin. Pyörimissuunta
on pidettävä samana.  Jos vaihdatte pyörien paikkoja, huolehtikaa, että ne
ovat koko ajan samalla puolella autoa.
Muistakaa: Nastarengaslainsäädäntö vaihtelee maittain.
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Lumiketjuja saa käyttää vain etupyörissä, tämä koskee myös nelivetoisia
autoja.
Välttäkää tarpeetonta lumettomalla maalla ajoa, sillä se kuluttaa kovasti
sekä lumiketjuja ja renkaita.
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Lukittavaa pyöränruuvia voidaan käyttää sekä alumiini- että
teräsvanteessa. Jos lukittavalla pyöränruuvilla varustettua teräsvannetta
käytetään yhdessä pölykapselin kanssa, lukittava pyöränruuvi pitää
asentaa mahdollisimman kauas ilmaventtiilistä. Muutoin pölykapselia ei
voi asentaa vanteeseen.
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Vain Volvon lumiketjujen käyttö on sallittua. Muiden lumiketjujen
käyttö voi vaurioittaa autoanne.
Älkää koskaan ajako lujempaa kuin 50 km/h käyttäessänne lumi-
ketjuja!
Älkää käyttäkö koskaan ns. pikalenkkejä, koska jarrulevyjen ja
pyörien väli on liian pieni.

�������
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Ainoat Volvoon hyväksyttävät ”erikoisvanteet” ovat ”Volvon alkupe-
räisvaruste” -valikoimaan kuuluvat Volvon testaamat vanteet.
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Renkailla on suuri vaikutus auton ajo-ominaisuuksiin. Sekä rengastyyppi
että koko ja ilmanpaine ovat tärkeät ja vaikuttavat auton käyttäytymiseen.
Kun vaihdatte renkaat, käyttäkää samaa tyyppiä ja kokoa ja mieluiten
myös samaa valmistetta kaikissa neljässä pyörässä. Noudattakaa myös
rengaspainesuosituksia.
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Tarkastakaa rengaspaineet säännöllisesti. Oikeat rengaspaineet ilmenevät
viereisestä taulukosta ja polttonesteluukun sisäpuolella olevasta tarrasta.
Ajo virheellisin rengaspainein huonontaa ajo-ominaisuuksia
merkittävästi ja lisää myös renkaiden kulumista.
Muistakaa, että taulukon arvot ovat voimassa kylmille renkaille (vallitse-
vassa ulkolämpötilassa). Renkaat lämpenevät jo muutaman kilometrin ajon

jälkeen ja niiden paine nousee. Se on normaalia, eikä ilmaa saa laskea pois
tarkastettaessa ilmanpainetta lämpimistä renkaista. Sen sijaan painetta on
lisättävä, mikäli se on liian alhainen.
Muistakaa, että rengaspaineet voivat vaihdella ulkolämpötilan mukaan.
Tarkastakaa sen vuoksi paineet ulkosalla renkaiden ollessa kylmät.
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Polttoaineluukun sisäpuolella olevasta tarrasta ilmenevät renkaiden
paineet eri kuormitus- ja nopeusolosuhteissa.

8904041n

1:1

1:2

1. Muut markkina-alueet (ei USA, Kanada)
1:1. Volvon alkuperäisrenkaat
1:2 Vararengas

2. Australia
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Varapyörää ”Temporary Spare” tulee käyttää vain lyhyen ajan kunnes
vioittunut rengas on saatu korjatuksi ja vaihdetuksi.
Voimassa olevan lain mukaan tätä varapyörää/rengasta saa käyttää
vain tilapäisesti silloin, kun jokin rengas on vaurioitunut. Tämän
tyyppinen pyörä/rengas on siksi korvattava mahdollisimman pian
tavallisella pyörällä/renkaalla.

Ottakaa myös huomioon, että tämä rengas yhdessä tavallisten renkaiden
kanssa saattaa muuttaa ajo-ominaisuuksia.
Suurin nopeus varapyörää ”Temporary Spare” käytettäessä on sen
vuoksi 80 km/h.

HUOM! Käyttäkää vain auton alkuperäistä varapyörää! Muun kokoiset
renkaat voivat vahingoittaa autoanne. Kerrallaan saa käyttää vain yhtä
varapyörää.
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Kulumisen varoittimet ovat kapeita poikittaisia
kohoumia, joissa kuviosyvyys on 1,6 mm
pienempi kuin muualla renkaassa (renkaan
sivussa on kirjainyhdistelmä TWI). Kun rengas
on kulunut siinä määrin, että vain 1,6 mm on
jäljellä, näkyvät nämä kulumisen varoittimet ja
autoon on vaihdettava välittömästi uudet
renkaat. Ottakaa huomioon, että jo silloin kun
renkaan kuviosyvyydestä on jäljellä 3-4 mm,
ote tiehen ja veden poissiirtokyky huononevat
huomattavasti.

7700312m
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Kun vaihdatte talvipyörät kesäpyörien tilalle tai päinvastoin, merkitkää
liidulla pyörien paikka autossa: esim. V =  vasen, O = oikea.

HUOM! Renkailla on oltava sama pyörimissuunta koko niiden kestoiän.
Jos renkaan pyörimissuunta on määrätty, on renkaassa pyörimissuunnan
osoittava nuoli.
Jos renkaat asennetaan väärin, auton jarrutusominaisuudet ja renkaan
kyky puristaa altaan vettä, lunta ja räntää huononevat.
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Ne renkaat joiden kuviosyvyys on suurin, on aina – riippumatta siitä,
onko auto taka- vai etuvetoinen – asennettava taakse.
Jos olette epävarma, tarkastuttakaa asia lähimmällä Volvo-myyjällä.

��������
Pyörät on säilytettävä kyljellään tai ripustettuina, ei pystyssä.
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Varapyörä on matkatavaratilan maton alla.

Muistakaa asettaa varoituskolmio.

� Kiristäkää seisontajarru ja kytkekää käsivaihteiston 1. vaihde tai
kääntäkää automaattivaihteiston vaihteenvalitsin P-asentoon.
Asettakaa pönkät maahan jäävien pyörien eteen ja taakse.

� Teräsvanteilla varustetuissa autoissa on irrotettavat pölykapselit.
Kammetkaa pölykapseli irti paksulla ruuvitaltalla tai vastaavalla.
Jos sopivia työkaluja ei ole käsillä, pölykapselin voi irrottaa käsin.
Käyttäkää suojakäsineitä. Kun asennatte pölykapselit paikalleen:
varmistakaa, että pölykapselin venttiilinaukko on pyörän ilmaventtiilin
kohdalla.
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� Alumiinivanteilla on peitekansi: kammetkaa se irti holkkiavaimella.

� Löysätkää pyöränruuveja 1/2-1 kierrosta holkkiavaimella. Ruuvit
löysätään kiertämällä niitä vastapäivään.
Auton kummallakin sivulla on kaksi nosturinkiinnikettä. Nosturin-
kiinikkeiden paikat on merkitty kynnyskotelon listaan.

7700

Löysätkää pyöränruuveja

7700

7700401r
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� Asettakaa nosturi nosturinkiinnikkeen tapille kuvan mukaisesti, ja
kiertäkää nosturia kammella alaspäin kunnes se puristuu  tasaisesti
maata vasten.

� Tarkastakaa uudelleen, että nosturi on kiinnikkeessä kuvan
mukaisesti ja että jalka on kohtisuoraan kiinnikkeen alla.

� Nostakaa auto niin korkealle, että pyörät ovat irti maasta.
� Irrottakaa pyöränruuvit, ja nostakaa pyörä pois.
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� Älkää ryömikö koskaan auton alle sen ollessa nosturin
varassa!

� Nosturin ja auton tulee olla tukevalla, vaakasuoralla alustalla.
� Auton omaa nosturia on käytettävä pyöränvaihtoon. Muissa

töissä on käytettävä hallinosturia, ja auton kohotetun osan alle
on asetettava pukit.

� Kiristäkää seisontajarru ja kytkekää käsivaihteiston 1. vaihde tai
peräytysvaihde tai kääntäkää automaattivaihteiston vaihteenvalit-
sin P-asentoon.

� Asettakaa pönkät maahan jäävien pyörien eteen ja taakse.
� Käyttäkää tukevia puupölkkyjä tai suurehkoja kiviä.
� Nosturin ruuvin on oltava aina hyvin voideltu.

�������
� Puhdistakaa pyörän ja navan vastinpinnat.
� Kiinnittäkää pyörä ja ruuvatkaa pyöränruuvit kiinni.
� Laskekaa auto alas, niin että pyörät eivät pääse pyörimään. Tiukatkaa

pyöränruuvit ristiin ja vaiheittain. Kiristysmomentti: n. 140 Nm
(14,0 kpm). On tärkeää, että tiukkuus on oikea. Tiukkuus on tarkastet-
tava momenttiavaimella.

� Asentakaa pölykapseli paikalleen.
� Ruuvatkaa nosturi kokoon ennen kuin panette sen takaisin tavaratilaan.
� Varmistakaa, että nosturi ja työkalupussi ovat kunnolla kiinni

eivätkä aiheuta räminää.
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 Nosturi asetetaan näin

7700245d 7700244d
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Varokkeet, polttimoiden vaihto

Varokkeet 126

Rele-/Varokekeskus moottoritilassa 127

Matkustamon varokkeet kojelaudan päädyssä kuljettajan puolella 128

Matkustamon varokkeet äänieristeen alla kuljettajan puolella 129

Tavaratilan varokkeet 130

Polttimoiden vaihto 131
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Jotta autonne sähkölaitteet eivät vaurioituisi
oikosulun tai ylikuormituksen takia, auton
kaikki sähköiset toiminnot ja komponentit on
suojattu varokkein.

Varokkeet on sijoitettu neljään eri paikkaan
autossa:

1. Rele-/varokekeskus moottoritilassa.
2. Varokekeskus matkustamossa äänieristeen

alla kuljettajan puolella.
3. Varokekeskus matkustamossa kojelaudan

päädyssä kuljettajan puolella.
4. Varokekeskus tavaratilassa.

Jos jokin sähkölaite ei toimi, syynä voi olla
varokkeen palaminen hetkellisen ylikuormituk-
sen seurauksena. Katsokaa varokeluettelosta
kyseisen varokkeen sijainti. Vetäkää varoke irti,
ja katsokaa onko siinä oleva taivutettu lanka
palanut. Jos näin on käynyt, vaihtakaa tilalle
uusi varoke jonka väri ja ampeerilukumerkintä
ovat samat kuin entisen.

Kojelaudan päädyssä olevassa kannessa on
useita varavarokkeita. Varokkeiden irrotusta ja
asennusta helpottamaan varokekeskuksessa on
myös pihdit.

Jos sama varoke palaa toistuvasti, komponen-
tissa on jokin vika, ja auto pitää toimittaa
Volvo-korjaamolle tarkastusta varten.
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Varokepihdit

Ehjä varoke

Palanut varoke
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Mootoritilan varokkeet
Täällä on 24 varokepaikkaa. Olkaa tarkka, että
vaihdatte palaneen varokkeen uuteen, jonka väri
ja ampeerimerkintä ovat samat. Siellä on myös
joitakin varavarokkeita.

12. Moottorinohjausyksikkö
(ECM)(bensiini),
suihkutusventtiilit, (bensiini),
ilmamassamittari  (bensiini), ................ 15
ilmamassamittari (diesel) ....................... 5

13. Läppäkotelon ohjausyksikkö,
magneettiventtiili .................................. 10

14. Lambdatunnistin (bensiini) .................. 20
15. Kampikammiotuuletuksen lämmitin,

magneettiventtiilit,
puola, hehkutulpat (diesel) ................... 10

16. Lähivalo (vasen) ................................... 20
17. Lähivalo (oikea) ................................... 20
18. – .............................................................. –

Nro Ampeeria

1. ABS ...................................................... 30
2. ABS ...................................................... 30
3. - ................................................................ -
4. Pysäköintilämmitin (lisävaruste) ......... 25
5. Lisävalot (lisävaruste) .......................... 20
6. Käynnistysmoottorin rele .................... 35
7. Tuulilasinpyyhkimet ............................. 25
8. – .............................................................. –
9. Polttoainepumppu ................................ 15

10. Sytytyspuolat (bensiini), moottorinoh-
jausyksikkö (ECM), ruiskutusventtiilit
(diesel), polttoaineen paineensäädin .... 20

11. Kaasupolkimen anturi (APM), A/C-
kompressori, elektroniikkarasian
puhallin ................................................. 10

1620

1418

1519

1721

9

4

2

1

3

6

5

8

7

12

10

11

13

3703757m

19. Moottorinohjausyksikön (ECM) syöttö
(bensiini), moottorin rele ....................... 5

20. Seisontavalot ........................................ 15
21. – .............................................................. –
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Täällä on 38 varokepaikkaa. Varokkeet
sijaitsevat kojelaudan päädyssä olevan kannen
alla. Siellä on myös joitakin varavarokkeita.

9. OBDII, valokatkaisin (LSM),
ohjauspyörän kulma-anturi (SAS),
ohjauspyörän ohjausyksikkö (SWM) .... 5

10. Audio .................................................... 20
11. Audiovahvistin ..................................... 30
12. RTI-näyttö ............................................ 10
13. Puhelin .................................................... 5

14 - 38 –. ......................................................... –

Nro Ampeeria
1. Kuljettajan istuin, sähkökäyttöinen ...... 25
2. Matkustajan istuin, sähkökäyttöinen .... 25
3. Puhallin, ilmastointilaite ....................... 30
4. Ohjausyksikkö, oikea etuovi ................ 25
5. Ohjausyksikkö, vasen etuovi ............... 25
6. Yleisvalaistus katossa (RCM), ylempi

elektroniikkayksikkö (UEM) ............... 10
7. Kattoluukku .......................................... 15
8. Virtalukko, SRS-järjestelmä,

moottorinohjausyksikkö (ECM),
SRS:n sulkeminen matkustajan
puolella (PACOS), elektroninen
käynnistyksenesto (IMMO) ................ 7,5

22

24

23

21

29

27

28

26

25

9

8

7

19

18

17

16

4

5

6

3

2

13

14

15

12

11

38

36

37

33

34

35

31

32

201 10 30

3701482D

Päätyrasian kannessa oleva tarra. Ilmaisee
sijainnit ja ampeeriluvut
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Täällä on 36 varokepaikkaa. Varokkeet on
sijoitettu äänieristeen taakse vasemmalle
puolelle. Olkaa tarkka, että vaihdatte palaneen
varokkeen uuteen, jonka väri ja ampeerimerkin-
tä ovat samat. Siellä on myös useita varavarok-
keita.

Nro Ampeeria
1. Istuinlämmitys, oikea puoli .................. 15
2. Istuinlämmitys, vasen puoli .................. 15
3. Äänitorvi ............................................... 15
4. – .............................................................. –
5. – .............................................................. –
6. Varapaikka .............................................. –
7. Varapaikka .............................................. –
8. Hälytyssireeni ......................................... 5
9. Jarruvalokytkimen syöttö ....................... 5

10. Mittaristo (DIM),
ilmastointilaite (CCM),
pysäköintilämmitin,
sähkökäyttöinen kuljettajan istuin ........ 10

11. Sähköliitin, etuistuin ja takaistuin ......... 15
12. – .............................................................. –
13. Varapaikka .............................................. –

14. Valonheittimien pyyhkimet .................. 15
15. ABS, STC/DSTC ................................... 5
16. Bi-fuel, Elektroninen ohjaustehostus

(ECPS), Bi-ksenon,
ajovalojen korkeussäätö ....................... 10

17. Sumuvalo edessä, vasen ...................... 7,5
18. Sumuvalo edessä, oikea ...................... 7,5
19. Varapaikka .............................................. –
20. Varapaikka .............................................. –
21. Vaihteiston ohjausyksikkö (TCM),

peruutusvaihdesalpa (M66) .................. 10
22. Kaukovalo, vasen ................................. 10
23. Kaukovalo, oikea .................................. 10
24. – .............................................................. –
25. – .............................................................. –
26. Varapaikka .............................................. –

27. Varapaikka .............................................. –
28. Sähkökökäyttöinen matkustajan istuin,

audio ....................................................... 5
29. Varapaikka .............................................. –
30. BLIS ....................................................... 5
31. Varapaikka .............................................. –
32. Varapaikka .............................................. –
33. Alipainepumppu ................................... 20
34. Huuhtelupumppu, valonheittimien

pyyhkimet ............................................. 15
35. – .............................................................. –
36. – .............................................................. –
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Varokkeet on sijoitettu verhoilun taakse
vasemmalle puolelle. Olkaa tarkka, että
vaihdatte palaneen varokkeen uuteen, jonka väri
ja ampeerimerkintä ovat samat.

Nro Ampeeria
1. ����������	
� ��������������������������������������� 10
2. Seisontavalot, sumuvalot,

tavaratilan valaistus, rekisterikilven
valaistus, diodit jarruvaloissa ............... 20

3. Lisävaruste (AEM) ............................... 15
4. Varapaikka .............................................. –
5. REM-elektroniikka ............................... 10
6. CD-vaihtaja, TV, RTI .......................... 7,5
7. Vetokoukun johdotus (30-syöttö) ........ 15
8. Sähköliitin, tavaratila ............................ 15
9. Takaovi, oikea: Ikkunannostin,

ikkunannostimen salpa ......................... 20
10. Takaovi, vasen: Ikkunannostin,

ikkunannostimen salpa ......................... 20
11. Varapaikka .............................................. –
12. Varapaikka .............................................. –
13. Lämmitin, dieselsuodatin ...................... 15
14. - ................................................................ -
15. Varapaikka .............................................. –
16. Varapaikka .............................................. –
17. Lisävaruste audio .................................... 5
18. Varapaikka .............................................. –
19. Alaskäännettävä niskatuki .................... 15

20. Vetokoukun johdotus (15-syöttö) ........ 20
21. Varapaikka .............................................. –
22. – .............................................................. –
23. AWD ................................................... 7,5
24. Four-C SUM ........................................ 15
25. – .............................................................. –
26. Pysäköintitutka ....................................... 5
27. Päävaroke: Vetokoukun johdotus,

Four-C, pysäköintitutka ....................... 30
28. Keskuslukitus (PCL) ............................ 15
29. Perävaunun valot, vasen:

Seisontavalot, suuntavalo ..................... 25
30. Perävaunun valot, oikea:

Jarruvalot, sumuvalo, suuntavalo ......... 25
31. Päävaroke: Varoke 37, 38 .................... 40
32. – .............................................................. –
33. – .............................................................. –
34. – .............................................................. –
35. – .............................................................. –
36. – .............................................................. –
37. Sähkölämmitteinen takalasi .................. 20
38. Sähkölämmitteinen takalasi .................. 20



131

������������

3500534d

�������
Kaikki hehkulamput on eritelty sivulla 166.
Hehkulamput ja pistevalaisimet, jotka ovat
erityistä tyyppiä tai joita ei voida vaihtaa
muualla kuin Volvon teknisessä huollossa, ovat
seuraavat:
� Yleisvalaistus katossa
� Kattovalaistus
� Lukuvalot
� Käsinelokeron valo
� Suuntavalo, ulkotaustapeili
� Turvavalaistus, ulkotaustapeili
� Lisäjarruvalo
� Bi-ksenonvalot

��������
Älkää koskaan koskeko hehkulamppujen
laseihin paljain sormin. Sormista jäänyt rasva
ja öljy höyrystyy lämmössä ja muodostaa
kerroksen heijastimeen, joka tällöin voi tu-
houtua.

