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Turvavyöt

Huolehtikaa siitä, että:
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Käyttäkää aina turvavyötä
kaikenlaisessa ajossa
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Turvavyöt ja turvavyönkiristimet
Turvavyöt ja
turvavyönkiristimet
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VAROITUS!
Jos vyö on ollut alttiina voimakkaalle kuor-
mitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä,
koko vyö rullineen, kiinnikkeineen, ruuvei-
neen ja lukkoineen pitää vaihtaa. Vaikka vyö
vaikuttaisikin vaurioitumattomalta, voi osa
sen suojaominaisuuksista olla menetetty.
Myös kulunut tai vaurioitunut vyö pitää
vaihtaa. Uuden vyön pitää olla tyyppihy-
väksytty ja tarkoitettu samalle paikalle, jossa
poistettu vyö oli.
Älkää koskaan tehkö itse muutoksia tai
korjauksia vyöhön, vaan antakaa valtuutetun
Volvo-korjaamon tehdä tämä työ.

Merkintä turvavyönkiristimellä
varustetuissa turvavöissä
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Turvatyynyt (SRS)

Turvatyyny (SRS) kuljettajan
puolella
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Turvatyyny (SRS)
matkustajan puolella
(lisävaruste)
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VAROITUS!
Älkää asentako kiinnittimiä tai muita va-
rusteita kojelautaan tai ohjauspyörään!
Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai
häiritä turvatyynyjen suojavaikutusta niiden
lauetessa.

VAROITUS!
Turvatyyny (SRS) on tarkoitettu täydentä-
mään turvavyötä - ei korvaamaan sitä. Saa-
daksenne parhaan suojan: Käyttäkää aina
turvavyötä.
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Oikealta ohjattavat autot

Vasemmalta ohjattavat autot

Matkustajan puoleisen turvatyynyn sijainti
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Turvatyynyt (SRS)

VAROITUS!
Turvatyyny (SRS) - matkustajan puoli
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Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa lapselle hengenvaaran.

VAROITUS!
Turvatyyny (SRS) - matkustajan puoli
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Mittaristossa oleva
varoitusvalo
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VAROITUS!
Jos Airbag-järjestelmän varoitusvalo jää
palamaan tai syttyy ajon aikana, se tarkoittaa
ettei turvatyynyjärjestelmä ole täysin toimin-
takuntoinen. Symboli voi osoittaa vikaa
turvavyö, SRS- SIPS- tai IC-järjestelmässä.
Ottakaa pikimmiten yhteys valtuutettuun
Volvo-korjaamoon.
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Turvatyynyt (SRS)

SRS-järjestelmä, vasemmanpuoleinen ohjaus.

Turvatyyny (SRS-järjestelmä)
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SRS-järjestelmä, oikeanpuoleinen ohjaus.

����������������
�8���
��������������
�
������������������� 	�� ������ ����
������
���	
���	���	����������	�������
����
������������
��������������
������������������������
����������������
���������������
�
����
��
����������
����������������������
������� ���
�������������
����� ��������� ����
5����
�����������6�����������������������

Turvatyynyt (SRS)
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VAROITUS!
Älkää koskaan korjatko mitään Airbag-jär-
jestelmän osaa itse. Kaikki puuttuminen jär-
jestelmään voi aiheuttaa virheellisen toimin-
nan sekä vakavia henkilövahinkoja ja tulee
teettää vain valtuutetulla Volvo-korjaamolla.
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SIPS-tyynyt
#7�#������	�	
��
��������������
��	�	
��
��
����	������������������
�������������B
#���������������� 	�� ��������������� #��������
������������
��
����
���������
���
�����	���� 	�
���������
���
�����	����������
��
����������
��
�
��*�����������������������������
���
���������
��
�8������	������������������8
�
��
�������� ������ �
�����
��� �������������
��������� ������ �������� �������� �����������
	��������

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

�
#������������� �������� ����� ����������
����

Lauennut SIPS-tyynyTurvatyyny ja lastenistuin eivät sovi yhteen!

SRS (turvatyyny) ja SIPS-tyyny (sivuturvatyyny)

Lastenistuin ja turvatyyny
(SRS)
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VAROITUS!
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Lastenistuin ja
sivuturvatyyny (SIPS-bag)
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Lastenistuin/lastentyyny voidaan sijoittaa
etuistuimelle, jos autossa ei ole aktivoitua*
matkustajan turvatyynyä.
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Turvatyynyn (SRS) aktivointi/aktivoinnin poisto matkustajan paikalla edessä (lisävaruste)

Merkkivalo, joka ilmoittaa, että matkustajan
turvatyyny (SRS) ei ole aktivoitu.

Aktivointi/aktivoinnin
poistaminen
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PACOS (Passenger Airbag
Cut Off Switch)
(valinnaisvaruste)
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PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
VAROITUS!
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Missä asennossa
katkaisimen on oltava?
�#�J� ���������� 5#*#6������
��
��

������
�����
������������
�����������������
�
�����������!"�=����
�����������	�������

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

8803405m

Matkustajan paikalla edessä olevan turvatyynyn (SRS) aktivointi/aktivoinnin poisto (jatk.)
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IC (turvaverho)

Käyttäkää aina turvavöitä!
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IC-järjestelmä (turvaverho)
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            VAROITUS!
� Älkää ruuvatko tai asentako mitään auton sisäkattoon, ovipylväisiin

tai sivupaneeleihin. Se voisi estää suunnitellun suojausvaikutuksen.
� Takaistuimen selkänojan ollessa alas laskettuna autoa ei saa

kuormata  korkeammalle kuin 50 mm takaovien ikkunoiden
yläreunan alapuolelle, muuten auton katon sisällä olevan turvaver-
hon toiminta saattaa häiriintyä.
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WHIPS (Whiplash Protection System)

8502213e

WHIPS
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VAROITUS!
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VAROITUS!
Älkää estäkö WHIPS-järjestel-
män toimintaa!
Jos takaistuimen selkänoja on
alas kaadettuna, on vastaavaa
etuistuinta siirrettävä eteenpäin
niin, että se ei ole kosketuksis-
sa alas kaadettuun selkänojaan.
Välttäkää laatikkomaisen esi-
neen sijoittamista niin, että se
puristuu takaistuintyynyn ja
etuistuimen selkänojan väliin.
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Koska turvatyynyt ja turvaverho täyttyvät?
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SRS (turvatyyny), SIPS-tyyny (sivuturvatyyny) ja IC-turvaverho

 VAROITUS!
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Jarrujärjestelmä/ABS/EBD
Jos toinen jarrupiiri
vioittuu
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Jarrutehostin toimii vain moottorin
käydessä.
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Jarrupoljin tuntuu jäykältä ja kovalta.

Jos jarrulevyt ja jarrupalat kastuvat,
jarrutusominaisuudet muuttuvat!
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Jos jarruja rasitetaan paljon
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Lukkiutumattomat
jarrut (ABS)
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Jarrujärjestelmä/ABS/EBD

VAROITUS!
Jos JARRU- ja ABS-varoitussymbolit pala-
vat samanaikaisesti, voi jarrujärjestelmään
olla syntynyt vika. Jos pintataso jarruneste-
säiliössä tässä tilanteessa on normaali, ajakaa
varovasti lähimmälle valtuutetulle Volvo-
korjaamolle jarrujärjestelmän tarkastusta var-
ten. Jos jarrunestemäärä on MIN-tason ala-
puolella jarrunestesäiliössä, ei autoa tule ajaa,
vaan nestettä pitää lisätä. Nestehäviön syy
pitää tarkastaa.

Elektroninen jarrutusvoiman
jako (EBD)
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Jarruvoiman vahvistaminen - EBA
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Vakautusjärjestelmä
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Vetovoimatoiminto - TC
(Traction Control)
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Luistonestotoiminto - SC
(Spin Control)
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Sivuluistonestotoiminto - AYC
(Active Yaw Control)
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Lapset autossa

Tärkeitä vinkkejä!
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Lasten on istuttava hyvin ja
turvallisesti
Muistakaa, että lapsen on ikään ja kokoon
katsomatta aina oltava autossa turvavyöhön
kiinnitettynä. Lasta ei saa missään tapauksessa
kuljettaa aikuisen sylissä!
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            VAROITUS!
F���������������	�������������
����
�������

�� ���� ����
��������

��������
��
��	����������������
���
��������	��� ����
��
���� ������������
5#*#6��	����������������G����������
�
��������
��������
�����
��������
�
����������
��
��
�8
�������



� (

Integroidut lastenistuimet ulompia paikkoja varten (lisävaruste)
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8502798a

Integroitu lastenistuin -
Nostaminen
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Integroitu lastenistuin -
Alaslaskeminen
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Isofix -kiinnitysjärjestelmä (lisävaruste)

          VAROITUS!
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Lastenistuimen Isofix-
kiinnitysjärjestelmä
Auton takaistuimen ulommat paikat voidaan
varustaa lastenistuimen Isofix-
kiinnitysjärjestelmällä. Kääntykää Volvo-
piirimyyjänne puoleen saadaksenne
lisätietoja lasten turvavarusteista.

8802355m

8802408m

Isofix-kiinnityskohdat Kisko
HUOM! Isofix-kiinnityskohdat on takaistui-
men molemmissa ulkopaikoissa. Kisko voidaan
siirtää puolelta toiselle tarpeen mukaan.

Lapsille tarkoitetut
turvavarusteet
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Lasten sijoittaminen autoon
Paino / Ikä Etuistuin, vaihtoehdot* Takaistuimen keskipaikka,

vaihtoehdot
Takaistuimen reunapaikat,
vaihtoehdot
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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
kiinnitysnauhoilla.
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
kiinnitysnauhoilla.
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: Tyyppihyväksyntänumero E5 03139

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

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

2. Integroitu koroketyyny.
B: Tyyppihyväksyntä  no E5 03159
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Yhdistelmämittari

1. Lämpömittari
Näyttää moottorin jäähdytysjärjestelmän
lämpötilan. Jos lämpötila nousee epänormaalin
korkeaksi ja osoitin menee punaiselle alueelle,
näytössä näkyy viesti. Muistakaa, että ilmano-
ton 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 matko-
jen mittaamiseen. Oikeanpuoleisin numero
ilmoittaa sadat metrit. Mittari nollataan pitämällä
nuppia painettuna yli 2 sekunnin ajan. Osamat-
kamittareita vaihdetaan painamalla nuppia
lyhyesti.

5. Tasanopeudenpitimen osoitin
Katsokaa sivua 39.

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. Käyntinopeu-
smittarin neula ei saa siirtyä punaiselle sektorille.