��	
�����
Bi-ksenonvalonheittimillä varustetuissa
autoissa pitää kaikki valonheittimiin koh-
distuvat työt teettää valtuutetulla Volvo-
korjaamolla.
Bi-ksenonvalonheittimet edellyttävät eri-
tyistä varovaisuutta, koska ne on varustettu
suurjännitelaitteilla.
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� Sammuttakaa valot ja kääntäkää virta-avain

asentoon 0.
� Irrottakaa kaukovalon peitekansi kiertämällä

sitä vastapäivään.
� Vetäkää lamppu ulos kantoineen.

Vaihtakaa tilalle uusi lamppu.
� Painakaa lamppu paikalleen kantoineen.
� Tarkastakaa, että uusi lamppu palaa.
� Ruuvatkaa peitekansi paikalleen;

”TOP”-merkinnän tulee olla ylöspäin!

������������
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Valonheittimien lamput vaihdetaan moottoritilan
puolelta.
� Sammuttakaa valot ja kääntäkää virta-avain

asentoon 0!
� Avatkaa konepelti.
� Irrottakaa peitekansi kiertämällä sitä

vastapäivään (1).
� Irrottakaa liitin (2).
� Irrottakaa kiinnitysjousi. Työntäkää

kiinnitysjousta ensin oikealle niin, että se
irtoaa ja kääntäkää se sitten ulos-/alaspäin (3).

� Vetäkää lamppu ulos ja vaihtakaa tilalle
uusi (4). Huomioikaa kuinka se on pai-
kallaan!

3500535d

2

3 4

1

3500536d
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TOP 4
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� Asentakaa lamppu paikalleen (1). On vain
yksi tapa kiinnittää se.

� Työntäkää kiinnitysjousta ylöspäin ja
lopuksi hieman vasemmalle niin, että se
lukkiutuu kiinnikkeeseensä (2).

� Painakaa liitin paikalleen (3).
� Ruuvatkaa peitekansi paikalleen;

TOP-merkinnän tulee olla ylöspäin (4)!
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Auton ulkoreuna, vasen puoli���������
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Kaikki takalyhdyn lamput vaihdetaan tavarati-
lasta käsin.
� Sammuttakaa valot ja kääntäkää virta-avain

asentoon 0.
� Avatkaa ja kääntäkää paneelin sivu sisään-

päin päästäksenne käsiksi lamppuihin.
Oikealla puolella lamppuihin pääsee
helpommin käsiksi, jos kuormaverhoa
vedetään ulospäin niin pitkälle kuin
mahdollista.

Lamput sijaitsevat irrotettavassa lampunpidik-
keessä, jonka kiinnitys on varmistettu kahdella
salpatapilla.

Lampun vaihtaminen lampunpitimestä:
� Painakaa salpatappeja toisiaan päin niin että

lampunpidin irtoaa umpiosta.
� Vaihtakaa lamppu.
� Painakaa pidin takaisin.
� Sulkekaa ja kiinnittäkää paneeli.

Hehkulamppujen sijainti takalyhdyssä
1. Seisontavalon lamppu
2. Seisontavalon lamppu/sumuvalon lamppu
3. Suuntavalon lamppu
4. Peruutusvalon lamppu
5. Sivuvalo

43

1 2

5
3501688d

HUOM! Jos vikailmoitus "Valovika"/ "Tarkis-
ta jarruvalot" säilyy viallisen polttimon
vaihtamisen jälkeen, pitää hakeutua valtuutetulle
Volvo-korjaamolle vian korjausta varten.

HUOM! LED-tyyppiset jarruvalolamput on
vaihdettava Volvo-korjaamossa

�����������	
�����
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� Sammuttakaa valot ja kääntäkää virta-avain

asentoon 0.
� Painakaa ruuvitaltalla ohjainkielekettä ja

vetäkää irti koko valokotelo.
� Painakaa lukitusjousta alaspäin ja irrottakaa

valokotelo pistokkeesta.
� Kiertäkää lampunpidintä vastapäivään ja

ottakaa se pois.
� Irrottakaa lamppu lampunpitimestä painamal-

la sisäänpäin ja kiertämällä vastapäivään.
� Asentakaa uusi lamppu ja asentakaa

lampunpidin takaisin lamppukoteloon.
� Kiinnittäkää pistoke takaisin lampunpiti-

meen.
� Kytkekää sytytysvirta ja tarkastakaa, että

uusi lamppu palaa.
� Painakaa valokotelo paikalleen ja tarkasta-

kaa, että se on kunnolla kiinni.

3500893d
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HUOM! Älkää kosketelko valonheittimen
lasia sormin.
� Sammuttakaa valot ja kääntäkää virta-avain

asentoon 0.
� Kiertäkää lampunpidintä hieman vastapäivään.
� Poistakaa lamppu ja vaihtakaa uusi hehku-

lamppu.
� Asettakaa lamppu paikalleen. (Lampunpiti-

men ja lampunkannan profiilit sopivat
toisiinsa.).

� Kiinnittäkää lampunpidin paikalleen
kiertämällä vähän myötäpäivään. Lampunpi-
timen ”TOP”-merkinnän tulee olla ylöspäin!

������������
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� Sammuttakaa valot ja kääntäkää virta-avain

asentoon 0.
� Irrottakaa kaukovalon peitekansi kiertämällä

sitä vastapäivään.
� Vetäkää lamppu ulos kantoineen.

Vaihtakaa tilalle uusi lamppu.
� Painakaa lamppu paikalleen kantoineen.
� Tarkastakaa, että uusi lamppu palaa.
� Ruuvatkaa peitekansi paikalleen; ”TOP”-

merkinnän tulee olla ylöspäin!

�������
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� Avatkaa etuovi puoliväliin.
� Viekää käsi etulokasuojan taakse ja painakaa

lamppu ulos. Antakaa johtimien olla kiinni
lampunpitimessä.

� Kiertäkää lampunpidintä 1/4 kierrosta ja
vetäkää se suoraan ulos.

� Vetäkää rikkinäinen hehkulamppu suoraan
ulos.

� Vaihtakaa lamppu uuteen ja painakaa se
suoraan sisään.
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� Sammuttakaa valot ja kääntäkää virta-avain

asentoon 0!
� Irrottakaa ruuvi ruuvitaltalla.
� Irrottakaa koko lamppukotelo varovasti ja

vetäkää se ulos.
� Kiertäkää liitintä vastapäivään ja vetäkää

lamppu ulos.
� Vaihtakaa uusi lamppu.
� Asettakaa liitin takaisin ja kiertäkää

myötäpäivään.
� Asettakaa lamppukotelo paikalleen täydelli-

senä ja kiinnittäkää ruuvilla.

������������
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Autoonnousuvalot ovat kojetaulun alla
kuljettajan ja matkustajan puolella.
Lampun vaihto:

� Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja
kiertäkää kevyesti niin, että lamppukotelo
irtoaa.

� Poistakaa rikkinäinen hehkulamppu ja
vaihtakaa tilalle uusi lamppu.

� Tarkastakaa että lamppu palaa ja asettakaa
lamppukotelo takaisin.

3500871d
3500888D
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� Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja kiertäkää

kevyesti niin, että lamppukotelo irtoaa.
� Irrottakaa lamppukotelo johtimesta ja

irrottakaa sitten lampun lasi lamppukotelosta
painamalla molempia sivusalpoja ulospäin.

� Vetäkää pois rikkinäinen hehkulamppu ja
vaihtakaa tilalle uusi lamppu.

� Suorittakaa asennus käänteisessä järjestyk-
sessä.
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� Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja vään-

täkää varovasti kunnes lasi irtoaa.
� Vetäkää lamppu ulos ja vaihtakaa se.
� Painakaa lampun lasi paikalleen ja tarkasta-

kaa, että se on kunnolla kiinni.

3500891d
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� Painakaa koko lamppua taaksepäin ja

poistakaa se.
� Yrittäkää irrottaa lampun sisäosa käsin,

mikäli mahdollista. Käyttäkää muussa
tapauksessa muovi- tai puupalaa tai
vastaavaa, joka ei vaurioita maalia.

� Kiertäkää lampunpidintä vastapäivään ja
vetäkää se ulos.

� Vaihtakaa tilalle uusi lamppu.
� Painakaa lampunpidin paikalleen ja

kiertäkää myötäpäivään.
� Asettakaa lamppu takaisin painamalla se

koriin.

3501378m

�����
�����	�����������
Valot ovat takaluukun vasemmalla ja oikealla
puolella. Lampun vaihto:

� Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja vään-
täkää varovasti kunnes lasi irtoaa.

� Poistakaa rikkinäinen hehkulamppu ja
vaihtakaa tilalle uusi lamppu.

� Tarkastakaa että lamppu palaa ja painakaa
lamppukotelo takaisin.

3500918d

Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja
vääntäkää varovasti
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Jo tehtaalla Volvoon on tehty tarkka ja täydellinen ruostesuojaus. Ulkopuo-
lisiin osiin kuten esim. alustaan on ruiskutettu paksu, kestävä kerros
ruosteenestoainetta ja sisäosiin, kuten esim. palkkeihin, onteloihin ja
suljettuihin osiin ohuempi, tunkeutuva ruosteenestokerros.

Voitte ylläpitää autonne ruostesuojausta mm. seuraavasti:

� Pitäkää auto puhtaana! Huuhdelkaa alustan laitteistot*, itse alusta,
pyöränkotelot ja lokasuojien reunat painesuihkulla. Auton suurpaine-
pesussa suuttimen ja maalipinnan välinen etäisyys ei saa olla alle
30 cm!

� Tarkastuttakaa ja paikkauttakaa ruostesuojaus säännöllisesti.

* Tukivarret, niveltangot, jousenkiinnikkeet sekä joustintukien lautaset.

Auton ruostesuojaus ei normaalioloissa kaipaa jälkikäsittelyä ennen kuin
noin 8 vuoden kuluttua. Tämän jälkeen auto on jälkikäsiteltävä kolmen
vuoden välein. Mikäli autonne tarvitsee jälkikäsittelyä, ottakaa yhteys
Volvo-korjaamoon.

�������
Jos haluatte itse huolehtia ruostesuojauksen paikkaamisesta, muistakaa että
paikattavan kohdan on oltava puhdas ja kuiva. Huuhdelkaa, peskää ja
kuivatkaa auto huolellisesti. Käyttäkää sumutinpurkissa olevaa tai
siveltimellä levitettävää ruosteenestoainetta.

Ruosteenestoainetta on kahta tyyppiä:
a) notkeaa (väritöntä) ainetta näkyvissä oleviin kohteisiin
b) paksua nestettä alustan ja pyöränkoteloiden kulutukselle alttiina

oleviin pintoihin

Näillä aineilla mahdollisesti paikattavia kohteita ovat esim:
� Näkyvät hitsit ja peltisaumat - ohut neste
� Alusta ja pyöränkotelot - paksu neste
� Ovensaranat - ohut neste
� Konepellin saranat ja salpa - ohut neste

Kun ruostesuojaus on tehty, liika ruosteenestoaine voidaan pyyhkiä
pois mineraalitärpättiin kostutetulla rievulla.

Osa moottorista ja moottoritilassa olevat joustintuen kiinnitykset on
tehtaalla käsitelty värittömällä vahaperustaisella ruosteenestoaineella.
Tämä aine kestää normaaleja pesuaineita liukenematta ja vahingoittumatta.
Jos sen sijaan pesette moottoria käyttämällä ns. aromaattisia liuottimia,
esim. pesunaftaa tai mineraalitärpättiä (erityisesti sellaisia joihin ei ole
lisätty emulgaattoria), vahasuojaus on uusittava pesun jälkeen. Volvo-
liikkeestänne voitte ostaa ruosteenestovahaa.
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Suojatkaa mahdollisesti
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Maalipinta muodostaa tärkeän osan auton
ruostesuojauksesta ja se on siksi tarkastettava
säännöllisesti. Maalipinnan vauriot on käsiteltävä
heti, jottei ruostuminen pääsisi alkuun. Tavalli-
simpia vaurioita, jotka voitte korjata itse, ovat
seuraavat:
� vähäiset kiveniskemät ja naarmut
� vauriot lokasuojien reunoissa ja kynnyksissä

Paikkamaalattaessa auton on oltava
puhdas ja kuiva ja lämpötilan on oltava yli
+15 °C.

�	�
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Varmistukaa siitä, että saatte oikeaa väriä.
Värikoodinumero on tuotekilvessä moottoriti-
lassa.

0300048A

2. KG

1. KG

KG

KG

VOLVO CAR CORP. 
MADE IN
SWEDEN
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Tarvikkeet:
� Pohjamaalia (primeriä) tölkki
� Pintamaalia tölkki tai ns. väripuikko
� Sivellin
� Suojateippiä
� Jos kiveniskemä ei ulotu peltiin saakka vaan

jäljellä on vahingoittumaton maalikerros,
maali voidaan levittää suoraan lian poistami-
sen jälkeen.

Jos kiveniskemä ulottuu peltiin saakka,
menetelkää seuraavasti:
� Kiinnittäkää pätkä suojateippiä vioittuneelle

pinnalle. Vetäkää teippi irti niin, että se vetää
mukanaan irtoavat maalisirut (kuva 1).

� Sekoittakaa pohjamaali (primeri) huolellisesti
ja levittäkää sitä pienellä siveltimellä tai
tulitikulla (kuva 2).

� Kun pohjamaali on kuivunut, levittäkää
pintamaali siveltimellä.

� Huolehtikaa siitä että maali on hyvin sekoi-
tettu, ja levittäkää maali ohuelti useina
kerroksina antaen jokaisen kerroksen välillä
kuivua.

� Menetelkää naarmujen suhteen samoin, mutta
ympärillä oleva vahingoittumaton maalipinta
saattaa olla hyvä suojata (kuva 3).

� Odottakaa muutama päivä ja jälkikäsitelkää eli
kiillottakaa sitten maalatut kohdat. Käyttäkää
pehmeää riepua ja niukalti hiomatahnaa.

Poistakaa maalijäänteet teipin avulla

Värikoodi
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Pesun jälkeen: koejarruttakaa aina, niin että kosteus ja korroosio
eivät jää jarrupaloihin huonontamaan jarruja! Painakaa silloin tällöin
kevyesti jarrupoljinta ajaessanne pitempiä matkoja sateessa tai lumi-
sohjossa, niin että jarrupinnoitteet lämpenevät ja kuivuvat. Samoin tu-
lee tehdä lähdettäessä ajoon hyvin kostealla tai kylmällä säällä.
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Auto on syytä pestä heti, kun se on likaantunut, erityisesti talvella jolloin
tiesuola ja kosteus aiheuttavat muuten helposti korroosiota.
Peskää auto näin:
� Huuhdelkaa huolellisesti lika pois auton alustasta (pyöränkotelot,

lokasuojien reunat ym).
� Huuhdelkaa koko autoa, kunnes irtonainen lika on poistunut.
� Suurpainepesussa:

Suurpainepesussa suuttimen ja korin välinen etäisyys ei saa olla alle
30 cm. Älkää ruiskuttako suoraan lukkoihin.

� Peskää auto sienellä ja runsaalla vedellä pesuainetta käyttäen tai
ilman.

� Käyttäkää mielellään haaleaa (enintään 35 °C) mutta ei kuumaa vettä.
� Jos lika on tiukassa, se voidaan pestä käyttämällä kylmärasvanpoisto-

ainetta, mutta tällöin se on pestävä pesupaikassa, jossa on viemäri-
vedenerotin. Kylmärasvanpoistoainetta käytettäessä on huolehdittava
siitä, ettei auto ole auringonpaisteessa ja ettei maalipinta ole kuuma
auton seisottua auringossa tai koska moottori on yhä kuuma.
Auringonpaiste ja kuumuus voivat aiheuttaa pysyviä vaurioita.
Kysykää ohjeita Volvo-korjaamolta.

� Kuivatkaa auto puhtaalla, pehmeällä säämiskällä.
� Peskää pyyhkimien sulat haalealla saippualiuoksella.

Sopiva pesuaine:
Autonpesuaine (autoshampoo).

Huolehtikaa siitä, että:
Peskää lintujen jätökset auton maalipinnalta mahdollisimman pian.
Jätökset sisältävät nimittäin kemikaaleja, jotka vaikuttavat maaliin ja
muuttavat sen väriä hyvin nopeasti. Värilaikkujen poisto ei onnistu
kiillottamalla.
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Älkää peskö moottoria, kun se on lämmin. Tulipalonvaara!

Ulkopuoliset muoviosat
Ulkopuolisten muoviosien puhdistukseen suositellaan erityispuhdistusai-
netta, jota on saatavana Volvo-jälleenmyyjiltä. Älkää käyttäkö koskaan
voimakkaita tahranpoistoaineita.
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Tekstiiliverhoilun tahrojen käsittely
Likaantuneen tekstiiliverhoilun puhdistamiseen suosittelemme erikois-
puhdistusainetta, jota voitte hankkia Volvo-jälleenmyyjiltä. Muunlaiset
kemikaalit voivat pilata verhoilun palonkesto-ominaisuudet.
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Terävät esineet ja tarranauhasulkijat voivat vahingoittaa auton tekstiili-
verhoilua.
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Automaattipesu on yksinkertainen ja nopea tapa auton saamiseen puhtaaksi.
Muistakaa kuitenkin, että automaattipesu ei voi korvata käsinpesua.
Pesuautomaatin harjakset eivät tavoita kunnolla kaikkia pintoja.
Auton ensikuukausina suosittelemme käsinpesua.

�
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Vahatkaa ja kiillottakaa auto, kun maalipinta on mielestänne himmeä ja
kun haluatte antaa maalipinnalle erityisuojaa esim. ennen talvea.
Kiillotus ei normaalisti ole tarpeen ennen kuin aikaisintaan vuoden
kuluttua. Vahaus voidaan tehdä jo aikaisemmin.
Peskää ja kuivatkaa auto huolellisesti ennen kiillotusta ja/tai vahausta.
Peskää asfaltti tai pikitahrat pois Volvon asfaltinirrotusaineella tai
lakkabensiinillä.
Vaikeat tahrat voitte poistaa hienolla hiomatahnalla, joka on tarkoitettu
auton maalipinnalle. Kiillottakaa ensin kiillotusaineella ja vahatkaa sen
jälkeen nestemäisellä tai kiinteällä vahalla. Noudattakaa tarkasti pakkaus-
ten ohjeita. Monet valmisteet sisältävät sekä kiillotusainetta että vahaa.
Älkää kiillottako ja vahatko suorassa auringonpaisteessa.