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

11. Ulkolämpömittari
Näyttää ulkolämpötilan. Lämpötilan ollessa
+2 °C - –5 °C näytössä näkyy liukkaasta kelistä
varoittava lumihiutalesymboli. 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 - oikea - vasen

51 43 6 7 8 9
3800838m
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Merkki- ja varoitusvalot

Varoitusvalo  yhdistelmä-
mittarin keskellä
Tämä valo palaa punaisena tai keltaisena
havaitun vian vakavuudesta riippuen. Katsokaa
tarkemmat tiedot seuraavalta sivulta!
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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.

3800839m
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Merkki- ja varoitusvalot

           VAROITUS!
*
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Jos JARRU- ja ABS-
varoitusvalot palavat
samanaikaisesti, jarrutusvoi-

man 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 varoitusvalot jäävät palamaan, tarkasta-
kaa ensin jarrunestesäiliön nestetaso.

� 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 valtuutettulle Volvo-
korjaamolle jarrujärjestelmän tarkastusta
varten.

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

� Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
tarkastakaa taso jarrunestesäiliöstä.

� Jos pintataso on MIN-merkin alapuolella
säiliössä, ei autolla tule ajaa, vaan hinauttaa
se valtuutetulle Volvo-korjaamolle jarrujär-
jestelmän 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
valtuutettuun Volvo-korjaamoon ABS-
järjestelmän tarkastusta varten.
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Merkki- ja varoitusvalot
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 STC/DSTC-järjestelmässä
Jos varoitusvalo syttyy ja jää palamaan
kiinteällä valolla ja lisäteksti "AJONVAKAU-
TUS VAATII HUOLLON" näkyy, vaikka
kumpaakaan järjestelmää ei ole kytketty pois
päältä, jompikumpi järjestelmä on viallinen.

� Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori. Käynnistäkää moot-
tori uudelleen.

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

� Jos varoitusvalo palaa edelleen, ajakaa val-
tuutettuun Volvo-korjaamoon järjestelmän
tarkastusta varten.

3800839m
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* STC- ja DSTC-järjestelmä ovat saatavana
lisävarusteena tietyillä markkinoilla. Järjestelmä
on vakiona R-versiossa.

Vakautusjärjestelmät STC* ja
DSTC*
SRC/DSTC-järjestelmä sisältää useita eri
toimintoja, jotka selostetaan perusteellisemmin
sivulla

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

Symboli vilkkuu

SC-toiminto pyrkii estämään vetävien pyörien
luistamisen. TC-toiminto pyrkii parantamaan
auton vetovoimaa.
AYC-toiminto pyrkii estämään sivuluisun.

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

Varoitussymboli palaa jatkuvasti
keltaisena
AJONVAKAUTUS VAATII HUOLLON
esitetään infonäytössä yhdessä symbolin
kanssa.
STC- tai DSTC-järjestelmä on kytkeytynyt pois
päältä vian takia.
� Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja

sammuttakaa moottori.
� Käynnistäkää moottori uudelleen.
Jos varoitusvalo palaa edelleen, ajakaa valtuu-
tettuun Volvo-korjaamoon järjestelmän tarkastu-
sta varten.
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Merkki- ja varoitusvalot
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 päästöjenvalvonta-
järjestelmässä
Ajakaa Volvo-korjaamolle tarkastu-

sta varten.

Takasumuvalo
Merkkivalo palaa, kun sumuvalo on
kytketty.

Perävaunun suuntavalojen
merkkivalo
Vilkkuu, kun käytätte auton ja

perävaunun suuntavaloja. Jos merkkivalo ei
vilku, jokin suuntavalojen lampuista on
viallinen.

Öljynpaine liian pieni
Jos varoitusvalo syttyy ajon aikana,
moottorin öljynpaine on liian pieni.

Pysäyttäkää moottori heti ja tarkastakaa
moottorin öljytason korkeus.

Seisontajarru kiristettynä
Muistakaa, että varoitusvalo ilmaisee
vain seisontajarrun olevan kiristettynä,

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

Generaattori ei lataa
Jos valo syttyy ajon aikana, sähkö-
järjestelmässä on vika tai generaatto-

rin käyttöhihna on huonosti kiristetty. 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 dieselkäyttöisiä autoja.
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Viesti näytössä

A

3

Viesti näytössä
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.
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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.
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PYSÄHDY VAROEN Pysäyttäkää auto ja moottori. Vakavan vaurion vaara.
PYSÄYTÄ MOOTTORI Pysäyttäkää auto ja moottori. Vakavan vaurion vaara.
HUOLLA HETI Viekää auto tarkastettavaksi välittömästi.
KS. KÄSIKIRJAA Katsokaa ohjeita käyttöohjekirjasta.
VAATII HUOLLON Tarkastuttakaa autonne mahdollisimman pian.
SEUR. HUOLLOSSA Tarkastuttakaa autonne seuraavassa huollossa.
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 öljytaso on liian alhainen. Tarkastakaa ja lisätkää öljyä ensi tilassa. Ks. lisätietoja sivulta 159.
2) ÖLJY VÄHISSÄ-PYSÄHDY VAROEN* Moottorin öljytaso on liian alhainen. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja tarkastakaa öljytaso. Katsokaa

sivua 159.
2) ÖLJY VÄHISSÄ-SAMMUTA MOOTTORI* Moottorin öljytaso on liian alhainen. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan, sammuttakaa moottori ja

tarkastakaa öljytaso. Katsokaa sivua 159.
2) ÖLJY VÄHISSÄ-KS. KÄSIKIRJAA* Moottorin öljytaso on liian alhainen. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan, sammuttakaa moottori ja

tarkastakaa öljytaso. Katsokaa sivua 159.
1) Näytetään yhdessä keltaisen varoituskolmion kanssa.
2) Näkyy yhdessä punaisen varoituskolmion kanssa.
* Koskee vain öljymäärän anturilla varustettuja moottoriversioita.
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STC/DSTC-
järjestelmä*
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).
STC/DSTC-järjestelmän
rajoittaminen edellyttää

turvallisuussyistä, että katkaisinta pidetään
painettuna vähintään puoli sekuntia.  (R-

seksi, että toiminnon rajoittaminen - uudelleen
aktivointi toistetaan kolme kertaa.)

3603553m
3603549m

3603546m

Takaovien
lapsilukot
(lisävaruste)
Tällä näppäimellä kytketään
takaovien sähkötoimiset
lapsilukot päälle ja pois. Virta-

avaimen on oltava asennossa I tai II. Lapsiluk-
kojen ollessa aktivoituina palaa näppäimen
merkkivalo. Näyttöön tulee viesti, kun kytkette
lapsilukot päälle tai pois.

Katkaisimet keskikonsolissa

3603558m

Aktiivinen alusta,
FOUR-C (lisävaruste)
Valitkaa kahdesta eri tilasta:
Comfort tai Sport. Ks.
sivua 102.

3603554m

* Lisävaruste tietyillä markkina-alueilla.
   Järjestelmä on vakiovaruste mallissa V70 R.

Teksti ”STC/DSTC-LUISTONESTO POIS
PÄÄLTÄ” näkyy näytössä.
R-versiossa näkyy: "DSTC RAJOITT.
TOIMINTA"
Kytkekää järjestelmä pois päältä, jos jossakin
pyörässä on pakko käyttää muista poikkeavaa
rengaskokoa.
Kun moottori käynnistetään uudelleen, on STC/
DSTC-järjestelmä taas päällä.
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HUOM! Painikkeiden keskinäinen sijainti voi olla erilainen.

3603680m

BLIS - Blind Spot
Information System
(valinnaisvaruste)
Painakaa painiketta toiminnon

lisätietoja sivulta 120.

poistamiseksi tai uudelleen

versiossa vaaditaan järjestelmän poiskytkemi-

aktivoimiseksi. Katsokaa
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3603551m 3603550m

Katkaisin keskikonsolissa ja kojelaudassa
Salpalukituksen ja
hälytintunnistimien
poiskytkeminen
Käyttäkää tätä näppäintä, kun
haluatte jostain syystä kytkeä
irti salpalukitusasennon

(salpalukitusasento merkitsee, että ovia ei voida
avata sisäpuolelta niiden ollessa lukittuina).
Käyttäkää myös tätä painiketta, kun haluatte
kytkeä liike- ja kallistusilmaisimet pois
hälytysjärjestelmästä*. Merkkivalo palaa, kun
toiminnot ovat suljettuina/poiskytkettyinä.

Lisävalot
(lisävaruste)
Käyttäkää tätä painiketta, jos
haluatte auton lisävalojen
syttyvän samanaikaisesti
kaukovalojen kanssa tai jos

haluatte sulkea toiminnon. Valodiodi painik-
keessa palaa, kun toiminto on aktivoituna.

Sähkön ulosotto/
savukkeensytytin
(lisävaruste)
Sähkön ulosottoa voidaan
käyttää 12 V varusteita, esim.
matkapuhelinta tai kylmälaatik-

koa varten. Savukkeensytytin aktivoidaan
painamalla nuppi sisään. Kun sytytin on
käyttövalmis, nuppi ponnahtaa itsestään ulos.
Vetäkää sytytin ulos ja sytyttäkää savuke.
Kannen on oltava turvallisuussyistä aina
paikallaan kun sytytintä ei käytetä. Suurin
virranvoimakkuus on 10 A.

3603552m

3603563m

ADVANCED

ACTIVE CHASSIS SETTINGS

COMFORTSPORT

4303270m

Aktiivinen alusta - FOUR-C, V70 R
Kojelaudassa olevia painikkeita käytetään
vaihtamaan kolmen eri tilan välillä: Valitkaa
mukavuus-, sport- tai kehittynyt tila painamalla
yhtä painikkeista. Ks. lisätietoja sivulta 102.

Taittuvat
ulkotaustapeilit
(lisävaruste)
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
alkuperäiseen kiinteään asentoonsa.

Pysäköintitutka
(lisävaruste)
Järjestelmä on aina aktivoituna,
kun auto käynnistetään.
Painakaa painiketta peruu-
tusvaroitusjärjestelmän3603555m

*Lisävaruste

aktivoinnin poistamiseksi/
uudelleen aktivoimiseksi. Ks. myös sivua 103.
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Ajotietokone

Ajotietokoneen säätimet
Ajotietokoneen toiminnot valitaan kiertämällä
valintakytkintä (B) jompaankumpaan suuntaan.
Kiertämällä kytkintä edelleen pääsette takaisin
lähtöasentoon.

Keskinopeus
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).

A B C
3601859d

Hetkellinen
polttonesteenkulutus
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 poikkea-
maa polttoaineella toimivan lämmittimen käytön
jälkeen.

Keskimääräinen
polttonesteenkulutus
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 poikkea-
maa polttoaineella toimivan lämmittimen käytön
jälkeen.