Nahkaverhoilun tahrojen käsittely
Likaantuneen nahkaverhoilun puhdistamiseen suosittelemme erikoispuh-
distusainetta, jota voitte hankkia Volvo-jälleenmyyjiltä. Käsitelkää
nahkaverhoilu kerran tai kahdesti vuodessa Volvon nahanhoitosarjalla.
Älkää käyttäkö koskaan voimakkaita liuottimia. Ne voivat vahingoittaa
niin tekstiili-, vinyyli- kuin nahkaverhoiluakin.

Sisäpuolisten muoviosien ja -pintojen tahrojen käsittely
Sisäpuolisten muoviosien ja -pintojen puhdistukseen suositellaan erityis-
puhdistusainetta, jota on saatavana Volvo-jälleenmyyjiltä. Älkää raaputtako
tai hieroko koskaan tahraa. Älkää käyttäkö koskaan voimakkaita tahran-
poistoaineita.
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Käyttäkää vettä ja synteettistä pesuainetta, erityistä tekstiilinpuhdistusainet-
ta on saatavana Volvo-jälleenmyyjältänne. Katsokaa, että vyö on kuiva,
ennen kuin se kelataan takaisin sisään.
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Älkää koskaan käyttäkö tuotteita kuten autovahaa, rasvanpoistoainetta tai
vastaavia peili-/lasipinnoilla, koska tämä voi tuhota niiden vettähylkivät
ominaisuudet.
Varokaa puhdistuksen yhteydessä naarmuttamasta lasipintaa.

Lasipinnan vaurioiden välttäminen poistettaessa jäätä – käyttäkää vain
muovista jääkaavinta.
Vettähylkivässä pintakerroksessa tapahtuu luonnollista kulumista.

HUOM! Jotta vettähylkivät ominaisuudet kestäisivät, suositellaan
käsittelyä erityisellä jälkikäsittelyaineella, jota voi ostaa Volvo-jälleen-
myyjältä. Sitä tulee käyttää ensimmäisen kerran kolmen vuoden jälkeen
ja sitten vuosittain.

����



143

������������
Ennen kuin auto lähti tehtaalta, se koeajettiin perusteellisesti. Lisäksi
autolle tehtiin Volvo Car Corporation’in määräysten mukainen tarkastus,
ennen kuin se luovutettiin Teille.
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Jotta Volvonne pysyisi jatkuvasti liikenneturvallisuudeltaan, varmatoi-
misuudeltaan ja luotettavuudeltaan huipputasolla, Teidän on syytä noudattaa
Volvon huolto-ohjelmaa, joka on selostettu auton huoltokirjassa. Keho-
tamme teettämään huollot aina Volvo-korjaamolla. Volvo-korjaamollanne
on ammattitaitoinen henkilökunta, erikoistyökalut ja huoltokirjallisuus,
jotka takaavat huollon korkean laadun. Volvo-korjaamoilla käytetään
myös aina Volvon alkuperäisvaraosia. Volvon huolto-ohjelma on laadittu
normaaliautoilijaa silmälläpitäen.
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Volvon takuu edellyttää Huolto- ja takuukirjan ohjeiden noudattamista.
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Huolto tai lisävarusteiden asennus
Huolto tai lisävarusteen asennus, joka liittyy auton sähköjärjestelmään,
voidaan tehdä vain autolle erityisesti kehitetyn elektronisen varustuksen
avulla. Ottakaa tämän vuoksi aina yhteys Volvo-korjaamoon ennen kuin
annatte aloittaa tai tehdä huoltotöitä, jotka vaikuttavat sähköjärjestelmään.

Ajoneuvon tietojen tallennus
Volvonne yhdellä tai useammalla tietokoneella on mahdollisuus tallentaa
yksityiskohtaisia tietoja.
Tämä informaatio, joka on tarkoitettu käytettäväksi tutkimustarkoituksessa
turvallisuuden kehittämiseksi edelleen ja auto tiettyjen järjestelmien
diagnoosiin, voi sisältää tietoja kuten kuljettajan ja matkustajien turvavyön
käyttö, tietoja eri järjestelmien ja moduulien toiminnasta autossa ja tietoja
moottori-, kaasuläpänsäätö-, ohjaus-, jarru- ja muiden järjestelmien tilasta.
Tämä informaatio voi sisältää tietoja kuljettajan tavasta ajaa autoa.
Tällainen informaatio voi sisältää tietoja, mutta ei kattavasti, auton
nopeudesta, jarru- tai kaasupolkimen käytöstä ja ohjauspyörän asennosta.
Viimemainittu tieto voidaan tallentaa tietyltä aikajaksolta autoa ajettaessa, ja
sen jälkeen törmäystilanteen aikana tai lähellä sitä.
Volvo Car Corporation ei myötävaikuta tämän tallennetun informaation
luovuttamiseen ilman lupaa. Volvo Car Corporation voidaan kuitenkin
pakottaa luovuttamaan tämä informaatio kansallisen lainsäädännön
perusteella.
Muutoin voivat Volvo Car Corporation ja valtuutetut korjaamot tulla
lukemaan ja käyttämään tietoja.
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Autonne sytytysjärjestelmän jännite on erittäin korkea!
Sytytyslaitteessa vallitsee hengenvaarallinen jännite!
Älkää koskeko sytytystulppia, sytytysjohtimia tai sytytyspuolaa
moottorin käydessä tai sytytyksen ollessa kytkettynä!
Sytytysvirran on oltava katkaistuna seuraavia töitä suoritet-
taessa:
� Moottoritesterin kytkeminen.
� Sytytysjärjestelmän osien kuten sytytystulppien, sytytyspuolan,

virranjakajan, sytytysjohtimien jne. vaihto
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Akku
� Tarkastakaa, että akkukaapelit on oikein kytketty ja kiristetty.
� Älkää kytkekö akkua irti moottorin käydessä (esim. akun vaihdon

yhteydessä).
� Akun lataamiseen ei saa käyttää pikalaturia. Akkukaapeleiden tulee olla

irtikytkettyinä ladattaessa.

Ympäristö
Akku sisältää syövyttävää, myrkyllistä happoa. Siksi on tärkeää, että
akkua käsitellään ympäristöystävällisellä tavalla. Ottakaa yhteys Volvo-
korjaamoon.
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Jos autoa nostetaan korjaamonosturilla, se tulee asettaa moottorin kan-
natinrungon etupäätä vasten. Älkää vahingoittako moottorin alla olevaa
suojuspeltiä. Nosturi on asetettava aina huolellisesti niin, ettei auto pääse
liukumaan pois nosturilta. Käyttäkää aina  pukkeja tms.
Jos nostatte autoa kaksipylvästyyppisellä korjaamonosturilla, etu- ja
takanostovarret on asetettava kynnyskoteloiden nostopisteiden alle.
Katsokaa kuvaa.
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Tarkastakaa, että konepelti lukkiutuu kun-
nolla kun suljette sen!
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Vetäkää salpakahvasta, joka on kojelaudan alla
äärimmäisenä vasemmalla. Lukon avautuessa
kuuluu ääni. Työntäkää käsi konepellin
etureunan alta ja painakaa varmuussalvan
kahvaa ylös. Avatkaa konepelti.

... painakaa ylöspäin ja avatkaa

Vetäkää kahvasta...

8200092d
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1. Paisuntasäiliö, jäähdytysjärjestelmä
2. Öljyntäyttö, moottori
3. Öljynmittapuikko, moottori
4. Kytkin-/jarrunestesäiliö
5. Akku (tavaratilassa)
6. Mallimerkintäkilpi
7. Jäähdytin
8. Ohjaustehostimen öljysäiliö
9. Ilmansuodatin
10. Pesunestesäiliö
11. Päävarokekeskus
12. Rele-/varokekeskus
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Sähkötuuletin:
Sähkötuuletin voi käynnistyä senkin jälkeen,
kun moottori on pysäytetty!
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Sähkötuuletin:
Sähkötuuletin voi käynnistyä senkin jälkeen,
kun moottori on pysäytetty!
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Tarkastakaa, että konepelti lukkiutuu
kunnolla kun suljette sen!
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Vetäkää salpakahvasta, joka on kojelaudan alla
äärimmäisenä oikealla. Lukon avautuessa
kuuluu ääni. Työntäkää käsi konepellin
etureunan alta ja painakaa varmuussalvan
kahvaa ylös. Avatkaa konepelti.

... painakaa ylöspäin ja avatkaa

Vetäkää kahvasta...

8200095d
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1. Paisuntasäiliö, jäähdytysjärjestelmä
2. Öljyntäyttö, moottori
3. Öljynmittapuikko, moottori
4. Kytkin-/jarrunestesäiliö
5. Akku (tavaratilassa)
6. Mallimerkintäkilpi
7. Jäähdytin
8. Ohjaustehostimen öljysäiliö
9. Ilmansuodatin
10. Pesunestesäiliö
11. Päävarokekeskus
12. Rele-/varokekeskus
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Epäpuhtaudet vaurioittavat erittäin herkästi dieselmoottoreita. Käyttäkää
vain tunnettujen öljy-yhtiöiden dieselpolttoaineita, jotka täyttävät suosi-
tellun polttoainelaadun vaatimukset sivun 164 mukaisesti. Älkää koskaan
käyttäkö laadultaan määrittelemätöntä dieselöljyä. Suuret öljy-yhtiöt
valmistavat myös dieselöljyn talvilaatua. Alhaisissa lämpötiloissa
käytettävä öljy on paljon normaalia ohuempaa, mikä ehkäisee polttoneste-
järjestelmän tukkeutumista.
Vettä kondensoituu polttoainesäiliöön vähemmän, jos säiliö on melko
täynnä.

Polttonesteen täytön aikana tulee tarkastaa, että täyttöputkea ympäröivä alue
on puhdas.

Varokaa roiskuttamasta polttonestettä maalatuille pinnoille. Peskää
mahdolliset roiskeet pois saippualla ja vedellä.
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Polttonesteen loppumisen jälkeen ei tarvita mitään erityistoimenpiteitä.
Ilma poistuu polttoainejärjestelmästä automaattisesti, jos virta-avaimen
annetaan olla asennossa II n. 60 sekuntia ennen kuin käynnistysyritys
aloitetaan.
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Polttonestesuodattimessa erotetaan polttonesteestä kondensoitunut vesi,
joka muuten voisi aiheuttaa moottorihäiriöitä. Polttonestesuodattimen
tyhjennys on tehtävä Takuu- ja huoltokirjassa annetuin välein sekä jos on
epäilyjä, että on käytetty likaista polttonestettä.
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Dieselin kaltaiset polttoaineet, jota ei tule
käyttää: erikoislisäaineet, Marine Diesel Fuel,
polttoöljy, RME (kasviöljy-metyyliesteri),
kasviöljy.
Nämä polttoaineet eivät täytä Volvon
suositusten mukaisia vaatimuksia ja lisäävät
kulumista sekä moottorivaurioita, joita Volvon
takuut eivät kata.
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Moottoriöljyn ja
öljynsuodattimen tarkastus ja
vaihto

Suositeltua korkeampilaatuisen öljyn käyttö on
sallittua. Epäsuotuisissa olosuhteissa ajettaessa
Volvo suosittelee käytettäväksi korkeampi-
laatuista öljyä kuin mitä tarrassa suositellaan.
Katsokaa s. 161.

Epäsuotuisat ajo-olosuhteet
Tarkastakaa öljytaso useammin ajaessanne
pitkään:
� asuntovaunun tai perävaunun kanssa
� vuoristossa
� suurella nopeudella
� alle -30°C tai yli +40°C lämpötiloissa
� lyhyitä matkoja (alle 10 km) alhaisissa

lämpötiloissa (alle 5°C). Öljyn lämpötila tai
öljynkulutus voi nousta epänormaalin
korkeaksi.

Vaihtakaa öljy ja öljynsuodatin Huolto- ja
takuukirjassa annettujen vaihtovälien mukaan.
Lisättäessä öljyä öljytason ollessa liian alhainen
on käytettävä laadultaan ja viskositeetiltaan
samaa öljyä kuin mitä moottorissa on.
On myös tärkeää, että öljymäärä tarkastetaan jo
ennen uuden auton ensimmäistä varsinaista
öljynvaihtoa.
Huolto- ja takuukirjasta ilmenee, minkä
mittarilukeman kohdalla sen pitää tapahtua.
Volvo suosittelee, että öljymäärä tarkastetaan
2500 km:n välein. Varmin mittausarvo saadaan
kylmästä moottorista ennen käynnistystä.
Mittausarvo on virheellinen välittömästi
moottorin sammuttamisen jälkeen. Mittatikku
näyttää liian pientä öljymäärä, koska öljy ei ole
ehtinyt valua alas öljypohjaan.
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Käyttäkää aina suositeltua öljylaatua, katsokaa
moottoritilassa olevaa tarraa.
Tarkastakaa öljytaso usein ja vaihtakaa öljy
säännöllisesti.
Suositeltua huonompilaatuisen öljyn käyttö ja
ajaminen öljytason ollessa liian alhainen
vaurioittavat moottoria.

2200315d
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Öljyn tarkastus moottorin ollessa
kylmä:
• Pyyhkikää mittapuikko kuivaksi ennen

tarkastusta.
• Tarkastakaa öljyn määrä mittapuikolla.

Pinnan tulee olla MIN- ja MAX-merkkien
välissä.

• Jos pintataso on lähellä MIN-merkkiä, voi-
daan öljyä lisätä aluksi 0,5 litraa. Jatkakaa
lisäämistä, kunnes öljypinta on lähempänä
mittatikun MAX-merkkiä kuin MIN-merk-
kiä. Ks. täyttömäärä sivulta 161-162.

Öljyn tarkastus moottorin ollessa
lämmin:
• Ajakaa auto vaakasuoralle alustalle ja odot-

takaa 10-15 minuuttia moottorin pysäyttämi-
sestä, jotta öljy ehtii valua öljypohjaan.

• Pyyhkikää mittapuikko kuivaksi ennen tar-
kastusta.

• Tarkastakaa öljyn määrä mittapuikolla. Pinnan
tulee olla MIN- ja MAX-merkkien välissä.

• Jos pintataso on lähellä MIN-merkkiä, voi-
daan öljyä lisätä aluksi 0,5 litraa. Jatkakaa
lisäämistä, kunnes öljypinta on lähempänä
mittatikun MAX-merkkiä kuin MIN-merk-
kiä. Ks. täyttömäärä sivulta 161-162.

Öljypinnan pitää olla mittatikkuun merkityllä
alueella.
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Älkää tiputtako öljyä kuumalle pakosarjalle,
siitä voi syttyä tulipalo.
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Älkää koskaan täyttäkö MAX-merkin yli.
Öljynkulutus voi lisääntyä, jos moottoriin
täytetään liian paljon öljyä.
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Täytettäessä pitää noudattaa pakkauksessa olevia ohjeita. Jäähdytysnes-
teen ja veden määrän tasapainottaminen vallitseviin olosuhteisiin on
tärkeää. Älkää koskaan lisätkö vain puhdasta vettä. Jäätymisvaara kasvaa
jäähdytysnesteen osuuden ollessa sekä liian pieni että liian suuri.

Nesteiden ja öljyjen määrätiedot ja suositeltu laatu ilmenevät sivulta 160.
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On hyvin tärkeää, että käytetään Volvon suosituksen mukaista kor-
roosiosuoja-aineella varustettua jäähdytysnestettä. Auton ollessa uusi,
järjestelmä on täytetty jäähdytysnesteellä, joka kestää n. -35 °C.

Tarkastakaa jäähdytysneste säännöllisesti
Pintatason pitää olla paisuntasäiliön MIN- ja MAX-merkin välillä.
Lisätkää nestettä, kun pintataso on laskenut MIN-merkkiin.
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Moottoria saa käyttää vain jäähdytysjärjestelmän ollessa hyvin täytetty.
Korkeita lämpötiloja voi syntyä, ja niistä on seurauksena sylinterinkan-
nen vaurioiden (halkeamia) vaara.
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Jäähdytysneste voi olla hyvin kuumaa. Jos jäähdytysnestettä on lisättä-
vä moottorin ollessa lämmin, avatkaa paisuntasäiliön tulppa hitaasti,
jotta ylipaine pääsee poistumaan.
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Lasin- ja ajovalojenpesimillä on yhteinen
nestesäiliö. Nesteiden ja öljyjen määrätiedot ja
suositeltu laatu ilmenevät sivulta 160.
Käyttäkää talvella jäätymätöntä pesunesteliuos-
ta, jotteivät pumppu, säiliö ja letkut jäätyisi.

Vihje: Puhdistakaa pyyhkimien sulat huuhtelu-
nesteen lisäyksen yhteydessä.

3601948d

Pesunestesäiliö
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Jarru- ja kytkinnesteellä on yhteinen säiliö1.
Pintataso pitää olla MIN- ja MAX-merkin
välillä. Tarkastakaa määrä säännöllisesti.
Vaihdattakaa jarruneste joka toinen vuosi tai
joka toisessa määräaikaishuollossa. Nesteiden
ja öljyjen määrätiedot ja suositeltu laatu
ilmenevät sivulta 160.

HUOM! Jos autolla ajetaan siten, että jarruja
käytetään usein ja voimakkaasti, esimerkiksi
vuoristossa tai trooppisessa ilmastossa, missä
ilma on hyvin kosteaa, jarruneste on vaihdettava
kerran vuodessa.

1 Sijainti riippuen siitä, onko auto vasemmalta
vai oikealta ohjattava.

5200678d
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Tarkastakaa määrä jokaisen huollon yhteydessä.
Nestettä ei tarvitse vaihtaa. Pintatason pitää olla
ADD- ja FULL-merkin välillä.
Nesteiden ja öljyjen määrätiedot ja suositeltu
laatu ilmenevät sivulta 160.

HUOM! Jos ohjaustehostinjärjestelmässä
syntyy vika (tai autossa ei ole virtaa ja sitä on
hinattava) voidaan autoa edelleen ohjata.
Huomatkaa, että ohjaaminen on paljon normaalia
raskaampaa ja ohjauspyörän kääntäminen vaatii
enemmän voimaa.

Ohjaustehostimen öljysäiliö

Jarru- ja
kytkinnestesäiliö
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Jos jarrunestemäärä on MIN-tason
alapuolella jarrunestesäiliössä, autolla
ei tule ajaa, vaan jarrunestettä on
lisättävä. Syy jarrunesteen häviämi-
seen pitää selvittää.
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� Tarkastakaa akun kaikki kennot. Käyttäkää

ruuvitalttaa kansien irrotukseen. Jokaisessa
kennossa on oma maksimimäärän merkki.

� Lisätkää tarvittaessa tislattua vettä akun
maksimimäärän merkkiin saakka.

� Älkää koskaan täyttäkö yli maksimitaso-
merkin (A).
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Käyttäkää aina tislattua tai deionisoitua
vettä (akkuvettä).

� Kiinnittäkää kannet kunnolla.
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Akun kestoikään ja toimintaan vaikuttavat
käynnistyksien määrä, purkautumiset, ajotapa,
ajo-olosuhteet ja ilmasto-olosuhteet yms.
Toistuva pysäköintilämmittimen ja vastaavien
suurten sähkönkuluttajien käyttö lyhyiden
ajomatkojen yhteydessä voi johtaa akun
purkautumiseen, mistä voi olla seurauksena
käynnistysongelmia.

Huolehtikaa seuraavista asioista akun hyvän
toiminnan varmistamiseksi:
� Tarkastakaa säännöllisesti akun nestetaso (A).

HUOM! Jos akku tyhjenee monta kertaa,
tämä vaikuttaa akun kestoon haitallisesti.

3100063d

A

���'��
�#

Käyttäkää suojalaseja.

Tarkemmat tiedot löytyvät
käyttöohjekirjasta.

Säilyttäkää akku lasten
ulottumattomissa.

Akku sisältää syövyttävää
happoa.

Välttäkää kipinöitä ja
avotulta.

Räjähdysvaara.
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Akuissa voi syntyä kaasua, joka on hyvin
räjähdysherkkää. Kipinä, joka voi syntyä
kytkiessänne käynnistyskaapelit virheelli-
sesti, riittää akun räjähtämiseen. Akussa on
rikkihappoa, joka voi aiheuttaa vakavia
syöpymisvahinkoja. Huuhdelkaa runsaalla
vedellä, jos rikkihappoa on joutunut sil-
miin, iholle tai vaatteille. Roiskeen osuessa
silmiin ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin.
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A. Akku ilman peitekoteloa
B. Akku peitekotelolla
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Akun irrotus:
� Katkaiskaa virta ja ottakaa avain pois.
� Odottakaa vähintään 5 minuuttia, ennen

kuin koskette sähköliitäntöihin. Tällöin
kaikki tiedot auton sähköjärjestelmästä
ehtivät tallentua eri ohjausyksiköihin.

� Avatkaa akun päällä olevan lukkosangan
ruuvit ja poistakaa sanka.

� Kääntäkää akun miinusnavan päällä oleva
muovikansi ylös tai ruuvatkaa kansi pois
akun päältä.

� Irrottakaa miinuskaapeli.
� Irrottakaa alempi konsoli, joka kiinnittää

akkua.
� Irrottakaa pluskaapeli, kun mahdollinen

muovikansi on käännetty sivuun.
� Nostakaa akku ulos.

Akun asennus:
� Asettakaa akku paikalleen.
� Asettakaa alakonsoli paikalleen, ruuvatkaa

kiinni.
� Kytkekää pluskaapeli, painakaa mahdollinen

muovikansi kiinni ja kääntäkää alas.
� Kytkekää miinuskaapeli, kääntäkää mahdol-

linen muovikansi alas.
� Asentakaa muovikansi tai peitekansi akun

päälle.
� Varmistakaa, että poistoletku on oikein kyt-

ketty sekä akkuun että korin poistoaukkoon.
� Asentakaa lukkosanka akun päälle ja kiris-

täkää ruuvit.

� ��������	

Akuissa voi syntyä kaasua, joka on hyvin
räjähdysherkkää. Kipinä, joka voi syntyä kyt-
kiessänne käynnistyskaapelit virheellisesti,
riittää akun räjähtämiseen. Akussa on rikki-
happoa, joka voi aiheuttaa vakavia syöpy-
misvahinkoja. Huuhdelkaa runsaalla vedellä,
jos rikkihappoa on joutunut silmiin, iholle tai
vaatteille. Roiskeen osuessa silmiin ottakaa
välittömästi yhteys lääkäriin.
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� Kääntäkää pyyhkimen varsi ulospäin ja

pitäkää kiinni pyyhkimen sulasta.
� Painakaa pyyhkimen sulassa olevat

lukitusjouset sisään ja nostakaa sulka irti
varresta.

� Asentakaa uusi sulka noudattaen ohjeita
päinvastaisessa järjestyksessä ja varmista-
kaa, että sulka on tukevasti kiinni.

HUOM! Huomioikaa että kuljettajan puoleisen
pyyhkimen sulka on pitempi kuin matkustajan
puoleisen pyyhkimen sulka.

3603056d
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Kaikessa autoa koskevassa yhteydenpidossa
Volvo-jälleenmyyjän kanssa sekä varaosien ja
tarvikkeiden tilauksen yhteydessä on avuksi,
jos tiedetään auton mallimerkintä, alustanumero
ja moottorinumero.
1. Pysäköintilämmittimen tarra.
2. Tyyppi- ja vuosimallimerkintä sekä

alustanumero.
3. Moottorin mallimerkintä, osa- ja valmis-

tenumero.
4. Moottoriöljytarrasta* ilmenee öljylaatu ja

viskositeetti.
5. Vaihteiston mallimerkintä ja valmistenu

mero
a:  Käsivalintainen vaihteisto.
b: Automaattivaihteisto AW.

6.  Mallimerkintä, alustanumero, sallitut
enimmäispainot, värin ja verhoilun koodi-
numerot sekä tyyppihyväksyntänumero.

* Tietyt moottoriversiot

AISIN

SERIALNO

MADE

AW
INJAPAN

CO LTDP1208632

T100001 3,77

M56L

YV1LS5502N2000327

1234567

Ohtk jdtr

Ehdfjljl ncy

Mgdh ytegf

BFDRYOIHV
HFGJJFFOI
HFGDOIHV

Gfdr urtvb

Seyj tu

Fkfu
Fkfu

Seyj tu

0300387d

KG

1.

2.

KG

KG

VOLVOCARCORP.

KG

SWEDEN
MADEIN

50-42LE

B5254S
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KG

KG

KG1.

KG2.

VOLVO CAR CORP. SWEDEN
MADE IN

1
2
3
4

���	�
Massa toimintakunnossa käsittää kuljettajan, polttoainesäiliön painon sen
ollessa 90 % täynnä sekä muut huuhtelu-/jäähdytysnesteet yms.
Matkustajien paino ja asennetut lisävarusteet, ts. vetokoukku, kuulaan
kohdistuva paino (perävaunun ollessa kytkettynä, ks. taulukkoa),
taakkateline, kattolaatikko yms. vaikuttavat kuormituskykyyn, eikä niitä
lasketa massaan toimintakunnossa.
Sallittu kuormitus (kuljettajan lisäksi) = Kokonaismassa - Massa
toimintakunnossa. Ks. tarran sijainti sivulta 156.

1. Suurin kokonaispaino
2. Suurin yhdistelmäpaino

(auto + perävaunu)
3. Suurin etuakselipaino
4. Suurin taka-akselipaino

Suurin kuorma: katsokaa rekisteriote
Suurin kattokuorma: 100 kg
Suurin peräväunun paino: 1 800 kg

��������	
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman painon ja sijoituksen
mukaan.

���	�
�	
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Pituus ................................................................................................ 482 cm
Leveys .............................................................................................. 183 cm
Korkeus ............................................................................................ 145 cm
Akseliväli .......................................................................................... 279 cm
Raideleveys, etupyörät ...................................................................... 158 cm
Raideleveys, takapyörät .................................................................... 156 cm
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2.0T BIFUEL 2.4 2.4 2.5T 2.4T
CNG

������������� B5204T5 B5244SG B5244S B5244S2 B5254T2 B5244T4a

Teho* (kW/r/s) 132/92 103/97 125/98 103/75 154/83 162/83
AWD - - - - - -

	
������� 180/5500 140/5800 170/6000 140/4500 210/5000 220/5000
AWD - - - - - -

Vääntömomentti* (Nm/r/s) 240/30-83 192/75 225/75 220/55 320/25-75 285/33-83
AWD - - - - - -

(kpm/r/min) 24,5/1850-5000 19,6/4500 23,0/4500 22,5/3300 32,6/1500-4500 35,7/2100-4000
AWD - - - - - -

Sylinteriluku 5 5 5 5 5 5

Sylinterin halkaisija (mm) 81 83 83 83 83 83

Iskunpituus (mm) 77 90 90 90 93,2 90

Iskutilavuus (dm3 tai litraa) 1,98 2,44 2,44 2,44 2,52 2,44

Puristussuhde 9,5:1 10,3:1 10,3:1 10,3:1 9,0:1 8,5:1

Sytytystulpat:

Elektrodien kärkiväli (mm) 0,7 1,2 1,2 1,2 0,7 0,7

Kiristysmomentti (Nm) 28 30 30 30 30 28

a Thaimaa, Malesia
* Teho ja vääntömomentti testinormin EU 80/1269 mukaan. Bensiinimoottoreissa käytetään näissä testeissä 98-oktaanista polttoainetta.

Varmistaaksenne mikä moottori autossa on – ks. meistettyä tyyppimerkintää moottoritilassa (tyyppimerkinnät, sivu 156, kohta 3).
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T6 2,9 D5 2.4D

Moottorimalli B6294T B6294S2 D5244T D5244T2

Teho* (kW/r/s) 200/87 144/87 120/67 96/67
AWD -  - - -

(hv/r/min) 272/5200 196/5200 163/4000 130/4000
AWD -  - - -

Vääntömomentti (Nm/r/s) 380/30-83 280/65 340/29-50 280/29-50
AWD -  - - -

(kpm/r/min) 38,8/1800-5000 28,6/3900 34,7/1750-3000 28,6/1750-3000
AWD - - - -

Sylinteriluku 6 6 5 5

Sylinterin halkaisija (mm) 83 83 81 81

Iskunpituus (mm) 90 90 93,2 93,2

Iskutilavuus (dm3 tai litraa) 2,92 2,92 2,40 2,40

Puristussuhde 8,5:1 10,3:1 18,0:1 18,0:1

Sytytystulpat:

Elektrodien kärkiväli (mm) 0,7 3x1,2 - -

Kiristysmomentti (Nm) 30 25 - -

* Teho ja vääntömomentti testinormin EU 80/1269 mukaan. Bensiinimoottoreissa käytetään näissä testeissä 98-oktaanista polttoainetta.

Varmistaaksenne mikä moottori autossa on - ks. meistettyä tyyppimerkintää moottoritilassa (tyyppimerkinnät, sivu 156, kohta 3).
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Neste Järjestelmä Määrä Suositeltu laatu
Vaihteistoöljy Käsivalintainen 5-vaihteinen (M56/M58) 2,1 litraa Vaihteistoöljy1:  MTF 97309

Käsivalintainen 6-vaihteinen (M66) 2,0 litraa

Automaattivaihteisto (AW55-51) 7,2 litraa Vaihteistoöljy1: JWS 3309

Automaattivaihteisto (GM4T65) 12,7 litraa Vaihteistoöljy1 Dexron III G

Jäähdytysneste Bensiinimoottorit ilman turboa 8,0 litraa Jäähdytysneste ja korroosiosuoja sekoitettuna veteen, ks. pakkausta.

Turbolla varustetut bensiinimoottorit 9,0 litraa Termostaatti avautuu lämpötilassa: bensiinimoottorit, 90ºC,

Dieselmoottorit 12,5 litraa dieselmoottorit 82ºC.

Ilmastointi Kompressoriöljy 180-200 grammaa2 PAG

Kylmäaine 500-600 grammaa2 R134a (HFC134a)

Jarruneste 0,6 litraa DOT 4+
Tehostettu ohjaus Järjestelmä: 0,9 litraa Ohjaustehostinöljy: WSS M2C204-A tai vastaava tuote samalla

josta säiliö 0,2 litraa erittelyllä.

Huuhtelunestesäiliö Valonheittimien pyyhkimillä Volvon suosittelema pakkasneste sekoitettuna veteen
varustettu versio 4,5 litraa suositellaan miinusasteiden yhteydessä.
suurpainehuuhtelu 6,4 litraa

Polttoainesäiliö Polttoainesäiliön tilavuus, ks. osaa polttoaine sivulla 163.
1 Suositeltua vaihteistoöljyä pitää käyttää ettei vaihteisto vaurioidu eikä sitä saa sekoittaa muiden vaihteistoöljyjen kanssa.

Jos on täytetty muuta öljyä, ottakaa yhteys lähimpään Volvo-korjaamoon.
2 Paino vaihtelee moottoriversion mukaan. Ottakaa yhteys Volvo-korjaamoon saadaksenne oikeita tietoja.

Muut nesteet ja voiteluaineet
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Käyttäkää aina suositeltua öljylaatua ja vis-
kositeettia.
Jos muuta kuin suositeltua öljyä on käytetty,
ottakaa välittömästi yhteys lähimpään
Volvon tekniseen palveluun.
Älkää käyttäkö öljyssä ylimääräisiä lisäainei-
ta. Ne voivat vaurioittaa moottoria.

2200293v

Viskositeettikaavio

���������
Epäsuotuisat ajo-olosuhteet
Tarkastakaa öljytaso useammin ajaessanne
pitkään:
� asuntovaunun tai perävaunun kanssa
� vuoristossa
� suurella nopeudella
� alle -30°C tai yli +40°C lämpötiloissa.
� lyhyitä matkoja (alle 10 km) alhaisissa

lämpötiloissa (alle 5°C)
Öljyn lämpötila tai öljynkulutus voi nousta
epänormaalin korkeaksi.
Valitkaa täyssynteettinen moottoriöljy
epäsuotuissa olosuhteissa ajoa varten. Se antaa
lisäsuojaa moottorille.
Volvo suosittelee öljytuotteita.
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Moottoriöljy

1 Sisältää suodattimen vaihdon
2 Thaimaa, Malesia

Moottorimalli Täyttömäärä Tilavuus1/ litraa
MIN-MAX välillä

2.0T B5204T5 1,2 5,5

2.4 B5244S

2.4 B5244S2

2.4T B5244T42

2.5T B5254T2

Moottorimalli Täyttömäärä Tilavuus1/ litraa
MIN-MAX välillä

BIFUEL B5244SG 1,2 5,5

T6 B6294T 1,5 6,6

2.9

1 Sisältää suodattimen vaihdon

Jos yllä oleva tarra on auton moottoritilassa,
ovat voimassa seuraavat tiedot.
Katsokaa sijaintia sivulta 156.

Öljylaatu: ACEA A1/B1
Viskositeetti: SAE 5W–30
Ajaessanne epäsuotuisissa olosuhteissa
käyttäkää ACEA A5/B5 SAE 0W-30 -öljyä

Jos yllä oleva tarra on auton moottoritilassa,
ovat voimassa seuraavat tiedot.
Katsokaa sijaintia sivulta 156.

Öljylaatu: ACEA A5/B5

Viskositeetti: SAE 0W–30Öljytarra Öljytarra

1 Sisältää suodattimen vaihdon

Moottorimalli Täyttömäärä Tilavuus1/ litraa
MIN-MAX välillä

2.4D D5244T2

D5  D5244T

��� ���

Jos yllä oleva tarra on auton moottoritilassa,
ovat voimassa seuraavat tiedot.
Katsokaa sijaintia sivulta 156.

Öljylaatu: ACEA A3/B3/B4
Viskositeetti: SAE 5W–30

Öljytarra

B6294S2
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1 Polttoainelaatu vaikuttaa päästöarvoihin, jotka voivat tämän vuoksi erota ilmoitetuista arvoista, jos käytetään muuta kuin Volvon
suositteleman normin mukaista polttoainetta.

Moottorimalli Vaihteisto Kulutus Hiilidioksidipäästöt Polttoainesäiliön
litraa/100 km1 (CO

2
) g/km tilavuus, litraa

2.4 B5244S2 Käsivalintainen 5-vaihteinen (M56) 8,9 212 70
Automaattivaihteisto (AW55-51) 9,6 229

2.4 B5244S Käsivalintainen 5-vaihteinen (M56) 9,0 214 70
Automaattivaihteisto (AW55-51) 9,7 232

2.0T B5204T5 Käsivalintainen 5-vaihteinen (M56) 9,0 214 80
Automaattivaihteisto (AW55-51) 9,8 234

2.5T B5254T2 Käsivalintainen 5-vaihteinen (M56) 9,2 219 80
Automaattivaihteisto (AW55-51) 10,0 239

                   AWD Automaattivaihteisto (AW55-51) 10,5 252 72
2.4 B5244SG   Bi-Fuel Käsivalintainen 5-vaihteinen (M56) 9,2 220 303

Automaattivaihteisto (AW55-50) 9,9 242
D5 D5244T Käsivalintainen 5-vaihteinen (M56) 6,5 172 70

Automaattivaihteisto (AW55-50) 7,7 204 70
2.4D D5244T2 Käsivalintainen 5-vaihteinen (M56) 6,5 171 70

Automaattivaihteisto (AW55-50) 7,7 204
T6 B6294T Geartronic  4-vaihteinen (GM4T65) 11,1 268 80
2.9 B6294S2 Geartronic  4-vaihteinen (GM4T65) 10,6 255 80

2.4T B5244T42 Automaattivaihteisto (AW55-51) - - 70

2 Tietyt maat.
3 Bensiinisäiliö.

������	��	����������
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Ilmoitettu polttoaineenkulutus
Virallisesti ilmoitetut polttoaineenkulutusarvot
perustuvat normitettuun ajojaksoon EU:n
direktiivin 80/1268 comb. mukaan. Polttoai-
neenkulutusarvoihin voi vaikuttaa auton
varustaminen lisävarusteilla, jotka vaikuttavat
auton massaan. Lisäksi ajotapa ja muut ei-
tekniset seikat voivat vaikuttaa auton polttoai-
neenkulutukseen.
Ajettaessa oktaaniluvultaan 91 RON olevalla
polttoaineella on kulutus suurempi ja teho
pienempi.

�
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Tankatkaa oikeaa bensiiniä!
Autossanne on katalysaattori ja vain lyijytön-
tä bensiiniä saa käyttää, koska muutoin kata-
lysaattori tuhoutuu.

����������������	������
Bensiini
Moottorissa voidaan käyttää oktaanilukuja 91,
95 ja 98 RON.
Ajettaessa lämpimämmässä säässä kuin +38 ºC
suositellaan korkeinta mahdollista oktaanilukua
parhaan suorituskyvyn ja pienimmän polttoai-
neenkulutuksen saamiseksi.
� 98 RON on suositeltava, kun tarvitaan mak-

simaalista suorituskykyä vähimmäiskulu-
tuksella.