Ajomatka jäljellä olevalla
polttonesteellä
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 poikkea-
maa polttoaineella toimivan lämmittimen käytön
jälkeen.

Ajotietokone
Ajotietokone näyttää seuraavia tietoja:

• KESKINOPEUS
• NOPEUS MAILEINA TUNNISSA1

• HETKELLINEN POLTTONESTEEN
KULUTUS

• KESKIMÄÄRÄINEN POLTTONESTEEN
KULUTUS

• AJOMATKA JÄLJELLÄ OLEVALLA
POLTTONESTEELLÄ

HUOM! Jos varoitusviesti tulee näyttöön
käyttäessänne ajotietokonetta, on varoitusviesti
ensin kuitattava. Painakaa READ-näppäintä (A)
siirtyäksenne takaisin tietokoneen eri valikoihin.

1. Tietyt maat

Nopeus maileina tunnissa1

Ko. nopeus näytetään laatuna mph.
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Tasanopeudensäädin (lisävaruste)

Tilapäinen poiskytkeminen
Painakaa 0 kytkeäksenne tasanopeudensääti-
men tilapäisesti pois toiminnasta. Mittariston
näytössä näytetään CRUISE. Aiemmin asetettu
nopeus säilyy muistissa tilapäisen poiskytken-
nän aikana.
+����
�	-����-��� ��������� �������
�������������
����	�/
� jarrupoljinta tai kytkinpoljinta painetaan
� nopeus ylämäessä laskee alle
���
��"0���.�

� vaihteenvalitsin siirretään asentoon N
� pyörät luistavat tai lukkiutuvat
� tilapäinen nopeuden lisäys on kestänyt yli

minuutin.

Nopeuteen palaaminen
Kun painatte , auto palauttaa aiemmin
asetetun nopeuden. ”CRUISE-ON” esitetään
mittaristossa.

Poiskytkeminen
Kytkekää tasanopeudensäädin pois painamalla
CRUISE. CRUISE-ON sammuu mittariston
näytössä.

Painikesarja ohjauspyörässä V70 ja V70 R

3603564m

Kytkeminen
Tasanopeudensäätimen säätimet ovat
ohjauspyörässä 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.

Nopeuden lisääminen tai
vähentäminen
� 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.

3905085m
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Valonheittimet, Sumuvalot, Ajovalonsäätely, Mittarivalaistus

D E

A B C

3500824d

A - Valonheittimet ja
seisontavalot

Kaikki valot sammuksissa.

Autot, joissa on automaattiset lähivalot:
Virta-avain asennossa II:
Lähivalot palavat (sekä seisontavalot edessä ja
takana, rekisterikilven valo ja kojetaulun valot).
Lähivalot syttyvät automaattisesti, kun
virta-avain käännetään asentoon II eikä
niitä voida sammuttaa tässä asennossa.

Seisontavalot edessä ja takana.

Virta-avain asennossa 0: kaikki valot
sammuksissa.

Virta-avain asennossa II: valonheittimet
(sekä seisontavalot edessä ja takana, rekisteri-
kilven valot ja mittarivalot) palavat.

HUOM! Valokatkaisin on aina käännettävä
asentoon , jotta kaukovalot voitaisi kytkeä.

B - Ajovalonsäätely
Jotta ajovalojen suuntausta voitaisiin säätää
auton kuormitusta vastaavaksi, joissain
automalleissa on säätömoottori kummassakin
valonheittimessä. Suuntausta säädellään
kojetaulussa olevalla säätimellä.
Bi-ksenonvaloilla (lisävaruste) varustetuissa
autoissa on automaattinen ajovalojen korkeus-
säätö, mistä johtuen säädin B puuttuu.

C - Mittarivalot
Säädin ylöspäin - voimakkaampi valaistus
Säädin alaspäin - heikompi valaistus

D - Sumuvalot (lisävaruste)
Virta-avain asennossa II. Painakaa katkaisin-
ta.  Sumuvalot toimivat seisontavalot- ja lähi-/
kaukovalojen yhteydessä. Nupissa palaa
merkkivalo sumuvalojen palaessa.

HUOM! Tietyissä maissa lähivaloja ei saa
käyttää yhdessä etusumuvalojen kanssa.

E - Takasumuvalo
Virta-avain asennossa II. Painakaa katkaisin-
ta. Takasumuvalo palaa yhdessä kauko-/
lähivalojen kanssa. Näppäimen merkkivalo ja
mittaristossa oleva symboli palavat samanai-
kaisesti.
Muistakaa: Takasumuvalon ja etusumuvalojen
käyttöä koskevat määräykset vaihtelevat eri
maissa.

Lähivaloautomatiikalla
varustetut autot 
Tiettyihin maihin matkustaessanne Volvo-
korjaamonne voi auttaa Teitä kytkemään
lähivaloautomatiikan pois.
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           VAROITUS!
Säätäkää ohjauspyörä ennen ajoon lähtöä, ei
koskaan ajon aikana. Varmistakaa, että
ohjauspyörä on lukkiutunut.

Ohjauspyörän säätö
Ohjauspyörää voi säätää korkeus- ja pi-
tuussuunnassa.
Painakaa ohjauspylvään vasemmalla puolella
oleva säädin alas. Säätäkää ohjauspyörä
sopivaan asentoon. Varmistakaa, että ohjauspy-
örä lukittuu haluttuun kohtaan (loveen).
Lukitkaa ohjauspyörä painamalla säädin
takaisin.

6400296A

Virta- ja ohjauslukko
0 Lukitusasento
Ohjauslukko lukitsee ohjauspyörän, jos avain poistetaan lukosta.

3300013A

Virta- ja ohjauslukko, Ohjauspyörän säätö

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

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 96.

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 kiertäessän-
ne, niin ohjauslukko avautuu kevyemmin.

Varmistakaa, että ohjauspyörä on lukittu, ennen kuin poistutte
autosta, niin varkausriski pienenee.

Virta-avaimet ja elektroninen käynnistyksenestin
Virta-avainta ei saa ripustaa samaan avainnippuun muiden avainten tai
metalliesineiden kanssa. Elektroninen käynnistyksenesto voidaan tällöin
aktivoida vahingossa eikä autoa voi käynnistää. Jos näin käy, poistakaa
muut avaimet ja käynnistäkää uudelleen.
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3601913d

3

1
2

1
2

Suuntavalot, Saattovalot

Suuntavalot, kauko-/lähivalojen kytkeminen
ja ”kaukovalovilkku”
1 ”Painepisteasento”

Kun ohjauspyörä käännetään vain vähän (kaistanvaihdossa, ohituksis-
sa), katkaisinvipua on käännettävä kevyesti ylös- tai alaspäin ja
pidettävä siinä sormella. Vipu palaa heti takaisin, kun se päästetään.

2 Normaalit käännökset

3 Kaukovalovilkku
Kääntäkää katkaisinvipua ohjauspyörään päin (kunnes tuntuu kevyt
vastus). Kaukovalot palavat kunnes vipu päästetään.

3 Kauko-/lähivalojen kytkeminen (ajovalot kytkettyinä)
Kääntäkää katkaisinvipua ohjauspyörään päin merkinantoasennon ohi
ja päästäkää se sitten. Ajovalot vaihtuvat kaukovaloista lähivaloiksi tai
päinvastoin.

Saattovalot
Tehkää näin poistuessanne autonne luota, kun ulkona on pimeää:
� Poistakaa virta-avain lukosta.
� Vetäkää vasen vipu suoraan ulospäin (kuten kaukovalovilkussa).
� Lukitkaa ovi.
Nyt syttyvät lähivalot, seisontavalot, rekisterikilven valot, sivuvalot ja
ulkotaustapeilien valot. Nämä valot palavat 30, 60 tai 90 sekuntia.
Valtuutettu Volvo-korjaamo voi säätää ajan Teille sopivaksi.
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Lasinpyyhkimet/pesimet
Sadetunnistin (lisävaruste)
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, pitää virta-
avaimen olla vähintään asennossa I ja tuulilasin-
pyyhkimien vivun asennossa 0.
��-�	�������������
�-���/
� Painamalla painiketta (2). Valodiodi, joka

näyttää sadetunnistimen olevan aktivoituna,
syttyy painikkeessa.

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

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

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

Tuulilasin huuhtelulaitteet
Käynnistäkää tuulilasin huuhtelulaite vetämällä
vipua taaksepäin.

Tuulilasinpyyhkimet
0 -Tuulilasinpyyhkimet poiskytkettynä. Jos
vipu on 0-asennossa ja sitä siirretään ylöspäin,
tekevät pyyhkimet kertapyyhkäisyjä niin kauan
kuin vipu on yläasennossa.

 - Taukotoiminta
Voitte itse muuttaa ja asettaa sopivan nopeuden
taukotoiminnalle. Kun kierrätte säätörengasta
ylöspäin (katsokaa 1 kuvassa), pyyhkimien
pyyhintätiheys kasvaa. Kun kierrätte säätöreng-
asta alaspäin, pyyhkäisyjen väliset tauot
pitenevät.

 - Pyyhkimet pyyhkivät ”normaalilla”
nopeudella.

 - Pyyhkimet pyyhkivät ”suurella”
nopeudella.

Pyyhin/pesutoiminta - tuulilasi

3603483j
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Ajovalojen pesimet
(lisävaruste tietyillä markkina-alueilla)
Valonheittimien huuhtelulaitteet aktivoituvat
automaattisesti, kun tuulilasin huuhtelulaitteita
käytetään.
Valonheittimien suurpainehuuhtelu käyttää
suuria määriä huuhtelunestettä. Nesteen
säästämiseksi huuhdellaan valonheittimet vain
joka viidennen huuhtelukerran yhteydessä
(kymmenen minuutin aikajaksolla). Kun
kymmenen minuuttia on kulunut viimeisimmän
tuulilasin huuhtelun jälkeen, valonheittimet
huuhdellaan suurpaineella taas ensimmäisen
tuulilasin huuhtelun yhteydessä.

Rajoitettu huuhtelu
Kun huuhtelunestettä on säiliössä jäljellä noin 1
litra, suljetaan huuhtelunesteen pääsy ajovaloille
ja takalasille. Näin ensisijaistetaan näkyvyys
tuulilasin kautta.