� 95 RON sopii normaaliajoon.
� Laatua 91 RON ei tule käyttää 4-sylinteri-

sissä moottoreissa ja sitä saa tankata vain
poikkeustapauksessa. Tämä polttoainelaatu
ei kuitenkaan vaurioita moottoria.

Bensiini: Normi EN 228

�
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Dieselpolttoaineet, jota ei saa käyttää:
erikoislisäaineet, Marine Diesel Fuel, poltto-
öljy, RME (kasviöljy-metyyliesteri), kas-
viöljy.
Nämä polttoaineet eivät täytä normin EN 590
vaatimuksia ja lisäävät kulumista ja mootto-
rivaurioita, joita Volvon takuut eivät kata.

Diesel
Diesel: Normi EN 590

JIS K2204 tai vastaava
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Katalysaattorin tehtävänä on puhdistaa pako-
kaasut. Se on sijoitettu pakokaasuvirtaukseen
lähelle moottoria, jotta se saavuttaisi toiminta-
lämpötilansa nopeasti.
Katalysaattori muodostuu rungosta (keraami-
sesta tai metallisesta), jossa on kanavisto.
Kanavien seinämät on päällystetty ohuella
platina/rhodium/palladium-kerroksella.
Metallit huolehtivat katalyyttitoiminnosta, ts. ne
nopeuttavat kemiallista prosessia kulumatta itse.

Lambda-tunnistinTM  happitunnistin
Lambdatunnistin on osa säätöjärjestelmää,
jonka tehtävänä on vähentää päästöjä ja parantaa
polttoaineen hyödyntämistä. Happitunnistin
valvoo moottorista virtaavien pakokaasujen
happimäärää. Tunnistin syöttää mittaustulokset
elektroniikkajärjestelmään, joka ohjaa koko ajan
polttonesteen syöttöventtiilien toimintaa.
Moottoriin virtaavan polttoaineen ja ilman
määrää säädetään jatkuvasti. Säädön avulla
aikaansaadaan optimaaliset olosuhteet tehokasta
palamista varten ja haitalliset aineet (hiilivedyt,
hiilimonoksidi ja typpioksidit) muutetaan
kolmitoimikatalysaattorin avulla haitattomiksi.

����
	���������� �������
Auton etupää
Mc Pherson-tyyppiset joustintuet yhdistettynä
iskunvaimentimiin. Hammastanko-ohjaus.
Turvatyyppinen ohjausakseli. Säätöarvot
pätevät kuormittamattomalle autolle mukaanlu-
kien polttoneste, jäähdytysneste sekä varapyörä.

Auton takapää
Erillisripustus, jossa pyörät ja iskunvaimentimet
joustavat toisistaan riippumatta. Ripustus
koostuu taaksepäin suunnatuista tukivarsista,
ylä- ja alatukitangoista, poikittaistukitangosta
sekä kallistuksenvaimentimesta.2501523d
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Jännitesäätöisellä vaihtovirtageneraattorilla
varustettu 12 voltin järjestelmä. Yksinapainen
järjestelmä, jossa alusta ja moottorin runko
toimivat johtimena. Miinusnapa on kytketty
alustaan. Magneettikenttien rajoittamiseksi on
auto varustettu ylimääräisellä maadoitusjohti-
mella.

����
Jännite 12 V 12 V 12V
Kylmäkäynnistysvirta 520 A 600 A 800 A*
(CCA)
Varakapasiteetti (RC) 100 120 170

min min min
* Dieselillä ja pysäköintilämmittimellä varust-
etut autot.

Jos käynnistysakku vaihdetaan, varmistakaa
että uuden akun kylmäkäynnistyskyky ja
varakapasiteetti ovat samat kuin alkuperäis-
akussa (katsokaa akussa olevaa tarraa).

Generaattori, suurin virta 140 A
Käynnistysmoottori, teho 1,4/1,7/2,2 kW

�����������
Hehkulamput Tyyppi (LL) Kanta
1. Kaukovalot/
lähivalot H7 55W
2. Bi-ksenon D2R 35W
3. Sumuvalot edessä H1 55W
4. Seisontavalot
edessä, sivuvalot
takana W5W W2,1x9,5d
4. Sivuvalot edessä* W3W W2,1x9,5d
5. Suuntavalot
edessä PY21W BAU 15s
6. Sivuvilkut WY5W W2,1x9,5d
7. Peruutusvalot,
suuntavalot takana P21W BA15d
8. Sumutakavalo,
seisontavalot takana P21/4W BAZ15d
9. Seisontavalot
takana R5W BA15s

Hehkulamput Tyyppi (LL) Kanta
10. Rekisterikilven
valaistus, autoonnou-
suvalaistus edessä,
tavaratilan valaistus C5W SV8,5
11. Meikkipeilin
valaistus 1,2W SV5,5
4. Autoonnousuva-
laistus takana W5W W2,1x9,5d

3501808d

1 2 3 4 5

6 7 98 10 11

* S80 Graphite Edition (valkoinen linssi):
WY5Y (keltainen lamppu), W2,1x9,5d.
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Audio

Katsaus, Stereojärjestelmä HU-450 168

Katsaus, Stereojärjestelmä HU-650 169

Katsaus, Stereojärjestelmä HU-850 170

Audiotoiminnot 171

Radiotoiminnot 173

Kasettisoitin 180

CD-soitin 181

Dolby Surround Pro Logic II 184

Tekniset tiedot – Audiolaitteet 186
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6. EXIT – Askeltaa taaksepäin valikossa,
7. Navigointipainikkeet –

CD/radio - hakee/vaihtaa asemaa tai raitaa
Kasetti - Pikakelaus eteen-/taaksepäin,
seuraavan/edellisen kappaleen valinta

8. Näyttö
9. FM – Pikavalinta
10. AM – Pikavalinta
11. TAPE – Pikavalinta
12. AUTO – Automaattinen radioasemien

esiviritys
13. BASS – Painakaa ulos ja kääntäkää

TREBLE – Painakaa ulos, vetäkää ja
kääntäkää

14. Kasetti – Nauhan kulkusuunnan valitsin
CD-vaihtaja (lisävaruste) – Satunnaissoitto

15. Kasettiluukku
16. Kasetin poisto

1. POWER (pois/päällä) – Painakaa
VOLUME - kääntäkää

2. PRESET/ CD PUSH MENU –
Tallennetut radioasemat
CD-vaihtaja (lisävaruste)

3. SOURCE PUSH MENU –
Avaa päävalikon - Painakaa
Kääntäkää valitaksenne:
Radio – FM, AM
Kasetti
CD-vaihtaja (lisävaruste)

4. FADER – Painakaa ulos ja kääntäkää
BALANCE – Painakaa ulos, vetäkää ja
kääntäkää

5. SCAN – Automaattinen asemanhaku

HU-450

3905005d
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5. EXIT – Askeltaa taaksepäin valikossa,
6. ����������	
����������
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7. Navigointipainikkeet - etsii/vaihtaa asemaa

tai raitaa
8. CD-levyn poisto
9. CD-luukku
10. CD-levyn satunnaissoitto
11. FM – Pikavalinta
12. AM – Pikavalinta
13. CD – Pikavalinta
14. AUTO – Automaattinen radioasemien

esiviritys

15. BASS – Painakaa ulos ja kääntäkää
TREBLE – Painakaa ulos, vetäkää ja
kääntäkää

16. Kasetti - Nauhan kulkusuunnan valitsin
CD-vaihtaja (lisävaruste) – Satunnaissoitto

17. Kasettiluukku
18. Kasetin poisto

1. POWER (pois/päällä) – Painakaa
VOLUME - kääntäkää

2. PRESET/ CD PUSH MENU –
Tallennetut radioasemat
CD-vaihtaja (lisävaruste)

3. SOURCE PUSH MENU –
Avaa päävalikon - Painakaa
Kääntäkää valitaksenne:
Radio – FM, AM
Kasetti
CD
CD-vaihtaja (lisävaruste)

4. FADER – Painakaa ulos ja kääntäkää
BALANCE – Painakaa ulos, vetäkää ja
kääntäkää

3905004d

HU-650

DIGITALAUDIO

COMPACT
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1. POWER (pois/päällä)  – Painakaa
VOLUME – Kääntäkää

2. BASS – Painakaa ulos ja kääntäkää
TREBLE – Painakaa ulos, vetäkää ja
kääntäkää

3. FADER – Painakaa ulos ja kääntäkää
BALANCE – Painakaa, vetäkää ja kään-
täkää

4. Keskivoimakkuus – Painakaa ulos ja
kääntäkää
Tilavaikutelman taso – Painakaa ulso,
vetäkää ja kääntäkää

5. PRESET/ CD PUSH MENU –
Tallennetut radioasemat
CD-vaihtaja (lisävaruste)

6. SOURCE PUSH MENU -
Avaa päävalikon – Painakaa Kääntäkää
valitaksenne:
Radio - FM, AM
CD
CD-vaihtaja (lisävaruste)

7. EXIT – Askeltaa taaksepäin valikossa,
8. SCAN – Automaattinen asemanhaku
9. Navigointipainikkeet etsii/vaihtaa asemaa tai

kappaleen
10. CD-levyn poisto

11. Dolby Pro Logic II
12. 2-kanavainen stereo
13. 3-kanavainen stereo
14. CD-luukku
15. CD-levyn satunnaissoitto
16. AM – Pikavalinta
17. FM – Pikavalinta
18. ���������������
��� ����������	
�����������	���
��

����������
� � �!���"

HU-850

DIGITALAUDIO

COMPACT

3905006d
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Säätäkää bassotoisto painamalla nuppi ulos ja
kiertämällä sitä vasemmalle tai oikealle.
Keskiasento on bassosäädön ”normaaliasento”.
Painakaa nuppi lähtöasentoon säädön jälkeen.

��	
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Säätäkää diskanttitoisto painamalla nuppia,
vetämällä sitää lisää ulos ja kiertämällä sitä
vasemmalle tai oikealle. Keskiasento on
diskanttisäädön ”normaaliasento”. Painakaa
nuppi lähtöasentoon säädön jälkeen.

3901856d
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Kytkekää radio päälle tai pois painamalla
katkaisinta.

Äänenvoimakkuuden säätö
Lisätkää äänenvoimakkuutta kiertämällä nuppia.
Äänenvoimakkuuden säätö on elektroninen eikä
siinä ole ääriasentoja. Jos ohjauspyörässä on
näppäimet, lisätkää tai vähentäkää äänen-
voimakkuutta painamalla + tai -.

���	����������	���������
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Jos kasettia tai CD-levyä soitetaan radion
ottaessa vastaan liikennetiedotusta, uutislähetystä
tai valittua ohjelmatyyppiä, soitto keskeytyy ja
tiedotus kuuluu liikennetiedoille, uutislähetyk-
selle tai ohjelmatyypille valitulla äänenvoimak-
kuudella. Äänenvoimakkuus säädetään
äänenvoimakkuuden säätimellä.
Kun vastaanotto on päättynyt, laite palaa
entiselle äänenvoimakkuudelle ja jatkaa kasetin
tai CD-levyn soittoa.
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Säätäkää etu- ja takakaiuttimien välinen
tasapaino painamalla nuppia ja kiertämällä sitä
oikealle (ääni etukaiuttimiin) tai vasemmalle
(ääni takakaiuttimiin). Keskiasento on tasapai-
non ”normaaliasento”. Painakaa nuppi takaisin
alkuperäiseen asentoon säädön jälkeen.

3905008m 3905063m3905009m
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Säätäkää tasapaino painamalla nuppi ulos ja
kiertämällä sitä oikealle tai vasemmalle.
Keskiasento on tasapainon ”normaaliasento”.
Painakaa nuppi takaisin alkuperäiseen asentoon
säädön jälkeen.

�����%�		��������
Äänilähteet voidaan valita kahdella tavalla:

Joko pikavalintapainikkeilla AM, FM
CD (HU-650/850), TAPE (HU-450) tai
SOURCE-säätimellä.
Kääntäkää SOURCE-säädintä valitaksenne
FM, AM. Tällä säätimellä voitte myös valita
kasettisoittimen (HU-450/650), CD-soittimen
(HU-650/850) tai CD-vaihtajan (lisävaruste),
jos sellainen on kytketty.
Valittu äänilähde näkyy näytössä.
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Jos ohjauspyörässä on näppäimet, painakaa
oikeata tai vasenta nuolta valitaksenne esivalitut
asemat.

HUOM! Jos autossa on integroitu puhelin
voidaan ohjauspyörän näppäimillä käyttää vain
puhelintoimintoja puhelimen ollessa aktivoitu-
na. Tällöin näytössä näkyvät aina puhelintiedot.
Puhelin kytketään  pois painamalla .
Sulkekaa puhelin, jos Teillä ei ole SIM-korttia,
katsokaa sivua 190.

3901873d
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Painakaa  tai  etsiäksenne pienempiä tai
suurempia taajuuksia. Radio hakee seuraavaa
kuuluvaa asemaa ja säätää sen. Painakaa
painiketta uudelleen, jos haluatte jatkaa hakua.

(�	�	��%��������
Painakaa  tai  ja pitäkää painettuna. MAN
esitetään näytössä. Radio askeltaa tällöin hitaasti
valittuun suuntaan ja lisää nopeuttaan muuta-
mien sekuntien kuluttua. Vapauttakaa painike,
kun haluttu taajuus esitetään näytössä. Jos
taajuutta pitää säätää, tämä tehdään painamalla
lyhyesti jotain nuolipainiketta,  tai .
Manuaalinen säätötila pysyy viisi sekuntia
viimeisen painalluksen jälkeen.

 	����
Painakaa SCAN-painiketta haun käynnistämi-
seksi. Kun radio on löytänyt aseman, se
pysähtyy tämän aseman kohdalle n.
10 sekunniksi. Sen jälkeen se jatkaa hakua.
Aseman kuuntelemiseksi painakaa tällöin
SCAN- tai EXIT-painiketta.

3905010m
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1. Säätäkää haluttu taajuus.
2. Painakaa lyhyesti PRESET/CD-säädintä.

Valitkaa numero kääntämällä eteen- tai
taaksepäin. Tallentakaa haluttu taajuus ja
asema painamalla uudelleen.

��������
Valitaksenne esiviritetyn radio-ohjelman
käännätte PRESET/CD-säätimen tallennetun
numeron kohdalle. Valittu ohjelma näkyy
näytössä.

3905009m3905007d

(�	�	���������������	����
Tämä toiminto hakee ja tallentaa automaattisesti
10 voimakasta AM- tai FM-asemaa erilliseen
muistiin. Toiminto on erityisen käyttökelpoinen
alueilla, joilla ei ole Teille tuttuja radioasemia tai
niiden taajuuksia.

1. Valitkaa radiotila AM- tai FM-painikkeella.
2. Haku aloitetaan pitkällä (yli 2 sekuntia)

AUTO-painikkeen painalluksella.
3. Auto esitetään näytössä ja useita signaalil-

taan voimakkaita asemia (enintään 10)
valitulta taajuusalueelta tallennetaan nyt
autotallennusmuistiin. Jos yhtään signaalil-
taan riittävän voimakasta asemaa ei ole,
esitetään NO STATION.

4. Painakaa lyhyesti AUTO-painiketta tai
ohjauspyörän painikesarjan nuolia, jos
haluatte siirtyä toiselle automaattisesti
esivalitulle asemalle.

Kun radio on Autotallennustilassa, esitetään
näytössä Auto. Teksti häviää palattaessa
tavalliseen radiotilaan.
Palatkaa tavalliseen radiotilaan painamalla
FM, AM tai EXIT tai kääntämällä
PRESET/CD-säädintä.

Automaattitallennustilaan palaaminen:
Painakaa lyhyesti AUTO.

3901873d
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RDS on järjestelmä, joka yhdistää saman
verkon lähettimet. Sitä käytetään mm. pitämään
oikea taajuus viritettynä riippumatta kuunnelta-
vasta lähettimestä tai aktivoidusta äänilähteestä
(esim. CD). Sitä käytetään myös, jotta voidaan
ottaa vastaan liikennetiedotuksia ja löytää tietyn
tyyppinen ohjelma. Radioteksti on myös RDS:n
osa. Radioasema voi esim. lähettää tietoja
kuunneltavasta radio-ohjelmasta. Jotkut
radioasemat eivät käytä RDS-järjestelmää, tai ne
käyttävät vain valittuja osia sen tarjoamista
mahdollisuuksista.

�*"%����+����������	�
��	���%���,
RDS-asemaa kuunneltaessa tallentuu radioon
erilaista tietoa, esim. liikennetiedotuksia.
Kun esivalittu RDS-lähetin valitaan myöhem-
min, radio päivittää lähettimen RDS-tiedot.
Jos ollaan raja-alueella tai juuri lähettimen
alueen ulkopuolella, radio hakee automaattisesti
tämän kanavan mahdollisimman voimakasta
lähetintä.

Jos mikään lähetin ei kuulu, radio vaikenee ja
näyttö esittää PI SEEK, kunnes asema on
löydetty.
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Liikennetiedotukset RDS-asemilta keskeyttävät
muut äänilähteet ja tiedote kuullaan tähän
tarkoitukseen säädetyllä äänenvoimakkuudella.
Heti kun tiedotus on ohi, radio palaa aiemmalle
äänilähteelle ja voimakkuudelle.

Liikennetiedotusten asetus:
1. Valitkaa radiotila FM-painikkeella ja

painakaa SOURCE-säädintä.
2. Valitkaa TP ja painakaa SOURCE-säädintä.
3. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa

TP ON (vilkkuva teksti) ja painakaa
SOURCE.

4. Painakaa EXIT.

TP:n poiskytkentä:
1. Valitkaa radiotila FM-painikkeella ja

painakaa SOURCE-säädintä.
2. Valitkaa TP ja painakaa SOURCE-säädintä.
3. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa TP

OFF (vilkkuva teksti) ja painakaa
SOURCE-säädintä.

4. Painakaa EXIT.

TP esitetään näytössä, kun toiminto on
aktivoitu. Painakaa EXIT, jos ette halua
kuunnella lähetettävää liikennetiedotusta.
TP-toiminto on kuitenkin edelleen kytkettynä ja
radio odottaa seuraavaa liikennetiedotusta.

Liikennetiedotteiden vastaanotto tietyltä
kanavalta:
1. Valitkaa radiotila FM-painikkeella.
2. Aktivoikaa asema, jolta liikennetiedotteita on

määrä tulla.
3. Painakaa SOURCE-säädintä.
4. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa

ADVANCED MENU ja painakaa
SOURCE-säädintä.

5. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
RADIO SETTINGS ja painakaa SOURCE-
säädintä.

6. Kääntäkää source-säädintä, valitkaa TP
STATION ja painakaa SOURCE-säädintä.

7. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa SET
CURRENT ja painakaa SOURCE-säädintä.