Tuulilasin huuhtelulaite ja
valonheittimien puhdistuslaite
(V70 R)
Siirtäkää vipua ohjauspyörää kohti tuulilasin
huuhtelulaitteiden ja valonheittimien puhdistu-
slaitteiden käynnistämiseksi.
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Pyyhin/pesutoiminta - takaluukku

Huuhtelulaite ja pyyhin,
takalasi
Siirtämällä vipua eteenpäin käynnistätte
takalasin huuhtelulaitteen.
1. Takalasinpyyhin - jaksopyyhintä
$��+������������������
��������
�	�

Pyyhin - peruutus
Jos kytkette peruutusvaihteen, kun tuulilasin-
pyyhkimet ovat toiminnassa, kytkeytyy takala-
sinpyyhin automaattisesti taukotoimintaan*. Jos
takalasinpyyhin on jo kytkettynä normaalitoimin-
taan, toiminnassa ei tapahdu mitään muutoksia.

* Tämä toiminta (pyyhkimen taukotoiminta
peruutettaessa) voidaan kytkeä pois. Kääntykää
Volvo-piirimyyjänne puoleen.

3603482m

Huuhtelulaite ja pyyhin, takalasi
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Varoitusvilkut, Sähkölämmitteinen takalasi, Sähkölämmitteiset etuistuimet

Varoitusvilkut
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

Sähkölämmitteiset etuistuimet
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).

Volvo-korjaamonne voi säätää lämpötilan.

8702784d

8702783d

Sähkölämmitteiset
taustapeilit,
sähkölämmitteinen takalasi
Käyttäkää sähkölämmitystä jään ja huurteen
poistamiseksi takalasista ja taustapeileistä.
Takalasin ja taustapeilien sähkölämmitys
kytketään samanaikaisesti painamalla katkaisinta.
Katkaisimen merkkivalo syttyy. Sisäinen ajastin
sammuttaa taustapeilien lämmityksen automaat-
tisesti n. 4 minuutin kuluttua ja takalasin n.
12 minuutin kuluttua.

8702787d

3602314M
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Seisontajarru (käsijarru)

Seisontajarru, sähkön ulosotot/savukkeensytyttimet

64

68 72 76

80 64

68 72 76

80

3601943e

Seisontajarru (käsijarru)
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. Vetäkää jarrua
voimakkaasti ja varmistakaa, että se tarttuu
”pykälään”.

Takaistuimen sähköliitäntäEtuistuimen sähköliitäntä

5500067m

Sähkön ulosotto/
Savukkeensytyttimen
sähköliitäntä
Kannen on aina oltava paikallaan ulosotossa, jos
sitä ei käytetä sähkövarusteiden kytkemiseen tai
savukkeensytytintä varten.

Sähköliitäntä/
savukkeensytytin, takaistuin
Sähköliitäntää voidaan käyttää eri lisävarusteille,
jotka on tarkoitettu 12 V:n jännitteelle, esim.
matkapuhelimelle ja kylmälaukulle.
Savukkeensytytin aktivoidaan painamalla nuppi
sisään. Kun sytytin on käyttövalmis, nuppi
ponnahtaa itsestään ulos. Vetäkää sytytin ulos ja
käyttäkää hehkua sytyttämiseen.
Kääntäkää turvallisuussyistä kansi alas, kun
liitäntää ei käytetä.

3603522m
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Sähkötoimiset lasinnostimet

* Kun olette lopettanut ajon ja poistanut virta-
avaimen, voitte edelleen sulkea tai avata ikkunat,
edellyttäen ettei kumpaakaan etuovea ole
avattu.

Takaovien lasinnostimien poiskytkentäkatkaisin

Takaistuimen sähkötoimiset lasinnostimet
voidaan lukita kuljettajan oven katkaisinpanee-
lista. 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:
Takaovien ikkunoita voidaan liikuttaa vain
kuljettajan oven katkaisimilla.

Voitte avata ja sulkea ikkunat etuistuimella
kahdella tavalla.
1. Painakaa katkaisinta varovasti alaspäin tai

nostakaa sitä varovasti ylöspäin. Sähköik-
kunat liikkuvat ylös- tai alaspäin niin kauan
kuin katkaisimet pidetään kytkettyinä.

2. Painakaa katkaisin kokonaan alas tai
nostakaa se kokonaan ylös ja vapauttakaa
painike tämän jälkeen. Tässä asennossa,
(AUTO-DOWN - AUTO-UP) sähkötoimi-
set lasit avautuvat tai sulkeutuvat automaatti-
sesti.

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.

 VAROITUS!
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.

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

3602316M 8301395M
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Taustapeilit

8301394M

Sisätaustapeili
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.

Turvavyömuistutin
Taustapeilin yläreunassa vilkkuu turvavyön
varoitusvalo niin kauan kuin kuljettaja ei ole
kiinnittänyt turvavyötään.

Katkaisin, sähkötaustapeilit

Ulkotaustapeilit
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.

Muistitoiminnolla varustetut
taustapeilit (lisävaruste)
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
Jos avaatte auton lukituksen kaukosäätimellä ja
muutatte ulkotaustapeilien asentoa, niiden uudet
asennot tallentuvat kaukosäätimeen. Kun
seuraavan kerran avaatte auton lukituksesta
samalla kaukosäätimellä ja avaatte kuljettajan
oven kahden minuutin sisällä, peilit asettuvat
tallennettuihin asentoihin.

   VAROITUS!
Säätäkää taustapeilit ennen kuin lähdette
ajamaan!
Hyvän yleisnäkymän antamiseksi on
taustapeilien ulompi puolisko laajakulma-
peili. Tämän vuoksi kohteet näyttävät
olevan hieman kauempana kuin ne
todellisuudessa ovat.

8802799r
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Kattoluukku

Sähkötoiminen kattoluukku
(lisävaruste)
Kattoluukun katkaisinyksikkö on sijoitettu
kattoon. Luukku avautuu kahdella tavalla:
�  Takareuna ylös/alas (tuuletusasento)
�  Taakse/eteen (auki-asento/mukavuusasento*)
Virta-avaimen tulee olla asennossa I tai II.

Tuuletusasento
Avaaminen: Painakaa katkaisimen takareunaa
(5) ylöspäin.
Sulkeminen: Vetäkää katkaisimen takareunaa
(6) alaspäin.
Tuuletusasennosta voidaan siirtyä suoraan
mukavuusasentoon*: vetäkää katkaisinta
taaksepäin ääriasentoon (4) ja vapauttakaa se.

Käsisäätö
Avaaminen: Vetäkää katkaisinta taaksepäin
painopisteeseen (3). Luukku liikkuu avaussuun-
taan niin kauan kuin katkaisinta pidetään tässä
asennossa.
Sulkeminen: Painakaa säädintä eteenpäin
painopisteeseen (2). Luukku liikkuu sulke-
missuuntaan niin kauan kuin katkaisinta
pidetään tässä asennossa.

Varmistakaa että kattoluukku on kunnolla
suljettu, ennen kuin poistutte auton luota.

8301747m 8302234r

1. Sulkeminen automaattisesti
2. Sulkeminen käsin
3. Avaaminen käsin
4. Avaaminen automaattisesti
5. Avaaminen tuuletusasentoon
6. Sulkeminen tuuletusasennosta

Auki-asento/mukavuusasento*
Automaattisäätö
Siirtäkää katkaisin painokohta-asennon (3) ohi
takimmaiseen ääriasentoon (4) tai painokohta-
asennon (2) ohi etummaiseen ääriasentoon (1)
ja vapauttakaa se. Kattoluukku avautuu tällöin
mukavuusasentoon* tai sulkeutuu täysin.

Avataksenne luukun mukavuusasennosta*
maksimiasentoon:  vetäkää katkaisinta taaksepäin
ääriasentoon  (4) vielä kerran ja vapauttakaa se.

1
2

3
4

5

6

��� Varmistakaa, etteivät lasten tai muiden mat-
kustajien kädet jää puristuksiin, kun katto-
luukku suljetaan.

      Jos autossa on lapsia:
��� Katkaiskaa kattoluukun virta poistamalla

virta-avain lukosta, jos kuljettaja lähtee
autosta.

   VAROITUS!

* Mukavuusasennossa luukku ei ole täysin
auki, jotta tuulensuhina olisi hiljaisempi.
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Aurinkosuoja, Laminoidut sivulasit etu- ja takaovissa (lisävaruste)

Aurinkosuoja
Kattoluukkuun kuuluu myös sisäpuolinen,
käsin vedettävä aurinkosuoja. Kun kattoluukku
avataan, aurinkosuoja siirtyy automaattisesti
taaksepäin.

8301256d

Puristumissuoja
HUOM! Kattoluukussa on puristumissuoja,
joka laukeaa jos aukossa on este. Tällöin
kattoluukku pysähtyy ja avautuu sitten auto-
maattisesti siihen avausasentoon joka sillä
viimeksi oli. Tämä toiminto koskee vain avattua
asentoa.

   VAROITUS!
Puristumissuoja toimii vain avausasennossa,
ei tuuletusasennossa.

Laminoidut sivuikkunat,
(lisävaruste)
Laminoidut sivuikkunat etu- ja takaovissa
parantavat matkustamon äänieristystä ja auton
murtosuojausta.
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Taustapeilit
Tietyissä sääolosuhteissa likaa hylkivä pintaker-
ros toimii paremmin, jos käytetään taustapeilien
sähkölämmitystä, ks. sivua 45.
Lämmittäkää taustapeilejä:
�  Jos jää tai lumi peittää peilit
�  voimakkaassa sateessa ja likaisella tiellä
�  jos peilissä on huurua.

Tärkeää!
�  Älkää käyttäkö metallista jääkaavinta
poistaessanne jäätä ikkunoista. Vettähylkivä
kerros voi vaurioitua.
�  Käyttäkää sähkölämmitystä jään poistami-
seen peileistä!

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

Vettä ja likaa hylkivä
pintakerros etumaisissa
sivuikkunoissa ja/tai
ulkotaustapeileissä
(lisävaruste)
Etumaiset sivuikkunat ja/tai ulkotaustapeilit on
käsitelty pintakerroksella, joka saa aikaan sen,
että näkyvyys ikkunoiden läpi tai peileistä
pysyy hyvänä sateesta huolimatta. Tietoja lasien
hoidosta, ks. sivua 154.

Vettä ja likaa hylkivä pintakerros (lisävaruste)
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Ilmanjako

Kojetaulun tuuletussuuttimet
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

Ovipylväiden
tuuletussuuttimet
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

8703156M

Ilmanjako
Tuloilma jaetaan neljäntoista auton eri kohtaan
sijoitetun suuttimen kautta.

C

D

D

C

B

A

8703155M
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Lämmitys- ja ilmastointilaite - hyviä neuvoja
Kosteutta lasien sisäpuolella
Hyvä keino vähentää kosteuden muodostumista
tuulilasin sisäpuolelle ja muihin laseihin on
pestä lasit. Käyttäkää tavallista ikkunanpesuai-
netta. Lasit on pestävä useammin, jos autossa
tupakoidaan.

Jää ja lumi
Harjatkaa lumi ja jää lämmitysjärjestelmän
ilmanottoaukkojen päältä (konepellin ja
tuulilasin välistä).

Hiukkassuodatin
Hiukkassuodatin on vaihdettava säännöllisin
välein. Neuvotelkaa Volvo-korjaamonne kanssa.

Todellinen lämpötila - ECC
Lämpötilaa valittaessa on otettava huomioon,
miltä senhetkisten tekijöiden kuten ilmannopeu-
den, ilmankosteuden, auringonpaisteen jne,
vaikutukset tuntuvat autossa.

Tunnistimet - ECC
Aurinkotunnistin sijaitsee kojetaulun yläpuolel-
la. Älkää peittäkö aurinkotunnistinta. Älkää
peittäkö myöskään sisälämpötilan tunnistinta
lämmitys- ja tuuletuspaneelissa.

Kylmäaine
Ilmastointilaitteessa on kylmäainetta R134a.
Tämä ei sisällä klooria, mikä tarkoittaa, että se
otsonikerrokselle täysin vaaratonta.
Kylmäainetta lisättäessä/vaihdettaessa saa
käyttää vain R134a-kylmäainetta. Tämä työ on
teetettävä valtuutetulla korjaamolla.

Polttoainesäästöä -
Automaattinen
ilmastointilaite ECC
ECC-lämmitys- ja tuuletuslaitteella säädellään
myös ilmastointia automaattisesti, ja sitä
käytetään vain sen verran kuin matkustamon
jäähdyttäminen ja riittävä kosteudenpoisto
tuloilmasta edellyttävät. Näin säästetään
polttonestettä enemmän kuin perinteisellä
järjestelmällä, jossa ilmastointi jäähdyttää ilman
aina juuri nollarajan yläpuolelle.

Puhallintoiminto akun
purkautumisen
vähentämiseksi
Kun moottori on sammutettu (myös virta-
avaimen ollessa asennossa I tai II), puhallin
suljetaan automaattisesti. Puhaltimen aktivoimi-
seksi kääntäkää säädintä ja asettakaa haluaman-
ne nopeus. Kahden minuutin kuluttua puhallin
siirtyy pienemmälle nopeudelle. Tämä on tapa
välttää akun tyhjeneminen moottorin ollessa
sammutettuna.

Sivulasit ja kattoluukku
Jotta ilmastointi toimisi kunnolla, sivulasien ja
mahdollisen kattoluukun pitää olla suljettuina.
Älkää myöskään peittäkö kuormatilan poistoka-
navia.

Kiihdyttäminen
Täydellä kaasulla kiihdytettäessä ilmastointijär-
jestelmän toiminta lakkaa tilapäisesti. Voitte
havaita tällöin lämpötilan hetkellisen nousun.

Kondenssivesi
Lämpimällä säällä voi ilmastointilaitteesta tippua
kondenssivettä auton alle. Se on normaalia.

Vianetsintä
Volvo-korjaamossanne on lämmitys- ja ilmas-
tointilaitteen korjaukseen tarvittavat mittauslaitte-
et ja työkalut. Jättäkää tarkastus ja korjaus
koulutetun henkilökunnan tehtäväksi.
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22

18
20

26

24

8704253d

20
18

22
24

26

MAN AUT

Automaattinen lämmitys-ja ilmastointilaite ECC

Istuinlämmitys,
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 -järjestelmä
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Huolehtikaa siitä, että:
� 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 monitoimisuodattimen
vaihtovälejä. Ajettaessa voimakkaasti
saastuneessa ympäristössä voidaan
monitoimisuodatin joutua vaihtamaan
useammin.

Automaattinen lämmityslaite ECC matkustamon ilmanlaatujärjestelmällä (lisävaruste)

Käyttö:

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 .

Ilmanlaatutunnistimella
varustettu monitoimihiuk-
kassuodatin (lisävaruste)
Määrätyissä autoissa on ns. monitoimihiukkas-
suodatin ja ilmanlaatutunnistin. Kaasuja ja
hiukkasia suodattava hiukkassuodatin vähentää
hajujen ja epäpuhtauksien määrää matkustamos-
sa. Ilmanlaatutunnistin havaitsee,  jos ulkoil-
massa 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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Automaattinen lämmitys- ja ilmastointilaite, ECC (lisävaruste)

AUTO
AUTO-toiminto säätelee lämmityslaitetta
automaattisesti, niin että valittu lämpötila saavuteta-
an. 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

Lämpötila
Kahdella säätimellä voidaan säätää lämpötilaa
kuljettajan- ja matkustajanpuolella. Muistakaa että
lämmitys tai jäähdytys eivät nopeudu, vaikka valitsisit-
te tahtomaanne korkeamman tai matalamman lämpö-
tilan matkustamoon.

22
20

18

8702779d

26

24

8702782d

Huurteenpoisto - tuulilasi ja
sivulasit
Käyttäkää tätä näppäintä huurteen ja jään
poistamiseksi nopeasti tuulilasista ja sivulaseista.
Ilma virtaa laseihin suurella puhallinnopeudella.
Huurteenpoistonäppäimen merkkivalo palaa, kun

tämä toiminto on kytkettynä. Ilmastointia säädellään nyt niin, että ilman
kosteudenpoisto on suurimmillaan. Ilma ei paluukierrä.

8702783d

Huurteenpoisto - takalasi ja
ulkotaustapeilit
Käyttäkää tätä näppäintä jään ja huurteen poistami-
seksi nopeasti takalasista ja ulkotaustapeileistä.
Katsokaa lisätiedot toiminnosta sivulta 45.
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8702776d

AC Päällä/Pois (ON/OFF)
Kun ON-merkkivalo palaa, järjestelmän automa-
tiikka ohjaa 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

Etuistuimien lämmitys
Katsokaa sivua 45 saadaksenne lisätietoja.

Paluukierto
(katsokaa myös sivua 60)
Paras jäähdytys lämpimässä
ilmastossa saadaan valitsemalla
AUTO-toiminto. Paluukiertoa
säädellään silloin automaattise-

sti. 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 ilmanlaatu-
tunnistimella varustetuissa autoissa ei ole ajastintoimintoa) vähen-
nätte jään, kosteuden ja huonon ilman muodostumisen vaaraa. Se
aktivoidaan seuraavasti: pitäkää  painettuna yli 3 sekuntia. Merkkivalo
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.

Jos valitaan  Huurteenpoisto, paluukierto kytkeytyy aina pois.

Painakaa AUTO,  kun haluatte palata automaattiseen ilmanjakoon.

Puhallin
Puhaltimen nopeutta lisätään tai vähennetään
kiertämällä säädintä. Jos valitsette AUTO,
puhaltimen nopeus säätyy automaattisesti.
Aikaisemmin säädetty puhaltimen nopeus
kytkeytyy 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.

Ilmanjako

Automaattinen lämmityslaite, ECC - käsisäädöt

8702778d
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Käsisäätöinen lämmitys- ja ilmastointilaite A/C

8702777d

8702831d

Puhallin
Puhaltimen nopeutta
lisätään tai vähennetään
kiertämällä säädintä. Jos
säädin on

0-asennossa, ilmastointi on poiskytkettynä.

Paluukierto
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.

8702834d

Lämmitys/
Jäähdytys -
kuljettajan puoli
Kiertäkää säädintä tuloilman
lämmön säätämiseksi.
Tuloilman jäähdytystä varten
on ilmastoinnin oltava
kytkettynä.

8702834d

Lämmitys/
Jäähdytys -
matkustajan puoli
Kiertäkää säädintä tuloilman
lämmön säätämiseksi.
Tuloilman jäähdytystä varten
on ilmastoinnin oltava
kytkettynä.

8702611d

8702776d

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 painat , ajastintoiminto aktivoituu.
Jos halutatte sulkea ajastintoiminnon, painakaa  uudelleen 3 sekunnin
ajan. Merkkivalo palaa 5 sekuntia valinnan vahvistamiseksi.

Kun valitsette  Huurteenpoisto, paluukierto kytkeytyy aina pois.

AC Päällä/Pois
(ON/OFF)
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.
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Huurteenpoisto -
takalasi ja
ulkotaustapeilit
Käyttäkää tätä näppäintä
huurteen ja jään poistami-
seksi nopeasti tuulilasista ja

sivulaseista. Katsokaa sivua 45 saadaksenne
lisätietoja tästä toiminnosta.

Ilmanjako Käyttö...

8702787d

Puhallus lattiaan. Jonkin verran
puhallusta tuuletussuuttimiin
sekä tuulilasin ja sivulasien
huurteenpoistosuuttimiin.

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

Puhallus edessä ja takana olevien
tuuletussuuttimien kautta.

Puhallus lattiaan ja
tuuletussuuttimiin.

Kun haluatte jalat lämpimiksi.

Aurinkoisella säällä, kun ulkona on
viileää.

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.

Puhallus lattiaan ja laseihin. Jonkin
verran puhallusta tuuletussuuttimiin.

8702784d

Etuistuimien
lämmitys
Katsokaa sivua 45
saadaksenne lisätietoja.

Käsisäätöinen lämmitys- ja ilmastointilaite A/C

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

8702833d

Lisäohjeita ja -tietoja:
� 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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Polttoainetoiminen pysäköintilämmitin (lisävaruste)

A B C
3602296d

Yleistä
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Käynnistysajalla tarkoitetaan tässä sitä, että auto
on valmiiksi lämmitetty.
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Jos lämpötila on -10 °C tai alhaisempi, pysä-

köintilämmittimen maksimi toiminta-aika on
60 minuuttia.
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VAROITUS!
•  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.) Ilmoitus näytössä
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Pysäköinti mäkeen
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Auton kello/ajastin
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VAROITUS!
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WARNING!
AVERTISSEMENT!

ACHTUNG!

8903920d

Varoitustarra säiliön luukussa
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Polttoainetoiminen pysäköintilämmitin  (lisävaruste)

AJASTIMEN 1 tai 2 asettaminen
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Lisälämmitin (diesel)
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Istuimen selkänojan eteenkääntäminen

8501727A

Etumatkustajan istuimen selkänojan kallistaminen eteen
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Etuistuimet
Sähkökäyttöinen istuin
(lisävaruste)
Esivalmistelut
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Muistitoiminto kauko-ohjaimessa
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Muistitoiminnolla varustettu istuin
(lisävaruste)
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Sisävalot

TakalukuvalotYleisvalo ja etulukuvalo

Yleisvalo
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1. Taempi säilytyslokero
(kyynärnojan alla)
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3. 12 V:n liitäntä

4. Tuhkakupilla (lisävaruste)

Mukinpidin taemmassa
säilytyslokerossa takaistuinta
varten
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Säilytystilat
Säilytyslokerot keskikonsolissa
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Ylimääräinen kahva XC70

Ylimääräinen kahva
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Säilytystilat etuistuimissa

Takinpidin
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Roskakori, Alaslaskettava pöytä takaistuimella

8802312m

Pullonpidin takaistuimella
(lisävaruste)
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Mukinpidin kyynärnojassa,
takaistuin
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8503022m

Keskipaikan niskatuki (V70)
Laskekaa keskipaikan niskatuki alas, jos se on
ylhäällä. Laskemista varten on painettava suojan
oikeanpuoleisen putken takana olevaa lukitus-
painiketta. Katsokaa kuvaa.