8. Painakaa EXIT.

TP-aseman poiskytkentä:
1. Valitkaa radiotila FM-painikkeella ja

painakaa SOURCE-säädintä.
2. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa

ADVANCED MENU ja painakaa
SOURCE-säädintä.

3. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
RADIO SETTINGS ja painakaa SOURCE-
säädintä.

4. Kääntäkää source-säädintä, valitkaa TP
STATION ja painakaa SOURCE-säädintä.

5. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa TP
STATION OFF ja painakaa SOURCE-
säädintä.

6. Painakaa EXIT.
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Uutisten asetus:
1. Valitkaa radiotila FM-painikkeella ja

painakaa SOURCE-säädintä.
2. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa

NEWS ja painakaa SOURCE-säädintä.
3. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa

NEWS ON (vilkkuva teksti) ja painakaa
SOURCE-säädintä.

4. Painakaa EXIT.

NEWS esitetään näytössä.

Poistakaa uutisten aktivointi:
1. Valitkaa radiotila FM-painikkeella ja

painakaa SOURCE-säädintä.
2. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa

NEWS ja painakaa SOURCE-säädintä.
3. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa

NEWS OFF (vilkkuva teksti) ja painakaa
SOURCE-säädintä.

4. Painakaa EXIT.

NEWS häviää näytöstä.

Painakaa EXIT, jos ette halua kuunnella
lähetettäviä uutisia. Uutiset-toiminto on
kuitenkin edelleen kytkettynä ja radio odottaa
seuraavia uutisohjelmia.
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Liikennetiedotuksia voi kuunnella matkustaes-
saan eri paikkakunnilla ja maissa tarvitsematta
itse valita asemaa.

1. Valitkaa radiotila FM-painikkeella ja
painakaa SOURCE-säädintä.

2. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
ADVANCED MENU ja painakaa
SOURCE-säädintä.

3. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
RADIO SETTINGS ja painakaa SOURCE-
säädintä.

4. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa TP
SEARCH ja painakaa SOURCE-säädintä.

5. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa TP
SEARCH ON tai TP SEARCH OFF
(vilkkuva teksti) ja painakaa SOURCE-
säädintä.

6. Painakaa EXIT.

.���	�
Ohjelmakoodatut lähetykset (kuten uutiset
RDS-asemilta) keskeyttävät muut äänilähteet ja
ne toistetaan tähän tarkoitukseen säädetyllä
äänenvoimakkuudella. Heti kun uutislähetys on
ohi, radio palaa aiemmalle äänilähteelle ja
voimakkuudelle.
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Valitkaa uutisten keskeytys nykyiseltä asemalta:

1. Valitkaa radiotila FM-painikkeella.
2. Aktivoikaa asema, jolta liikennetiedotteita

on määrä tulla.
3. Painakaa SOURCE-säädintä.
4. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa

ADVANCED MENU ja painakaa
SOURCE-säädintä.

5. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
RADIO SETTINGS ja painakaa SOURCE-
säädintä.

6. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
NEWS STATION ja painakaa SOURCE-
säädintä.

7. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa SET
CURRENT ja painakaa SOURCE-säädintä.

8. Painakaa EXIT.
Poistakaa uutisten aseman aktivointi:

1. Valitkaa radiotila FM-painikkeella ja
painakaa SOURCE-säädintä.

2. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
ADVANCED MENU ja painakaa
SOURCE-säädintä.

3. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
RADIO SETTINGS ja painakaa SOURCE-
säädintä.

4. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
NEWS STATION ja painakaa SOURCE-
säädintä.

5. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
NEWS STN OFF ja painakaa SOURCE-
säädintä.

6. Painakaa EXIT.
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Ohjelmatyypit Näyttö

OFF PTY OFF
Uutiset New features
Ajankohtaista Current
Tiedotuksia Info
Urheilua Sport
Opetus Educ
Kuunnelmat Theater
Kulttuuri ja taide Culture
Tiede Science
Viihde Enterta
Popmusiikki Pop
Rockmusiikki Rock
Kevyt musiikki Easy list
Kevyt klassinen
musiikki L Class
Klassinen musiikki Classical
Muut musiikkilajit Other M
Säätiedotukset Weather
Talous Economy
Lastenohjelmat For children
Sosiaaliala Social
Hengelliset ohjelmat Spiritual
Kuuntelijat soittavat Telephone
Matkailu ja lomailu Travel
Vapaa-aika ja
harrastukset Leisure
Jatsia Jazz
Kantria Country
Kotimaista musiikkia Nation M
”Vanhaa hyvää
musiikkia” "Oldies"
Kansanmusiikkia Folk
Dokumentteja Document
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PTY-toiminolla voitte valita haluamanne
ohjelmatyypin.
1. Valitkaa radiotila FM-painikkeella ja

painakaa SOURCE-säädintä.
2. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa

PTY ja painakaa SOURCE-säädintä.
3. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa

PTY valikosta ja painakaa SOURCE-
säädintä.

4. Radio alkaa hakea valittua ohjelmatyyppiä.
5. Jos radio löytää aseman, joka ei sovi, voitte

jatkaa edelleen vasemmalla tai oikealla
nuolipainikkeella.

6. Jos valittua ohjelmatyyppiä lähettävää
asemaa ei löydy, radio palaa aikaisempaan
taajuuteen.

Kaikilla radioasemilla ei ole PTY-nimikettä.

����"����������
PTY on sitten valmiustilassa, kunnes valittua
ohjelmatyyppiä aletaan lähettää. Kun näin
tapahtuu, radio vaihtaa automaattisesti asemalle,
joka lähettää valittua ohjelmatyyppiä.

Toiminnon poiskytkentä:
1. Valitkaa radiotila FM-painikkeella ja

painakaa SOURCE-säädintä.
2. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa

PTY ja painakaa SOURCE-säädintä.
3. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa

PTY OFF ja painakaa SOURCE-säädintä.
4. Painakaa EXIT.
PTY-symboli sammuu näytössä ja radio palaa
normaalitilaan.

����"����/��/	
PTY-toiminnolla voidaan valita kieli, jota
käytetään radion näytössä (englanti, saksa,
ranska tai ruotsi).
1. Valitkaa radiotila FM-painikkeella ja

painakaa SOURCE-säädintä.
2. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa

ADVANCED MENU ja painakaa
SOURCE-säädintä.

3. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
RADIO SETTINGS ja painakaa SOURCE-
säädintä.

4. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
PTY LANGUAGE ja painakaa SOURCE-
säädintä.

5. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa kieli
ja painakaa SOURCE-säädintä.

6. Painakaa EXIT.
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AF-toiminto on normaalisti aktivoituna ja
huolehtii siitä, että voimakkain saatavilla oleva
lähetysasema valitaan.
AF:n aktivointi:
1. Valitkaa radiotila FM-painikkeella ja

painakaa SOURCE-säädintä.
2. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa

ADVANCED MENU ja painakaa
SOURCE-säädintä.

3. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
RADIO SETTINGS MENU ja painakaa
SOURCE-säädintä.

4. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa AF
ON (vilkkuva teksti) ja painakaa SOURCE-
säädintä.

5. Painakaa EXIT

AF:n aktivoinnin poisto:
1. Valitkaa radiotila FM-painikkeella ja

painakaa SOURCE-säädintä.
2. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa

ADVANCED MENU ja painakaa
SOURCE-säädintä.

3. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
RADIO SETTINGS MENU ja painakaa
SOURCE-säädintä.

4. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa AF
OFF (vilkkuva teksti) ja painakaa
SOURCE-säädintä.

5. Painakaa EXIT

�$��"��������	��������	�
+��%��#	��$�%	���	�0����,
EON-toiminnon ollessa aktivoituna keskeyte-
tään esim. radio-ohjelma muilta kanavilta tulevia
liikennetiedotusta ja uutislähetyksiä varten.
Toiminnolla on kaksi tasoa:

Local - Keskeyttää vain, jos signaali on
voimakas.
Distant - Keskeyttää myös heikomman
signaalin yhteydessä.

1. Valitkaa radiotila FM-painikkeella ja
painakaa SOURCE-säädintä.

2. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
ADVANCED MENU ja painakaa
SOURCE-säädintä.

3. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
RADIO SETTINGS MENU ja painakaa
SOURCE-säädintä.

4. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
EON (vilkkuva teksti) ja painakaa
SOURCE-säädintä.

5. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
Local tai Distant ja painakaa SOURCE-
säädintä.

6. Painakaa EXIT.
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Alueellinen-toiminto on normaalisti pois päältä.
Toiminnon ollessa aktivoituna voidaan alueelli-
sen lähettimen kuuntelua jatkaa, vaikka signaali
on heikko.
Aktivoikaa REG:
1. Valitkaa radiotila FM-painikkeella ja

painakaa SOURCE-säädintä.
2. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa

ADVANCED MENU ja painakaa
SOURCE-säädintä.

3. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
RADIO SETTINGS MENU ja painakaa
SOURCE-säädintä.

4. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
REG LOCK (vilkkuva teksti) ja painakaa
SOURCE-säädintä.

5. Painakaa EXIT.
REG esitetään näytössä.

REG:n aktivoinnin poisto:
1. Valitkaa radiotila FM-painikkeella ja

painakaa SOURCE-säädintä.
2. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa

ADVANCED MENU ja painakaa
SOURCE-säädintä.

3. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
RADIO SETTINGS MENU ja painakaa
SOURCE-säädintä.

4. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
REG SWITCH (vilkkuva teksti) ja painakaa
SOURCE-säädintä.

5. Painakaa EXIT.

��������
�������������������
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Palauttaa kaikki radion alkuperäiset tehdasase-
tukset.
1. Valitkaa radiotila FM-painikkeella ja

painakaa SOURCE-säädintä.
2. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa

ADVANCED MENU ja painakaa
SOURCE-säädintä.

3. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
RESET TO DEFAULT ja painakaa
SOURCE-säädintä.

4. Painakaa EXIT.

( 1�+(#��	� �����1������,
ASC-toiminto sovittaa radion äänenvoimakkuu-
den automaattisesti auton nopeuden mukaan.

ASC:n aktivointi:
1. Valitkaa radiotila FM-painikkeella ja

painakaa SOURCE-säädintä.
2. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa

ADVANCED MENU ja painakaa
SOURCE-säädintä.

3. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
AUDIO SETTINGS MENU ja painakaa
SOURCE-säädintä.

4. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
ASC LEVEL ja painakaa SOURCE-
säädintä.

5. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
LOW, MEDIUM, HIGH tai Off ja painakaa
SOURCE-säädintä.

)����	���
Tietyt RDS-asemat lähettävät tietoja ohjelmien
sisällöstä, esiintyjistä jne.
Painakaa pari sekuntia FM-painiketta päästäk-
senne mahdolliseen lähetettävään radiotekstiin,
joka tällöin esitetään näytössä. Näytettyään
tekstin kaksi kertaa radio palaa aseman/
taajuuden näyttämiseen. Lyhyt EXIT-painikkeen
painallus lopettaa radiotekstin näyttämisen.
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Jos painatte näppäintä, nauha pysähtyy ja
kasetti työntyy ulos. Uusi ohjelmalähde valitaan
kiertämällä SOURCE-nuppia. Kasetti voidaan
työntää sisään tai poistaa myös laitteiston
ollessa poiskytkettynä.

���
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Toiminto on esisäädetty. Jos haluatte sulkea sen
pois, tehkää näin: pitäkää REV-näppäintä
sisäänpainettuna kunnes Dolby-symboli 
näytössä sammuu. Uusi painallus aktivoi
Dolby-toiminnon uudelleen.

 	����
Scan-toiminto soittaa kymmenen sekuntia
jokaisen kappaleen alusta.
Painakaa SCAN- tai EXIT-painiketta, kun olette
löytänyt kappaleen tai raidan, jota haluatte
kuunnella.

����	����
Nauhaa pikakelataan eteenpäin, jos painatte ja
pidätte painettuna painikkeen  , ja taaksepäin
painikkeen . Näytössä esitetään ”FF”
(eteenpäin) tai ”REW” (taaksepäin) pikakelauk-
sen aikana. Pikakelaus keskeytyy, jos painatte
painiketta uudelleen.

 	�������������	2
	�	���	��������	
Jos painatte painiketta  , kasettinauha
kelataan automaattisesti eteenpäin seuraavaan
kappaleeseen. Jos painatte painiketta  ,
kasettinauha kelataan automaattisesti taaksepäin
edelliseen kappaleeseen. Jotta näin tapahtuisi,
on kappaleiden välillä oltava noin viiden
sekunnin tauko. Jos auton ohjauspyörässä on
näppäimet, voitte käyttää myös nuolia.

���	��������
Työntäkää kasetti kasettiluukkuun niin päin, että
nauhapuoli on oikealla. Näytössä näkyy TAPE
Side A. Kun toinen puoli on kuunneltu loppuun,
kasettisoitin alkaa automaattisesti soittaa toista
(autoreverse). Jos kasetti jo on kasettisoittimes-
sa, valitsette kasetin soiton kääntämällä
SOURCE-säädinta tai painamalla pikavalinta-
painiketta TAPE (HU-450).

���%��� ���������%��
Painakaa REV-näppäintä, jos haluatte kuunnella
nauhan toista puolta. Näytössä näkyy, kumpaa
puolta soitetaan.

3901876d3901857d
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Asettakaa CD-levy paikalleen. Jos olette jo
tehnyt tämän, valitkaa CD kääntämällä SOURCE-
säädintä tai painamalla pikavalintapainiketta CD.

1�"�	�'�������
Jos painatte tätä näppäintä, CD-soitin pysähtyy
ja levy työntyy ulos.

HUOM! Liikenneturvallisuusyistä Teillä on
kaksitoista sekuntia aikaa poistaa ulos syötetty
levy. Sen jälkeen CD-soitin vetää sen takaisin
sisään ja jatkaa viimeksi soitetulta raidalta.

 ������������
Kytkekää satunnaissoitto painamalla RND.
Laite soittaa levyn kappaleet satunnaisessa
järjestyksessä. Näytössä näkyy ”RND”
(random), kun toiminto on aktivoituna.

HUOM! Jos CD-levyn laatu ei täytä standardin
EN60908 vaatimuksia tai jos se on äänitetty
huonoin varustein, voi ääni olla huono tai se ei
kuulu lainkaan.

Pikakelaus ja kappaleen
vaihto
Painakaa ja pitäkää painettuna vasenta tai
oikeata nuolinäppäintä pikakelataksenne
kappaletta tai koko levyä. Pikakelausta ei voida
tehdä ohjauspyörän näppäimillä.
Painakaa lyhyesti vasenta tai oikeata nuoli-
näppäintä siirtyäksenne edelliseen tai seuraava-
an kappaleeseen. Tätä ei voida tehdä ohjauspy-
örän painikkeilla. Kappaleen numero näkyy
näytössä.

 	����
Scan-toiminto soittaa kymmenen sekuntia
jokaisen kappaleen alusta.
Painakaa SCAN- tai EXIT-painiketta, kun
olette löytänyt kappaleen tai raidan, jota haluatte
kuunnella.

TÄRKEÄÄ!
Käyttäkää ainoastaan vakiolevyjä (12 cm),
ei läpimitaltaan pienempiä.
Älkää käyttäkö CD-levyjä, joissa on liimattu
levyetiketti. CD-soittimessa syntyvä lämpö
voi irrottaa etiketin levystä. On olemassa
vaara, että CD-soitin voi vaurioitua.

3901862d
3905010m
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Ulkopuolinen CD-vaihtaja (lisävaruste) on
asennettu sivupaneelin taakse taemman
kuormatilan vasemmalle puolelle.
Valitkaa CD-vaihtaja kiertämällä SOURCE-
nuppia. CD-vaihtaja jatkaa sen levyn ja sen
kappaleen soittoa, joka viimeksi on soitettu. Jos
CD-vaihtajan lipas* on tyhjä, näytössä näkyy
”LOAD CARTRIDGE”.

Levyjen lataaminen vaihtajaan:
1. Työntäkää CD-vaihtajan kansi sivuun.
2. Painakaa vaihtajan kasetinpoistopainiketta.
3. Vetäkää CD-kasetti ulos ja ladatkaa levyt.
4. Painakaa kasetti takaisin CD-vaihtajaan.

-	�'�����	����������
Kääntäkää PRESET/CD-säädintä. Levyn ja
kappaleen numero näkyvät näytössä.

Pikakelaus ja kappaleen
vaihto
Painakaa ja pitäkää painettuna vasenta tai oikeata
nuolinäppäintä pikakelataksenne kappaletta tai
koko levyä. Pikakelausta ei voida tehdä
ohjauspyörän näppäimillä.
Painakaa lyhyesti vasenta tai oikeata nuolinäp-
päintä siirtyäksenne edelliseen tai seuraavaan
kappaleeseen. Tätä ei voida tehdä ohjauspyörän
painikkeilla. Kappaleen numero näkyy näytössä.

 	����
Scan-toiminto soittaa kymmenen sekuntia
jokaisen kappaleen alusta.
Painakaa SCAN- tai EXIT-painiketta, kun olette
löytänyt kappaleen tai raidan, jota haluatte
kuunnella.

TÄRKEÄÄ!
Käyttäkää ainoastaan vakiolevyjä (12 cm),
ei läpimitaltaan pienempiä.
Älkää käyttäkö CD-levyjä, joissa on liimattu
levyetiketti. CD-soittimessa syntyvä lämpö
voi irrottaa etiketin levystä. On olemassa
vaara, että CD-soitin voi vaurioitua.

 ������������
Painakaa RND (HU-650 ja 850) satunnaisoitto-
toiminnon kytkemiseksi. Jos radionne on
HU-450, valitsette REV-painikkeen. Satunnai-
sesti valitulta levyltä soitetaan satunnaisesti
valittu kappale. Sen jälkeen valitaan uusi
kappale tai levy samalla tavalla. Näytössä näkyy
RND, kun toiminto on aktivoituna.

HUOM! Jos CD-levyn laatu ei täytä standardin
EN60908 vaatimuksia tai jos se on äänitetty
huonoin varustein, voi ääni olla huono tai se ei
kuulu lainkaan.

3903125m

3905010m
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Kääntäkää PRESET/CD-säädintä. Levyn
numero ja raita esitetään näytössä.

Pikakelaus ja kappaleen
vaihto
Painakaa ja pitäkää painettuna vasenta tai
oikeata nuolinäppäintä pikakelataksenne
kappaletta tai koko levyä. Pikakelausta ei voida
tehdä ohjauspyörän näppäimillä.
Painakaa lyhyesti vasenta tai oikeata nuolinäp-
päintä siirtyäksenne edelliseen tai seuraavaan
kappaleeseen. Tätä ei voida tehdä ohjauspyörän
painikkeilla. Kappaleen numero näkyy näy-
tössä.

 	����
Scan-toiminto soittaa kymmenen sekuntia
jokaisen kappaleen alusta.
Painakaa SCAN- tai EXIT-painiketta, kun olette
löytänyt kappaleen tai raidan, jota haluatte
kuunnella.