Takaistuin ja kuormatila

Keskipaikan niskatuki (XC70)
(3-osaisella takaistuimella varustetut mallit)

Nostaminen: Vetäkää niskatukea suoraan
ylöspäin.
Laskeminen: Vetäkää niskatukea hieman
eteenpäin ja painakaa alas.

8503344m

Niskatukien alaslaskeminen

Kuormatilan pidentäminen
Takaistuin on jaettu ja osat voidaan kääntää
eteen erikseen.
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Selkänojan kaataminen eteen
Painakaa selkänojan salpaa taaksepäin ja
kaatakaa selkänoja eteen.

Takaistuimen keskipaikan
selkänojan alaslaskeminen
(XC70)
(3-osaisella takaistuimella varustetut mallit)
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A - Salpa lukitusasennossa
B - Salpa auki-asennossa

Takaistuin ja kuormatila
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Keskipaikan selkänoja (XC70)
3-osaisessa takaistuimessa

Säilytystaskuilla varustettu
välipaneeli (XC70 – lisävaruste)
(3-osaisella takaistuimella varustetut mallit)
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Takaistuin ja kuormatila

               VAROITUS!
3-osaisella takaistuimella varustettu
XC70)

� Selkänojan keskiosaa ei saa turvallisuus-
syistä jättää irrallisena auton sisään.

� Jos selkänojan keskiosa on poistettu,
voivat tavaratilassa olevat irralliset tavarat
siirtyä eteenpäin ulompien selkänojaosien
välistä äkkinäisessä jarrutuksessa.

� Selkänojan oikean puolen on oltava
pystyasennossa, kun keskipaikan
selkänoja asetetaan paikalleen, muuten
keskiselkänojaa ei voida lukita eikä
keskimmäistä turvavyötä käyttää.

8503317m

Keskipaikan selkänoja kyynärnojanaTakaistuimen keskiosan
selkänojan poistaminen
(XC70)
(3-osaisella takaistuimella varustetut mallit)
� Painakaa irrotettavan selkänojaosan

yläpuolella olevaa lukitusnuppia lukon
avaamiseksi.

� Kääntäkää selkänojaa hieman eteenpäin.
� Vetäkää selkänojan takapuolella olevasta

kahvasta (ks. kuvaa) selkänojan alaosan
irrottamiseksi tangosta. Nostakaa selkänoja
ulos.

Volvo-piirimyyjältänne saatte tietoja niistä
valinnaisvarusteista, jotka voidaan asettaa
selkänojan ulompien osien väliin.

8503343m

Keskikyynärnoja (XC70)
(3-osaisella takaistuimella varustetut mallit)
Keskipaikan selkänoja voidaan kääntää niin,
että se toimii kyynärnojana.
� Irrottakaa keskipaikan selkänoja edellä

olevan selostuksen mukaan.
� Kääntäkää selkänoja (selkänojan etupuolen

tulee olla ylöspäin).

Selkänojan keskiosan
kiinnitys
(3-osaisella takaistuimella varustetut mallit)
� Selkänojan keskiosaa kiinnitettäessä

oikeanpuoleisen selkänojaosan tulee olla
pystyasennossa.

� Asettakaa selkänoja paikalleen painamalla
sen alaosaa tankoon kunnes se lukkiutuu.

Volvo-piirimyyjältänne saatte tietoja niistä
valinnaisvarusteista, jotka voidaan asettaa
selkänojan ulompien osien väliin.

          VAROITUS!
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� Painakaa selkänoja takaisin kiinnitystan-
koon niin, että se lukkiutuu.

&��������

������
��	��		���
�
���		��	��
�
���
��������	��	��	�'��	��
�
���������
	�	�������	(�����
��	
�������	��������	
4���	�
���

�����������
��	�	�	�������
��������

��		
�



+ /

Takaistuin ja kuormatila

8503150m

A - Salpa lukitusasennossa
B - Salpa auki-asennossa

Takaistuimen selkänojan asennot
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HUOM! Varmistakaa, että selkänojan yläosan
muovivahvikkeiden reiät osuvat istuintyynyn
alapuolella oleviin koukkuihin.
Kun selkänoja ja istuintyyny siirretään takaisin
normaaliasentoon, on niskasuojat taas nostetta-
va ylös normaaliasentoon.

           VAROITUS!
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Istuintyynyn poistaminen
(2- tai 3-osainen takaistuin)
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Kuormatila

3903052m8901657m

Ruokakassien pidin
(lisävaruste)
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Kuormatilan valo
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Sähköliitäntä kuormatilassa
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               VAROITUS!
� Välttäkää asettamasta raskasta kuormaa

aivan etuistuimien taakse. Tällöin alaslas-
kettu selkänoja painautuisi liian suurella
voimalla alaspäin. Älkää asettako koskaan
kuormaa niin korkealle, että se voisi lentää
eteenpäin selkänojien ylitse äkkinäisen
jarrutuksen tai törmäyksen sattuessa.
Kuorma saattaisi tällöin vahingoittaa vaka-
vasti kuljettajaa ja matkustajia. Kiinnittäkää
kuorma aina mahdollisimman hyvin.

� Takaistuimen selkänojan ollessa alas
laskettuna autoa ei saa kuormata  korkeam-
malle kuin 50 mm takaovien ikkunoiden
yläreunan alapuolelle, muuten auton katon
sisällä olevan turvaverhon toiminta saattaa
häiriintyä.

Kuormaaminen

8501266A8502786m

Kuormatilan kuormaaminen
Turvavyöt ja turvatyynyt antavat kuljettajalle ja
matkustajille hyvän suojan varsinkin edestä
päin sattuvissa törmäyksissä. On myös
ajateltava suojautumista takaapäin sattuvien
törmäysten varalta. Autoa kuormattaessa on
muistettava, että huonosti kiinnitetty tavara voi
sinkoutua eteenpäin suurella nopeudella ja
voimalla äkkinäisen jarrutuksen tai törmäyksen
sattuessa.
Muistakaa että 20 kg painava esine saa
edestä päin sattuvassa törmäyksessä 50 km/h
nopeudella ajettaessa massavoiman, joka
vastaa 1.000 kg:a.

Huomioikaa kuormatessanne
seuraavaa:
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Kuormaverkko

8503129m

Suojaritilä XC70
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Nailonkuormaverkko V70
(2-osaisella takaistuimella)
Autonne on varustettu vahvasta nailonkudoksesta
valmistetulla kuormaverkolla, joka voidaan vetää
ulos takaistuimen selkänojasta. Kuormaverkko
lukkiutuu automaattisesti käyttöasentoon noin 1
minuutin kuluttua, jos takaistuimen selkänojat
ovat ylösnostetussa asennossa.
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Suojaverkkoa voidaan käyttää myös
takaistuimien ollessa kaadettuina eteen.
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Suojaverkko XC70

Nailonkuormaverkko
(3-osaisella takaistuimella varustetut mallit)
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C D
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Sarana/Nuppi

A

B

              VAROITUS!
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Kuormaverkon taittaminen
Kuormaverkko voidaan taittaa ja asettaa
tavaratilan lattian alle, jos auto ei ole varustettu
lisäbassokaiuttimella (lisävaruste) tai lisälasteni-
stuimella (lisävaruste).

Painakaa kuormaverkon saranoiden nuppeja
(ks. kuvaa vasemmalla) saranoiden vapauttami-
seksi ja taittakaa verkko.
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Näkösuoja, Lisäistuin kuormatilassa

           VAROITUS!
Jos autonne on varustettu lisäistuimella, on
peräovessa oltava lukkosylinteri. Lukitus
voidaan avata ulkopuolelta tavalliseen tapaan
(avaimella kuljettajan ovesta ja/tai kaukosää-
timellä) sekä kääntämällä avainta peräoven
lukkosylinterissä.

3903067m

Lisäistuin (lisävaruste)
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Näkösuoja (lisävaruste)
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Näkösuojan poistaminen:
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         VAROITUS!
Kun lisäistuinta käytetään, on takaistuimen
molempien selkänojien oltava normaalissa
pystyasennossa, suojaverkon poistettuna ja
lapsilukkojen auki-asennossa. Tämä sen
takia, että lapset voisivat mahdollisen
onnettomuuden sattuessa poistua itse autosta.
Jos autonne on varustettu teräsverkolla, se
on ehdottomasti poistettava ennen lisäistui-
men käyttämistä.

HUOM! Jos Teidän täytyy ottaa näkösuoja
mukaan matkalle, jolla käytätte myös lisäistu-
inta tavaratilassa, voitte menetellä seuraavasti:
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1

Varapyörä

Varapyörä

Kiinnike

Varapyörä, työkalut, nosturi -
bassokaiuttimella (lisävaruste) varustetut autot
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Varoituskolmio
(erilainen sijainti

lisäistuimella
varustetuissa

autoissa)

Varapyörä, työkalut, nosturi
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Varoituskolmio (määrätyt maat)
Noudattakaa kussakin maassa voimassaolevia määräyksiä varoituskolmion
käytöstä.
HUOM! Jos autossa on lisäistuin tavaratilassa, varoituskolmio on omassa
laatikossa pohjalevyn etuosassa.

Nosturi

Työkalupussi
ja

hinaussilmukka
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Apuavain*
Avain sopii vain kuljettajan oveen ja
virta- sekä ohjauslukkoon

* saatavana tietyillä markkinoilla

8302187m

Ovet ja lukot
Avaimet - Elektroninen
käynnistyksenestin
Auton mukana toimitetaan kaksi pääavainta ja
yksi apuavain. Toinen pääavain on kokoontai-
tettava ja varustettu  sisäänrakennetulla
kaukosäätimellä.