 ������������
Kytkekää satunnaissoitto painamalla RND.
Satunnaisesti valitulta levyltä soitetaan satunnai-
sesti valittu kappale. Sen jälkeen valitaan uusi
kappale tai levy samalla tavalla. Näytössä näkyy
”RND”, kun toiminto on aktivoituna.

HUOM! Jos CD-levyn laatu ei täytä standardin
EN60908 vaatimuksia tai jos se on äänitetty
huonoin varustein, voi ääni olla huono tai se ei
kuulu lainkaan.

 ���	��1�"��%��&�
HU-850 sisältää 6 levyn CD-vaihtajan.
Painakaa vikavalintapainiketta CD tai kääntäkää
SOURCE-säädintä CD-soittimen aktivoimisek-
si. CD-soitin alkaa soittaa viimeksi soitetun
levyn viimeksi soitettua kappaletta. Voitte ladata
CD-soittimeen 6 levyä. Uutta levyä asettaes-
sanne Teidän pitää valita soittimesta vapaa
paikka. Uuden levyn lataamiseksi Teidän pitää
valita vapaa paikka soittimesta. Kääntäkää
PRESET/CD-säädintä vapaan paikan löytämi-
seksi. Varmistakaa, että ”LOAD DISC”
esitetään ennen kuin lataatte uuden levyn.

1�"�	�'�������
Jos painatte tätä näppäintä, CD-soitin pysähtyy
ja soitettava levy työntyy ulos.

HUOM: Liikenneturvallisuussyistä Teillä on
12 sekuntia aikaa ottaa pois ulostyöntynyt levy.
Sen jälkeen CD-soitin vetää sen takaisin sisään
ja jatkaa viimeksi soitetulta raidalta.

TÄRKEÄÄ!
Käyttäkää ainoastaan vakiolevyjä (12 cm),
ei läpimitaltaan pienempiä.
Älkää käyttäkö CD-levyjä, joissa on liimattu
levyetiketti. CD-soittimessa syntyvä lämpö
voi irrottaa etiketin levystä. On olemassa
vaara, että CD-soitin voi vaurioitua.

3901862d

3905010m
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Dolby Surround Pro Logic II -tilan valitsemi-
seksi painakaa "  PL II". Näytössä esitetään
"  PL II". Palatkaa 2-kanavaiseen stereoon
painamalla OFF.

���
'� ������������-�/#�**
Dolby Surround Pro Logic II on kehitetty
edelleen aikaisemmasta järjestelmästä ja se antaa
olennaisesti paremman äänikuvan. Parannuksen
huomaavat erityisen selvästi takaistuimen
matkustajat.

Dolby Surround Pro Logic II kojelaudan
keskellä olevalla keskikaiuttimella varustettuna
antaa hyvin lähellä todellisuutta olevan äänielä-
myksen. Normaalit stereokanavat vasen-oikea
jaetaan vasen-keski-oikea. Lisäksi tulee tilaääni
(surround sound) auton takakaiutinkanavista.
Dolby Surround Pro Logic II toimii CD-tilassa.
AM- ja FM-radiolähetyksille suositellaan
3-kanavastereota (3-CH).

3"�������	����	�	�
Valitkaa 3-kanavainen stereo painamalla 3-CH.
Näytössä näkyy "3 ch". Palatkaa 2-kanavaiseen
stereoon painamalla OFF.

3901877d3905088d
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Keskikaiuttimen äänenvoimakkuutta säädetään
painamalla nuppi ulos ja kiertämällä sitä oikealle
tai vasemmalle. Keskiasento on äänenvoimak-
kuuden ”normaaliasento”. Painakaa nuppi
takaisin säädön jälkeen.

����������	���	%�����
�����������	
Säätäkää takakanavien tehotaso painamalla
säädin ulos, vetämällä sitä edelleen ulos ja
kääntämällä oikealle tai vasemmalle. Keski-
asento on tason ”normaaliasento”. Painakaa
nuppi takaisin säädön jälkeen. Säädin säätää
surround-kanavan tasoa kuunneltaessa Dolby
Surround Pro Logic II -tilassa.

��	#$����������%���&�'�(�))������
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”Alarm!” näkyy radion näytössä, kun hälytysviesti lähetetään.
Toimintoa käytetään autoilijoiden varoittamiseksi, jos on sattunut
vakava onnettomuus tai katastrofi, esim. ydinvoimalaonnettomuus.

Dolby-kohinanvaimennus valmistetaan Dolby Laboratories
Licensing Corporationin lisenssillä. Dolby ja kaksois-D merkki 
ovat Dolby Laboratories Licensing Corporationin tavaramerkkejä.

4."567
Lähtöteho: 4 x 25 W
Lähtöimpedanssi: 4 Ohm
Käyttöjännite: 12 V, miinusmaatto

)���"���
Taajuusalueet: U (FM) 87,5 - 108 MHz

M (AM) 522  - 1611 kHz
L (AM) 153  - 279 kHz

4."867
Lähtöteho: 4 x 25 W
Lähtöimpedanssi: 4 Ohm
Käyttöjännite: 12 V, miinusmaatto
Ulkopuolinen vahvistin: 4 x 50 W tai 4 x 75 W (lisävaruste)

)���"���
Taajuusalueet: U (FM) 87,5 - 108 MHz

M (AM) 522  - 1611 kHz
L (AM) 153  - 279 kHz

����������
Sisäänrakennettu vahvistin: 150 W

9����������&����	
Jos akkujännite on matala, esitetään teksti mittariston
näytössä. Auton energiansäästötoiminto voi sulkea radion.
Ladatkaa akkua käynnistämällä moottori.

4.":67
Lähtöteho: 1 x 25 W (keskikaiutin)
Lähtöimpedanssi: 4 Ohm
Käyttöjännite: 12 V, miinusmaatto
Ulkopuolinen vahvistin: 4 x 50 W tai 4 x 75 W

HU-850 on kytkettävä ulkopuoliseen vahvistimeen.

)���"���
Taajuusalueet: U (FM) 87,5 - 108 MHz

M (AM) 522  - 1611 kHz
L (AM) 153  - 279 kHz

Dolby Surround Pro Logic II on Dolby Laboratories Licensing
Corporation'in tavaramerkki. Dolby Pro Logic Sorround System on
valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation'in lisenssillä.
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Puhelin (lisävaruste)

Puhelinjärjestelmä 188

Aloitus 190

Puhelutoiminnot 191

Muistitoiminnot 194

Valikkotoiminnot 195

Muut tiedot 199
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Yleiset ohjeet
� Muistakaa liikenneturvallisuus.

Jos kuljettajan on käytettävä kyynär-
nojan puhelinluuria, auto on ensin
pysäytettävä turvalliseen paikkaan.

� Sulkekaa puhelin, kun tankkaatte
autoanne.

� Sulkekaa puhelin räjäytystyön
läheisyydessä.

� Antakaa vain valtuutetun henkilöstön
huoltaa puhelimenne.

6. Mikrofoni
Mikrofoni on sisätaustapeilissä.

7. Kaiutin
Kaiutin on niskatuessa kuljettajan istuimessa.

8. Antenni
Antenni on tuulilasissa sisätaustapeilin edessä.

1. Näppäinsarja keskikonsolissa
Keskikonsolissa olevalla painikesarjalla voitte
ohjata puhelimen kaikkia toimintoja.

2. Ohjauspyörän näppäimet
Ohjauspyörän painikesarjalla voitte käyttää
useimpia puhelinjärjestelmän toimintoja.
Kun puhelin on toimintatilassa, voidaan
ohjauspyörän näppäinsarjaa käyttää vain
puhelintoimintoihin. Aktiiviasennossa näytössä
näkyvät aina puhelintiedot. Jotta näppäimillä
voitaisi ohjata radiotoimintoja, on puhelimen
oltava pois toimintatilasta, katsokaa sivua 190.

3. Näyttö
Näytössä näkyvät valikkotoiminnot, viestit,
puhelinnumerot jne.

4. Puhelinluuri
Puhelinluuria voitte käyttää yksityisluontoisiin
puheluihin, kun haluatte enemmän puhelurauhaa.

5. SIM-kortti
SIM-kortti asetetaan painikesarjan alle keski-
konsoliin.
Sulkekaa puhelin, jos siinä ei ole SIM-korttia,
muutoin ei ilmoituksia muista toiminnoista
voida esittää näytössä.

Hätäpuhelu
Voitte soittaa hätäpuhelun hälytysnume-
roon ilman virta-avainta ja SIM-korttia.

� Painakaa Päälle/pois-näppäintä.
� Valitkaa ko. alueen hätänumero

(EU:n alueella: 112).
� Painakaa vihreää näppäintä .

��������	
������	
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Toimintatila
Puhelintoimintojen käytön edellytyksenä on,
että puhelin on toimintatilassa (ei koske
puheluiden vastaanottamista).

Aktivoikaa puhelin painamalla  keskikonso-
lin tai ohjauspyörän näppäinsarjassa.
Aktiivitilassa näytössä näkyvät aina puhelintiedot.
Painakaa   halutessanne kytkeä puhelimen
pois.

Puhelimen kytkeminen päälle ja
pois
Puhelimen kytkeminen päälle: Kääntäkää auton
virta-avain asentoon I. Painakaa näppäintä, joka
on kuvassa merkittynä.

Puhelimen sulkeminen: Painakaa samaa
painiketta n. 3 sekuntia. Jos katkaisette auton
sytytysvirran puhelimen ollessa päällä, puhelin
on jälleen päällä, kun kytkette virran seuraavan
kerran.
Puhelimen ollessa suljettuna ei puheluita voida
vastaanottaa.

�������

3903019m3903022m

SIM-kortti
Puhelinta voidaan käyttää vain voimassa olevan
SIM-kortin (Subscriber Identity Module)
kanssa. Saatte kortin operaattoriltanne.

Asettakaa SIM-kortti aina puhelimeen halutes-
sanne käyttää sitä. Operaattorinne nimi näkyy
tällöin näytössä.

Sulkekaa puhelin, jos siinä ei ole SIM-korttia,
muutoin ei ilmoituksia muista toiminnosta voida
esittää näytössä eikä painikesarja toimi radion
osalta.

3902219d
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Soittaminen ja puhelun
vastaanottaminen
Soittaminen: valitkaa numero ja painakaa 
ohjauspyörän tai keskikonsolin näppäinsarjasta
(tai nostakaa luuri).

Puhelun vastaanotto: Painakaa painiketta 
(tai nostakaa luuri). Voitte käyttää myös
automaattivastaajaa, katsokaa valikkovaih-
toehtoa 4.3.

Audiojärjestelmän ääni vaimenee automaatti-
sesti puhelun ajaksi. Katsokaa myös valikko-
vaihtoehtoa 5.6.5 koskien audiojärjestelmän
äänenvoimakkuutta.

Puhelun lopettaminen
Lopettakaa puhelu painamalla  ohjauspyörän
tai keskikonsolin näppäinsarjasta tai laskekaa
luuri. Audiojärjestelmä palaa aikaisempaan
toimintaan.

��������������

Näyttö
Näytössä näkyy senhetkinen toiminto, esimer-
kiksi valikkovaihtoehdot, viestit, puhelinnume-
rot tai asetukset.

3800670d 3902219d 3902220d
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Puhelinluuri
Jos haluatte enemmän puhelurauhaa, voitte
käyttää luuria.

1. Nostakaa luuri. Valitkaa haluamanne numero
keskikonsolin näppäinsarjasta. Painakaa 
soittoa varten. Äänenvoimakkuutta säädetään
luurin sivussa olevalla säätimellä.

2. Puhelu katkeaa, kun asetatte luurin takaisin
pitimeensä.
Jos haluatte vaihtaa handsfree-toimintoon
lopettamatta puhelua: painakaa  ja valitkaa
Handsfree. Painakaa  ja asettakaa luuri
paikalleen, katsokaa seuraavaa sivua.

Pikasoitto
Lyhytnumeron tallentaminen
Puhelinmuistioon tallennettu numero
voidaan kytkeä pikasoittonäppäimeen (0-9).
Tehkää näin:

1. Siirtykää toimintatilaan. Siirtykää näppäi-
mellä  kohtaan Muokkaa muistia
(valikko 3) ja painakaa .

2. Siirtykää kohtaan Pikasoitto (valikko 3.4) ja
painakaa .

3. Valitkaa haluamanne numero lyhytnumerok-
si. Vahvistakaa valinta painamalla .

4. Hakekaa haluttu nimi ja puhelinnumero
muistista, painakaa  sen valitsemiseksi.

Pikasoiton käyttö
Pitäkää haluamaanne pikasoittonäppäintä
painettuna noin 2 sekuntia soittaaksenne.

HUOM! Kun olette valinnut numeron, on
odotettava hetki ennen kuin pikasoitto tapahtuu.
Lyhytnumeron valitsemiseksi on valikon 4.5
oltava aktivoituna, katsokaa sivua 196.

����������������������
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Viimeksi soitetut
puhelinnumerot
Puhelin tallentaa automaattisesti viimeksi
soitetut puhelinnumerot/nimet.

1. Painakaa  ohjauspyörän tai keskikonsolin
näppäinsarjasta.

2. Selatkaa viimeksi soitettuja numeroita
siirtymällä nuolinäppäimillä eteenpäin 
tai taaksepäin  .

3. Painakaa  (tai nostakaa luuri) soittoa
varten.

3902219d
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Toiminnot käynnissä
olevan puhelun aikana
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä käynnissä
olevan puhelun aikana (valitkaa nuolinäppäimillä):

Salaus/Salaus Salaustila
poissa

Pidetään/ ei Valitkaa, siirretäänkö
pidetä käynnissä oleva puhelu

odotustilaan vai ei

Luuri/ Käyttäkää luuria tai
Handsfree handsfree-toimintoa

Muisti Tallennettujen
numeroiden näyttö

Kun Teillä on käynnissä oleva puhelu ja
odotustilassa olevan puhelu, ovat seuraavat
toiminnot käytettävissä (valitkaa nuolinäppäi-
millä):

Salaus/Salaus Salaustila
poissa

Luuri/ Käyttäkää luuria tai
Handsfree handsfree-toimintoa

Muisti Tallennettujen
numeroiden näyttö

Yhdistä Voitte puhua molempia
puheluita samanaikaisesti
(kokouspuhelu)

Vaihda Voitte puhua molempia
puheluita vuorotellen

Äänenvoimakkuus
Lisätkää äänenvoimakkuutta painamalla (+)
näppäintä ohjauspyörän näppäinsarjasta.
Vähentäkää sitä painamalla (-) näppäintä.

Puhelimen ollessa toimintatilassa voidaan
ohjauspyörän näppäimillä ohjata vain puhelin-
toimintoja.

Jos haluatte säätää radiota näillä näppäimillä, on
puhelin kytkettävä pois toimintatilasta,
katsokaa sivua 190.

Kun olette valinnut Yhdistä ja Teillä on kaksi
käynnissä olevaa puhelua, ovat seuraavat
toiminnot käytettävissä (valitkaa nuolinäppäi-
millä):
Salaus/Salaus Salaustila
poissa

Luuri/ Käyttäkää luuria tai
Handsfree handsfree-toimintoa

Muisti Tallennettujen numeroi
den näyttö

Uuden puhelun
vastaanottaminen
samanaikaisesti käynnissä
olevan puhelun kanssa
Jos kuulette käynnissä olevan puhelun aikana
yhden äänimerkin ja välittömästi sen jälkeen
kaksi äänimerkkiä (kaksoisäänimerkki)
kaiuttimesta, joku soittaa Teille. Tämän jälkeen
kaksoisäänimerkki toistuu kunnes joko vastaatte
puheluun tai soittaminen lakkaa.
Tällöin voitte joko vastaanottaa puhelun tai
kieltäytyä siitä.

Jos ette halua vastaanottaa puhelua, painakaa
 tai älkää tehkö mitään.

Jos haluatte vastaanottaa puhelun, painakaa
. Jo käynnissä oleva puhelu siirtyy odotusti-

laan. Jos painatte  , molemmat puhelut
loppuvat samanaikaisesti.

3902223d

SMS
Yksittäinen kaksoisäänimerkki ilmaisee, että
SMS-viesti on otettu vastaan.
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Soitto muistista
1. Painakaa .
2. Valitkaa seuraavista vaihtoehdoista:

�  Painakaa  ja selatkaa nuolilla kunnes
löydätte halutun nimen.

�  Painakaa nimen ensimmäistä kirjainta
vastaavaa näppäintä (tai kirjoittakaa koko
nimi) ja painakaa .

3. Painakaa  soittaaksenne valitsemaanne
numeroon.

��������������
Puhelinnumeroita ja nimiä voidaan tallentaa
puhelimen omaan muistiin tai SIM-kortin
muistiin.

Kun vastaanotatte puhelun, jonka soittajan
numero on muistissa, näkyy näytössä soittajan
nimi.

Korkeintaan 255 nimeä voidaan tallentaa
puhelimen muistiin.

Puhelinnumeron ja nimen
tallentaminen
1. Painakaa  ja selatkaa kohtaan Muokkaa

muistia (valikko 3). Painakaa .
2. Selatkaa kohtaan Lisää (valikko 3.1) ja

painakaa .
3. Kirjoittakaa numero ja painakaa .
4. Kirjoittakaa nimi ja painakaa .
5. Valitkaa, mihin muistiin tallennus tapahtuu

painamalla  ja painakaa .

välilyönti 1- ? ! , .  :  '  (   )

a b c 2 ä å  à á â  æ ç

d e f  3 è é ë ê

g h  i  4  ì  í   î   ï

j k l 5

m n o 6 ñ ö ò ó Ø

p q r s 7 ß

t u v 8 ü ù ú û

w x y z 9

jos painatte samaa näppäintä kaksi
kertaa peräkkäin, painakaa * välissä
tai odottakaa muutama sekunti
+ 0 @ *  # &  $  £  /  %
isojen ja pienten kirjaimien välinen
vaihto
painakaa kun haluatte poistaa
viimeksi painamanne kirjaimen tai
numeron. Pitkällä painalluksella
poistatte koko numeron tai koko
tekstin.

Nimen (tai viestin) kirjoittaminen
Painakaa halutulla merkillä varustettua näppäintä:
kerran näppäimen ensimmäistä merkkiä, kaksi
kertaa seuraavaa merkkiä jne varten.
Välit tehdään painamalla 1.

3902221d
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Valikkotoiminnoilla voitte ohjata ja muuttaa
asetuksia sekä ohjelmoida järjestelmään uusia
toimintoja. Eri valikkovaihtoehdot näkyvät
näytössä.

Valikkotoiminnot
Siirtykää toimintatilaan. Painakaa  siirtyäk-
senne valikkotoimintoon.