Jos avain joutuu hukkaan
Jos kadotatte jonkin avaimen, Teidän on
otettava auton kaikki muut avaimet mukaanne
valtuutettuun Volvo-korjaamoon.
Varkaudenestoa silmällä pitäen kadonneen
avaimen koodi on poistettava järjestelmästä.
Muut avaimet on samalla koodattava uudestaan
järjestelmään.
Avaimien mukana on toimitettu niiden mekaani-
set avainkoodit erillisessä laatassa. Säilyttäkää
laatta turvallisessa paikassa. Toimittakaa laatta
Volvo-liikkeeseen, jos haluatte tilata uusia
avaimia. Enintään kuusi kaukosäädintä/avainta
voidaan ohjelmoida käyttöä varten.

Elektroninen käynnistyksenestin
Avaimissa on koodatut sirut. Koodin on
täsmättävä virtalukossa olevan lukijan kanssa.
Auto voidaan käynnistää vain oikealla avaimel-
la, jossa on oikea koodi.
Virta-avainta ei saa ripustaa samaan av-
ainnippuun muiden avainten tai metalliesineiden
kanssa. Elektroninen käynnistyksenesto
voidaan tällöin aktivoida vahingossa eikä autoa
voi käynnistää.

Pääavain
Avain sopii kaikkiin lukkoihin

2. Peräovi
Painakaa kaksi kertaa painiketta (2) vain
takaluukun lukituksen avaamiseksi.

3. Paniikkitoiminto
Paniikkitoimintoa voidaan käyttää hätätap-
auksessa ympäristön huomion kiinnittämiseksi.
Jos punaista painiketta (3) pidetään painettuna
vähintään 3 sekuntia tai sitä painetaan kaksi
kertaa tänä aikana, suuntavalot ja äänitorvi
aktivoituvat. Paniikkihälytys suljetaan kauko-
ohjaimen millä tahansa painikkeella tai
automaattisesti 25 sekunnin kuluttua.

1

2

34

5

6

1. Lukituksen avaaminen
2. Peräoven avaaminen 3. Paniikkitoiminto
4. Lähestymisvalot 5. Lukitus
6. Avaimen kokoontaitto/avaaminen

8302192m

Kaukosäätötoiminnot
1. Avaaminen lukituksesta
Painikkeella (1) avataan kaikkien ovien,
peräoven ja polttonestesäiliön luukun lukitus.
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Lukitseminen ja lukituksen avaaminen

Auton lukitseminen ja
lukituksen avaaminen
ulkopuolelta
Oviavaimella tai  kaukosäätimellä lukitaan
kaikki sivuovet ja peräovi ulkopuolelta samanai-
kaisesti. Tässä asennossa sivuovien lukitusnupit
ja sisäpuoliset ovenkahvat ovat poiskytkettyinä.
Oviavaimella tai kaukosäätimellä avataan
kaikkien sivuovien ja peräoven lukitus samanai-
kaisesti ulkopuolelta.
Ulkopuolelta lukittaessa polttoaineen täyttöau-
kon luukku lukkiutuu 10 minuutin viiveellä.

8301395M

Lukitseminen ja lukituksen
avaaminen sisäpuolelta
Ovipaneelissa olevalla katkaisimella voidaan
kaikki sivuovet ja peräovi lukita tai avata
lukituksesta samanaikaisesti, (koskee jos auto
avataan oviavaimella.)
Lisäksi voidaan jokainen ovi lukita lukitusnupil-
la ja lukitus avata avaamalla ovi kahvalla.
Edellä kuvattu on voimassa vain, kun autoa ei
ole lukittu ulkopuolelta!

4. Lähestymisvalot
Tehkää näin lähestyessänne autoanne:
Painakaa kaukosäätimenne keltaista
painiketta (4).
Nyt syttyvät sisävalot, seisontavalot, rekisteri-
kilven valot ja ulkotaustapeilien valot (lisäva-
ruste). Jos autoon on kytketty perävaunu,
senkin valot syttyvät. Nämä valot palavat 30, 60
tai 90 sekuntia. Valtuutettu Volvo-korjaamo voi
säätää ajan Teille sopivaksi.
Lähestymisvalojen sammuttaminen:
Painakaa keltaista painiketta vielä kerran.

5. Lukitseminen
Painikkeella (5) lukitaan kaikki ovet, peräovi ja
polttonestesäiliön luukku. Polttonestesäiliön
luukun kohdalla on noin 10 minuutin viive.

6. Avaimen kokoontaitto/avaaminen
Avain voidaan taittaa painamalla painiketta (6)
ja kääntämällä samalla avainosa painikeosan
sisään.
Kokoontaitettu avain avautuu automaattisesti
painiketta painamalla.

8302186m
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Lukitseminen ja lukituksen avaaminen

Pariston vaihto
kaukosäätimeen
Jos lukko toistuvasti jättää reagoimatta kauko-
säätimen signaaliin normaalilta etäisyydeltä,
paristo pitää vaihtaa.
� Irrottakaa kansi vääntämällä sen takareunaa

varovasti pienellä ruuvitaltalla.
� Vaihtakaa paristo (tyyppi CR 2032, 3 V) -

pluspuoli tulee ylöspäin. Välttäkää koske-
masta paristoon ja sen kosketuspintoihin
sormin.

� Asettakaa kansi takaisin. Varmistakaa, että
kumitiivisteen asento on oikea, niin ettei se
vaurioidu eikä sen sisään pääse vettä.

8302195m

� Toimittakaa paristo Volvo-korjaamoon, joka
huolehtii sen hävittämisestä ympäristöystä-
vällisellä tavalla.

Käsinelokeron lukitseminen
Käsinelokero voidaan lukita pääavaimella.

Automaattinen
uudelleenlukitus
Jos mitään ovea tai peräovea ei ole avattu
kahden minuutin sisällä sen jälkeen kun lukitus
on avattu kaukosäätimellä ulkopuolelta,
kaikki ovet lukkiutuvat automaattisesti uudel-
leen. Tämä toiminto estää auton ovien jäämisen
vahingossa lukitsematta.
Hälyttimellä varustetut autot, katsokaa
sivua  91.

Automaattinen lukitus
(lisävaruste)
Ovet lukkiutuvat automaattisesti, kun auton
nopeus ylittää 7 km/h ja ne pysyvät lukittuina,
kunnes jokin ovi avataan sisäpuolelta tai lukitus
avataan jollain keskuslukituspainikkeella.

Takaluukun lukitseminen/
lukituksen avaaminen
kaukosäätimellä
Vain takaluukun lukitsemiseksi: Painakaa
kaukosäätimen painiketta (ks.kuvaa) hitaassa
tahdissa 2 kertaa 3 sekunnin sisällä. Jos
kaikki ovet ovat lukittuina kun takaluukku sitten
suljetaan, se jää lukitsemattomaksi eikä kuulu
hälytyksen piiriin sulkemisen jälkeen.
Muut ovet ovat lukittuina ja hälytys on
kytkettynä kuten aikaisemmin. Vain takaluukun
lukitsemiseksi ja hälytyksen kytkemiseksi
luukun sulkemisen jälkeen on LOCK-painiketta
painettava vielä kerran.

HUOM! Automaattinen uudelleenlukitus:
Jos käytätte tätä näppäintä avataksenne
peräoven lukituksen mutta ette avaa peräovea,
peräovi lukkiutuu automaattisesti uudelleen
noin 2 minuutin kuluttua.
Jos sen sijaan avaatte peräoven ja suljette sen
taas, ei automaattinen uudelleenlukitustoiminto
toimi.

Peräoven avaaminen 
Painakaa peräovessa olevaa avauslaitetta.
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Kun ulkona on pimeää, Salpalukitusasento
Salpalukitusasento*
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.
Autoa ei voida avata painamalla ovien ulkopuo-
lisia lukkonuppeja.
Salpalukitus kytkeytyy päälle 25 sekunnin
viiveellä ovien sulkemisen jälkeen.

Salpalukituksen tilapäinen
poiskytkeminen
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.

           VAROITUS!
Älkää jättäkö ketään autoon kytkemättä
salpalukitusasentoa pois.

3602376m

Kun ulkona on pimeää
Lähestymisvalot
Toimikaa näin lähestyessänne autoanne:
� Painakaa kaukosäätimen keltaista näppäintä.
Nyt syttyvät sisävalot, seisontavalot, rekisteri-
kilven valot ja ulkotaustapeilien valot (määrätyt
mallit).

* Tietyt maat
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Lapsilukon salpa - vasen takaovi

Lapsilukot

Lapsilukon salpa - oikea takaovi

           VAROITUS!
Muistakaa, että onnettomuuden sattuessa
takaistuimella istuvat eivät voi avata
takasivuovia sisältä päin, jos lapsilukot
ovat kytkettyinä. Pitäkää tästä syystä
lukitusnupit yläasennossa ajon aikana!
Tällöin pelastajat pääsevät mahdollisen
onnettomuuden sattuessa auttamaan
autossa olevia nopeasti ulkopuolelta.

Sähkötoimiset lapsilukot

Sähkötoimiset lapsilukot -
takasivuovet (lisävaruste)

katkaisinpaneelissa olevaa katkaisinta. Virta-
avaimen tulee olla asennossa I tai II. Lapsiluk-
kojen ollessa aktivoituna palaa merkkivalo
katkaisimessa. Kun lapsilukot kytketään päälle
tai pois, näkyy näyttöruudussa viesti.

HUOM! Niin kauan kuin sähkötoimiset
lapsilukot ovat aktivoituina, takasivuovia ei
voida avata sisältä.

HUOM! Sivuovissa ei ole mekaanisia lapsiluk-
koja autoissa, jotka on varustettu sähköisillä
lapsilukoilla.

Mekaaninen lapsilukko -
taemmat sivuovet
Kummankin takasivuoven päädyssä on
lapsilukon salpa ja niihin pääsee käsiksi vain
ovien ollessa auki. Kiertäkää salpaa auton virta-
avaimella lapsilukon aktivoimiseksi tai poiskyt-
kemiseksi.
A. Ovia ei voida avata sisäpuolelta

(kiertäkää ulospäin).
B. Ovet voidaan avata sisäpuolelta

(kiertäkää sisäänpäin).

3602377m

8301235d 8301289d

Lapsilukot kytketään päälle/pois painamalla
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Hälytinjärjestelmä (lisävaruste)
Kytkettynä hälytin valvoo jatkuvasti kaikkia hälytintuloja. Hälytys
laukeaa, jos:
� konepelti avataan.
� peräovi avautuu.
� 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 - lisäva-

ruste).
� akkukaapeli irrotetaan.
� joku yrittää kytkeä sireenin pois.

Hälyttimen kytkeminen
Painakaa kaukosäätimen LOCK-nuppia. Suuntavalojen pitkä vilkkusigna-
ali ilmaisee, että hälytin on kytkettynä ja kaikki ovet ovat kiinni. Eräillä
markkina-alueilla hälyttimen voi aktivoida avaimella tai lukituskatkaisi-
mella kuljettajan ovesta.