Valikkotoiminnossa pätee seuraava:

� Pitkä  painallus tarkoittaa, että siirrytte
pois valikkotoiminnosta.

� Lyhyt  painallus tarkoittaa, että kadutte,
peruutatte tai hylkäätte ko. vaihtoehdon.

� painallus  tarkoittaa, että vahvistatte tai
valitsette tai että siirrytte alavalikosta
toiseen.

� Oikealla nuolinäppäimellä  siirrytään
seuraavaan sivuvalikkoon. Vasemmalla
nuolinäppäimellä . Siirrytään edelliseen
sivuvalikkoon.

Liikenneturvallisuus
Turvallisuussyistä valikkojärjestelmä ei ole
käytettävissä auton nopeuden ylittäessä 8 km/h.
Voitte ainoastaan lopettaa jo akaisemmin
aloitetun valikkojärjestelmän toiminnan.
Nopeusrajoitus voidaan kytkeä pois valikko-
toiminnossa 5.7.

Pikavalinnat
Kun olette siirtynyt valikkojärjestelmään oikean
nuolen avulla , voitte käyttää numeroita
nuolten ja  valitaksenne oikean valikon
päävalikkotasosta ( 1, 2, 3, jne), ensimmäi-
sestä alavalikkotasosta (1.1, 2.1, 3.1, jne) ja
toisesta alavalikkotasosta (1.1.1, 2.1.1, jne).
Numerot näkyvät näytössä yhdessä valikko-
vaihtoehdon kanssa.

3902222d
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1. Puhelurekisteri
1.1 Ei vastatut puhelut
1.2 Vastatut puhelut
1.3 Soitetut puhelut
1.4 Poistetut puhelut

1.4.1 Kaikki
1.4.2 Ei vastatut
1.4.3 Vastatut
1.4.4 Soitetut

1.5 Puhelun kesto
1.5.1 Viimeinen puhelu
1.5.2 Puhelujen määrä
1.5.3 Kokonaisaika
1.5.4 Nollaus

2. Viestit
2.1 Lue
2.2 Kirjoita
2.3 Puheviestit
2.4 Asetukset

2.4.1 SMSC-numero
2.4.2 Voimassa
2.4.3 Tyyppi

3. Muokkaa muistia
3.1 Lisää
3.2 Hae

3.2.1 Muokkaa
3.2.2 Pyyhi
3.2.3 Kopioi
3.2.4 Siirrä

3.3 Kopioi kaikki
3.3.1 SIM puhelimeen
3.3.2 Puhelin SIM:iin

3.4 Pikasoitto
3.5 Pyyhi SIM-muisti
3.6 Pyyhi puhelimen muisti
3.7 Tila

4. Puhelutoiminnot
4.1 Lähetä numero
4.2 Puhelu odottaa.
4.3 Autom. vastaaja
4.4 Autom. uud.soitto
4.5 Pikasoitto
4.6 Edelleenkytkentä

4.6.1 Kaikki puhelut
4.6.2 Varattuna
4.6.3 Ei vastausta
4.6.4 Ei tavoitettavissa
4.6.5 Faksipuhelut
4.6.6 Datapuhelut
4.6.7 Peruuta kaikki

5. Asetukset
5.1 Tehdasasetukset
5.2 Verkko
5.3 Kieli

5.3.1 English UK
5.3.2 English US
5.3.3 Svenska
5.3.4 Dansk
5.3.5 Suomi
5.3.6 Deutsch
5.3.7 Nederlands
5.3.8 Français FR
5.3.9 Français CAN
5.3.10 Italiano
5.3.11 Español
5.3.12 Português P
5.3.13 Português BR

5.4 SIM-varmistus
5.4.1 On
5.4.2 Off
5.4.3 Automaatti

5.5 Koodien muuttaminen
5.5.1 PIN-koodi
5.5.2 Puhelinkoodi

5.6 Ääni
5.6.1 Soiton voimakkuus
5.6.2 Soittoääni
5.6.3 Näppäinääni
5.6.4 Nop. äänens.
5.6.5 Aut.radio mykist.

5.7 Liikenneturvallisuus
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Valikko 1. Puhelurekisteri
1.1 Ei vastatut puhelut: Tässä näkyy luettelo
vastaamattomista puheluista. Voitte valita soiton,
poiston tai numeron siirron puhelimen tai SIM-
kortin muistiin myöhempiä toimenpiteitä varten.

1.2 Vastatut puhelut: Tässä näkyy luettelo
vastaanotetuista puheluista. Voitte valita soiton,
poiston tai numeron siirron puhelimen tai SIM-
kortin muistiin myöhempiä toimenpiteitä varten.

1.3 Soitetut puhelut: Tässä näkyy luettelo
aikaisemmin soitetuista numeroista. Voitte valita
soiton, poiston tai numeron siirron puhelimen
tai SIM-kortin muistiin myöhempiä toimenpitei-
tä varten.

1.4 Pyyhi luettelo: Tällä toiminnolla voitte
poistaa listat valikoista 1.1, 1.2 ja 1.3 alla olevan
mukaan.
1.4.1 Kaikki
1.4.2 Ei vastatut
1.4.3 Vastatut
1.4.4 Soitetut

1.5 Puhelun kesto: Tässä teillä on mahdol-
lisuus nähdä kaikkien puhelujenne kesto tai
viimeisen puhelun kesto. Voitte myös valita
puhelujen määrän näytön sekä nollata puhelu-
mittarin.
1.5.1 Viimeinen puhelu
1.5.2 Puhelujen määrä
1.5.3 Kokonaisaika
1.5.4 Puhelumittarin nollaaminen

Puhelumittarin nollausta varten tarvitaan
puhelinkoodi (katsokaa valikko 5.5).

Valikko 3. Muistin muokkaus
3.1 Lisäys: Tässä voitte tallentaa nimiä ja
puhelinnumeroita puhelimen tai SIM-kortin
muistiin. Katsokaa lisätietoja kohdasta muisti-
toiminnot.

3.2 Hae: Tässä voitte muuttaa muistia.
3.2.1 Muokkaa: Eri muistien tietojen
muuttaminen.
3.2.2 Pyyhi: Tallennetun nimen poistaminen.
3.2.3 Kopioi: Tallennetun nimen kopiointi.
3.2.4 Siirto: Siirtää tietoja puhelimen ja
SIM-kortin muistien välillä.

3.3 Kopioi kaikki: Kopioi SIM-kortin
puhelinnumerot ja nimet puhelimen muistiin.

3.3.1 SIM-muistista puhelinmuistiin
3.3.2 Puhelinmuistista SIM-muistiin

3.4 Pikasoitto: Puhelinmuistioon tallennettu
numero voidaan tallentaa lyhytnumerona.

3.5 Pyyhi SIM-muisti: Voitte valita SIM-
kortin koko muistin pyyhkimisen.

3.6 Pyyhi puhelimen muisti: Voitte valita
puhelimen koko muistin pyyhkimisen.

3.7 Tila: Voitte nähdä, montako SIM-kortin ja
puhelimen muistipaikkaa on varattu nimille ja
numeroille.

Valikko 2. Viestit
2.1 Lue: Tässä voitte lukea tulleet tekstiviestit.
Voitte sitten valita, haluatteko pyyhkiä, lähettää
edelleen, muuttaa tai tallentaa tekstiviestin
osittain tai kokonaan.

2.2 Kirjoita: Voitte kirjoittaa viestin näppäi-
mistön avulla. Valitkaa sitten sen tallentaminen
tai lähettäminen.

2.3 Puheviestit: Voitte kuunnella tulleet viestit.

2.4 Asetukset: Ilmoittakaa (SMSC-numero)
sille viestikeskukselle, jonka haluatte välittävän
viestinne. Ilmoittakaa myös, miten haluatte
viestin tulevan saajalle ja miten kauan viestiä
on säilytettävä viestikeskuksessa.
2.4.1 SMSC-numero
2.4.2 Voimassa
2.4.3 Tyyppi

Kysykää operaattoriltanne lisätietoja näistä
asetuksista ja SMSC-numerosta.
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Valikko 4. Puhelutoiminnot
4.1 Lähetä numero: Valitkaa, haluatteko että
oma numeronne näkyy soittaessanne vai ei.
Ottakaa yhteyttä operaattoriinne pysyvästi
salaista numeroa varten.

4.2 Puhelu odottaa: Valitkaa, haluatteko saada
tiedon toisen puhelun odottamisesta käynnissä
olevan puhelun aikana.

4.3 Autom.vastaus: Valitkaa vastaaminen
näppäinsarjaa käyttämättä.

4.4 Autom. uud. soitto: Valitkaa aikaisemmin
varattuna olleeseen numeroon uudelleensoitto.

4.5 Pikasoitto: Tässä valitsette, haluatteko
pikasoiton olevan aktivoituna vai ei. Toiminnon
on oltava aktivoituna jotta lyhytnumero voidaan
valita.

4.6 Edelleenkytkentä: Tässä voitte valita,
milloin ja minkä tyyppiset puhelut kytketään
edelleen annettuun puhelinnumeroon.

4.6.1 Kaikki puhelut (asetus koskee
vain käynnissä olevaa puhelua).

4.6.2 Varattuna
4.6.3 Ei vastausta
4.6.4 Ei tavoitettavissa
4.6.5 Faksipuhelut
4.6.6 Datapuhelut
4.6.7 Peruuta kaikki

Valikko 5. Asetukset
5.1 Tehdasasetukset: Toiminto palauttaa
järjestelmän tehdasasetukset.

5.2 Verkko: Valitkaa verkko automaattisesti tai
manuaalisesti.

5.2.1 Auto
5.2.2 Manuaalinen

5.3 Kieli: Tässä voitte valita, mitä kieltä
puhelimen tulee näyttää.

5.3.1 English UK
5.3.2 English US
5.3.3 Svenska
5.3.4 Dansk
5.3.5 Suomi
5.3.6 Deutsch
5.3.7 Nederlands
5.3.8 Français FR
5.3.9 Français CAN
5.3.10 Italiano
5.3.11 Español
5.3.12 Português P
5.3.13 Português BR

5.4 SIM varmistus: Valitkaa, tuleeko PIN-
koodin olla päällä, poissa vai automaattinen.

5.4.1 On
5.4.2 Off
5.4.3 Auto

5.5 Muuta koodit: Muuttakaa PIN-koodi tai
puhelinkoodi.

5.5.1 PIN-koodi
5.5.2 Puhelinkoodi (käyttäkää

numeroa 1234 ennen kuin
vaihdatte oman koodinne).
Puhelinkoodia käytetään
puhelumittarin nollaamiseen.

HUOM! Kirjoittakaa koodi muistiin ja
tallettakaa se turvalliseen paikkaan.

5.6 Ääni

5.6.1 Soittoäänen voimakkuus: Tässä
voitte valita tulevan puhelun
soittosignaalin voimakkuuden.

5.6.2 Soittosignaali: Teillä on
valittavana kahdeksan eri
soittosignaalia.

5.6.3 Näppäinääni: Päällä tai poissa
5.6.4 Nop.äänens: Tässä voitte valita,

säätyykö ääni nopeuden mukaan
vai ei.

5.6.5 Aut. radio mykist: Tässä voitte
valita, haluatteko radion
äänenvoimakkuuden pysyvän
muuttumattomana vai ei.

5.6.6 Uusi SMS: Valitkaa, haluatteko
että puhelin antaa äänisignaalin
SMS:n tullessa vai ei.

5.7 Liikenneturvallisuus: Tässä voitte valita,
haluatteko kytkeä pois valikkojärjestelmän
nopeusrajoituksen, ts. niin että voitte käyttää
valikkojärjestelmää myös ajon aikana.
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Erittely
Lähtöteho 2 W
SIM-kortti pieni
Muistipaikkoja 255*
SMS (lyhytsanomapalvelu) Kyllä
Data/faksi Ei
Kaksitaajuus Kyllä

(900/1800)

* 255 muistipaikkaa puhelimen muistissa.
SIM-kortin muistipaikkojen määrä vaihtelee
tilaussopimuksesta riippuen.

IMEI-numero
Puhelimen lukitsemista varten on operaattorille
ilmoitettava puhelimen IMEI-numero. Se on
15-numeroinen sarjanumero, joka on ohjelmoitu
puhelimeen. Painakaa *#06# saadaksenne
numeron näyttöön. Kirjoittakaa se muistiin ja
tallettakaa se turvalliseen paikkaan.

Kaksi SIM-korttia
Monet puhelinoperaattorit tarjoavat kaksi SIM-
korttia, toisen autoanne ja toisen toista puhelinta
varten. Jos Teillä on kaksi SIM-korttia, Teillä
on sama numero kahteen eri puhelimeen.
Kysykää operaattoriltanne, mitä mahdollisuuk-
sia on tarjolla ja miten kahta SIM-korttia
käytetään.

Radio - Puhelin
Ohjauspyörän näppäinsarjan neljä alinta
näppäintä ovat radion ja puhelimen yhteisiä.

Puhelintoimintojen ohjaamiseksi näillä painik-
keilla puhelimen pitää olla aktivoituna, ks.
sivu 188. Jos haluatte tehdä näillä näppäimillä
radion säätöjä, Teidän on poistuttava puhelimen
toimintatilasta. Painakaa .

�����������
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asennoin (Geartronic) ..................... 94,95
Auton nostaminen ..............................144
AUTO-UP .............................................. 48
AUTOUP/DOWN (sähkötoimiset
ikkunannostimet) .................................. 48
Avaimet ................................................. 78
Avoin takaluukku ...........................94, 95

B
Bensiini ...............................................164
BLIS (Blind Spot Information
System) ................................................113

C
CD-soitin .................................... 181, 183
CD-vaihtaja .........................................182

D
D Ajoasento ........................................... 92
Diesel ...................................... 45, 88, 147
Dolby Pro Logic Surround Sound ......184
DSTC ..................................................... 35

E
ECC ....................................................... 56
Elektroninen käynnistyksenestin ..78, 90
Etuistuimet ............................................ 66

G
Geartronic .............................................. 93

A
ABS .....................................................110
AC.......................................................... 60
Ajoasento .............................................. 45
Ajomatka jäljellä olevalla
polttoaineella ........................................ 40
Ajotietokone ......................................... 40
Akku (käynnistysapu) .......................... 99
Akku ....................................................144
Akselimassa .........................................157
Aktiivinen tila .....................................190
Aktivointitila ......................................190
Akun hoito ................................. 152, 153
Akun vaihto – kauko-ohjaus ................ 80
Alustanumero ......................................156
Apukäynnistys ...................................... 99
Apukäynnistysakku .............................. 99
Audiojärjestelmä .................................167
Aurinkovarho ........................................ 51
AUTO .................................................... 58
AUTO (lämmitys- ja ilmastointilaite
ECC) ...................................................... 58
AUTO DOWN........................................ 51
Autodim ................................................ 49
Automaattinen ilmastointi ECC .......... 56
Automaattinen uudelleenlukitus ......... 79
Automaattipesu ...................................141
Automaattivaihteisto ............... 90, 92, 93
Automaattivaihteisto käsivalinta-

Generaattori ei lataa .............................. 36
H
Hehkulampun vaihto ..........................131
Hehkulamput ......................................166
Hetkellinen polttoaineenkulutus ......... 40
Hinaus ................................................... 98
HU-403 ....................................... 167, 168
HU-603 ................................................169
HU-803 ................................................170
HUOLTAKAA VÄLITTÖMÄSTI ......... 37
HUOLTO TARPEEN ............................ 37
HUOLTOA TARVITAAN ..................... 37
Huolto-avain ......................................... 78
Huuhteluneste .....................................151
Huurteenpoisto ...............................58, 61
Huurua ikkunoiden sisäpinnoilla ........ 55
Hälytin .......................................... 83, 186
Hälytyksen kytkeminen pois ............... 83
Hälytyksen kytkeminen ....................... 83
Hätäpuhelu ..........................................188
Hätäpysäytys ......................................... 68
Hätäpysäytys (sähkökäyttöinen
istuin) .................................................... 86

I
Ilmanjako ........................................54, 61
Ilmanlaatutunnistin .............................. 57
Istuin, sähkökäyttöinen ........................ 68
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Moottori – Erittelyt ................... 158, 159
Moottorin käynnistäminen .................. 88
Moottorin tyyppimerkintä .................156
Moottoritila ................................ 145, 146
Moottoriöljy .............................. 148, 149

N
N Vapaa-asento ..................................... 92
Niskatuet takaistuimella ....................... 67
Nosturi .......................................... 72, 123

O
Ohjauspyörän säätö .............................. 43

P
P Pysäköinti .......................................... 92
Peilit ...................................................... 49
Pelastushinaus ....................................... 98
Perävaunu ............................................101
Perävaunun massa ...............................157
Perävaunun merkkivalo ........................ 36
Perävaunun vetäminen ............... 100-103
Pesu .....................................................140
Pinehköt kiveniskut ja naarmut .........139
Pitkä kuorma ......................................... 74
Polttoaineen keskikulutus .................... 40
Polttoaineen täyttö ............................... 88
Polttoainemittari ................................... 32
Polttoainesuodatin – Diesel ...............147

Istuimet, säätö ....................................... 66

J
Jarrujärjestelmä .......................... 110, 111
Jarruneste .............................................151

K
Kasettisoitin ........................................180
Katkaisimet keskikonsolissa ..........38, 39
Kattokuorma .......................................157
Kattoluukku .......................................... 50
Kauko-ohjaus ........................................ 68
Kick-down ............................................. 90
Kiillotus ja vahaus ..............................141
Kiinnityslaite ........................................ 72
Kiveniskemät ......................................139
Kojelauta – oikealta ohjattava ............... 3
Kojelauta – vasemmalta ohjattava ......... 2
Kokonaismassa ...................................157
Konepelti .................................... 145, 146
KS. KÄSIKIRJAA .................................. 37
Kuormanpidin .....................................106
Kuormaverho tavaratilassa ................... 71
Käsivalintainen vaihteisto ................... 91
Käynnistysapu ...................................... 99
Käynnistysasento .................................. 45

L
L Pienen vaihteen asento ..................... 92

Lapsi autossa - sijoittaminen ................ 27
Lasten sijoittaminen autoon ................. 27
Lattiatuki ............................................... 72
Led-valaistus ......................................... 81
Liikenneturvallisuus ..........................195
Lintujen ulosteet .................................140
Liukas tie ............................................... 89
Lukitseminen ja lukituksen
avaaminen ............................................. 79
Lukkiutumattomat jarrut (ABS) .........110
Lukuvalot edessä ja takana .................. 69
Lämmitys ja ilmastointi AC ................. 60
Lämmitys/Jäähdytys ............................. 60
Lämpötila .............................................. 58
Lämpötilanvalitsin .........................58, 60

M
Maalit ..................................................139
Maalivauriot .......................................139
Manuaalinen lapsilukko ...................... 82
Manuaalinen lämmitys ja
ilmastointi .......................................53, 60
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