Hälyttimen automaattinen aktivointi
Tietyissä maissa (Belgia, Israel jne.) kytkeytyy hälytin päälle tietyn
viiveen jälkeen, kun kuljettajan ovi on avattu ja suljettu sitä lukitsematta.

Hälyttimen poiskytkeminen
Painakaa kaukosäätimen UNLOCK-näppäintä. Suuntavalojen kaksi
lyhyttä vilkkusignaalia ilmaisevat, että hälytin on kytketty pois. Tietyillä
markkina-alueilla hälyttimen voi kytkeä pois avaimella.

Hälytin
Lauenneen hälyttimen poiskytkeminen
Jos hälytin antaa äänihälytyksen ja haluatte kytkeä sen pois, painakaa
kaukosäätimen UNLOCK-näppäintä. Kuittaussignaalina annetaan suuntava-
lojen kaksi lyhyttä välähdystä.

Hälytyssignaalit
Äänihälytys annetaan akkuvarmennetulla sireenillä. Jokainen hälytyssignaali
kestää 25 sekuntia.
Hälytyksen yhteydessä vilkkuvat kaikki suuntavalot 5 minuuttia tai kunnes
kytkette hälytyksen pois edellä olevan selostuksen mukaisesti.

Hälyttimen automaattinen
uudelleenkytkeytyminen
Jos mitään sivuovea tai peräovea ei avata kahden minuutin kuluessa
hälyttimen kytkemisestä pois päältä, ja auto on avattu lukituksesta kaukosää-
timellä, hälytin kytkeytyy automaattisesti uudelleen päälle. Auto lukkiutuu
samanaikaisesti. Tämä toiminto estää jättämästä hälytintä vahingossa
poiskytketyksi.
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Hälytin
Merkkivalo ilmaisee tilan
Kojetaulun päällä oleva merkkivalo ilmaisee hälytinjärjestelmän tilan:
� Merkkivalo sammuksissa: Hälytin on  poiskytkettynä.
� Valo vilkkuu kerran joka toinen sekunti: Hälytys on kytkettynä.
� Valo vilkkuu nopeasti hälyttimen poiskytkemisen jälkeen ja sytytysvir-

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

deohje.

TÄRKEÄÄ!
Älkää yrittäkö itse korjata tai muuttaa hälytysjärjestelmään kuuluvia
komponentteja. Tällaiset yritykset voivat vaikuttaa vakuutusehtoihin.

3602415d

Tunnistimien tilapäinen poiskytkeminen
Jotta hälytin ei hälyttäisi vahingossa, jos autoon esim. jätetään koira tai
laivamatkan aikana, voidaan liike- ja kallistustunnistimet kytkeä tilapäises-
ti 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 89.
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Hälytin
Hälytysjärjestelmän testi
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 istuimel-

ta. 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 92 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.

Peräoven testaus (jos peräovessa on lukkosylinteri):
1. Aktivoikaa hälytin.
2. Odottakaa 30 sekuntia.
3. Avatkaa lukitus avaimella kuljettajan puolelta.
4. Avatkaa peräovi. 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.
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Polttonestesäiliön luukku, Moottorin käynnistäminen

Polttonesteen täyttö
Polttonestesäiliön kansi on oikeassa takalokasu-
ojassa 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.

Säiliön luukun avaus
Polttonestesäiliön luukku on lukitsematon ja
avattavissa, kun autoa ei ole lukittu.

HUOM! Kun auto lukitaan ulkopuolelta,
polttonestesäiliön täyttöaukon luukku lukkiutuu
10 minuutin viiveellä.

2302129d

Moottorin käynnistäminen
(Bensiini)
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 sitten
käynnistää uudelleen.

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

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

VAROITUS!
Älkää koskaan pitäkö mukananne päälle kyt-
kettyä matkapuhelinta tankatessanne - soitto-
signaali voi aiheuttaa kipinöintiä ja sytyttää
bensiinihöyryt, mikä vuorostaan voi johtaa
tulipaloon ja henkilövahinkoihin.

Moottorin käynnistäminen
(Diesel)
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.

Dieselpolttoaineen täyttö
Dieselöljyssä saattaa alhaisessa lämpötilassa
tapahtua parafiinin kiteytymistä
(–5 °C - –40 °C), mikä aiheuttaa käynnistysvai-
keuksia. 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
pakokaasupäästöt nostamalla moottorin
pakokaasunpuhdistusjärjestelmän lämpötilan
oikeaksi käyttölämpötilaksi mahdollisimman
nopeasti.
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Ajakaa ennakoiden
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.

Elektroninen
käynnistyksenestin
Käyttäkää auton avainta. Älkää antako useam-
man virta-avainpään riippua vierekkäin samassa
avainnipussa käynnistyksen yhteydessä.

Säästöajo, Tärkeitä vinkkejä!
Nopeuden mukaan säätyvä
ohjaustehostus (lisävaruste)
Jos auto on varustettu nopeudesta riippuvalla
ohjaustehostuksella, tämä tarkoittaa, että se on
kevyempi ohjata pienillä nopeuksilla, mikä
puolestaan helpottaa pysäköintiä yms.
Nopeuden kasvaessa ohjaukseen tarvittava
voima sovitetaan siten, että kuljettaja saa
paremman tuntuman tiehen.

Älkää ajako peräovi auki!
Ajettaessa peräovi auki autoon voi imeytyä
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.

Uusi auto - liukas tienpinta
Ajo liukkaalla tienpinnalla voi tuntua erilaiselta
riippuen siitä, onko autossa käsivalintainen
vaihteisto vai automaattivaihteisto. Harjoitelkaa
siksi liukkaalla ajoa hallituissa oloissa saadak-
senne selville, kuinka autonne käyttäytyy.

Älkää ylikuormittako akkua
Auton sähköiset toiminnot kuormittavat akkua
eri tavoin. Välttäkää pitämästä virta-avainta
asennossa II moottorin ollessa pysäytettynä.
Käyttäkää sen sijaan asentoa I, kun virtaa
tarvitaan vähän. Tavaratilan 12 V:n sähköliitän-
nässä on jännite, vaikka avain on poistettu
virtalukosta.
Esimerkkejä paljon virtaa kuluttavista toimin-
noista:
� matkustamon puhallin
� Tuulilasinpyyhkimet
� audiolaitteet
� seisontavalot.
Huomioikaa myös eri lisävarusteet, jotka
kuormittavat sähköjärjestelmää. Älkää käyttäkö
paljon virtaa kuluttavia toimintoja, kun moottori
ei ole käynnissä. Jos akkujännite on matala,
esitetään mittariston näytössä teksti. Ilmoitusta
mittariston näytössä esitetään, kunnes moottori
on käynnistetty. Energiansäästötoiminto sulkee
tietyt toiminnot tai rajoittaa akun kuormitusta
esim. pienentämällä tuuletuspuhallusta ja
sulkemalla audiolaitteet.
Ladatkaa akkua käynnistämällä moottori.
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Moottorin käynnistäminen
Varokaa ylikuumentamasta
moottoria ja
jäähdytysjärjestelmää
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 joutokäyn-

nillä.
� Älkää sammuttako moottoria heti raskaan

ajon jälkeen.
� Poistakaa etusäleikön edessä olevat

lisävalot, jos ajatte hyvin kuumassa säässä.
Moottorin ylikuumenemisen välttämiseksi:
Älkää käyttäkö moottoria yli 4500 r/min
käyntinopeudella, jos vedätte perävaunua tai
asuntovaunua mäkisessä maastossa. Öljyn
lämpötila voi muuten nousta liian korkeaksi.

Automaattivaihteisto

Sopeutuva järjestelmä
Vaihteistoa ohjataan ns. mukautuvalla järjestel-
mällä. Se tuntee jokaisen vaihteensiirron
optimaalisen vaihtamislaadun saamiseksi.

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
Vaihteenvalitsimen pitää olla P-asennossa, jotta
virta-avaimen voi poistaa lukosta. Kaikissa
muissa asennoissa avaimen poisto on estetty.

Pysäköintiasento (P-asento)
��������	�

���������������	���������
Painakaa jarrupoljinta, kun siirrätte vaihteenva-
litsimen toiseen asentoon.

Sähköinen vaihtamissalpa -
Shiftlock
Pysäköintiasento (P-asento)
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää
P-asennosta muihin vaihdeasentoihin, pitää
virta-avaimen olla asennossa I tai II ja jarrupol-
kimen painettuna.

Vapaa-asento (N-asento)
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää
N-asennosta muihin vaihdeasentoihin, pitää
virta-avaimen olla asennossa I tai II ja jarrupol-
kimen painettuna.

Kylmäkäynnistys
Lähdettäessä liikkeelle matalissa lämpötiloissa
voivat vaihtamiset joskus tuntua kovilta. Tämä
johtuu vaihteistoöljyn jäykkyydestä kylmässä.
Moottorin pakokaasupäästöjen vähentämi-
seksi vaihteisto vaihtaa suuremmalle tavallista
myöhemmin, jos moottori on käynnistetty
matalissa lämpötiloissa.

Ajettaessa kylmällä moottorilla vaihteisto
vaihtaa korkeammalla kierrosluvulla. Näin
katalysaattori saavuttaa nopeammin oikean
toimintalämpötilansa.

”Kick-down”
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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Käsivaihteisto

Vaihdeasennot, käsivaihteisto
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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Peruutusvaihteen salpa
Kytkekää peruutusvaihde auton seistessä
täysin paikallaan.
Jotta voitaisiin vaihtaa peruutusvaihteelle,
vaihdetanko on ensin käännettävä vapaa-
asentoon (3. ja 4. vaihteen väliin). Peruutusvaih-
teen salvan vaikutuksesta peruutus-vaihdetta  ei
siis voi kytkeä suoraan 5. vaihteelta.
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Vaihdeasennot, 6-vaihteinen
Painakaa kytkinpoljin kokonaan pohjaan joka
kerta vaihtaessanne. Ottakaa jalka pois kytkin-
polkimelta vaihtamisten välillä! Noudattakaa
vaihtamiskaaviota.
Mahdollisimman hyvän polttoainetalouden
saamiseksi käyttäkää mahdollisimman suuria
vaihteita mahdollisimman paljon.

4303288m
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Vaihteenvalitsimen asennot

Automaattivaihteisto 
N - Asento (vapaa-asento)
N-asento on vapaa-asento, moottori voidaan
käynnistää, mikään vaihde ei ole kytkettynä.
Kytkekää seisontajarru, kun auto on paikallaan
vaihteenvalitsin N-asennossa.

D - Asento (ajoasento)
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.

4 - Pikkuvaihdeasento
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

3 - Pikkuvaihdeasento
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

P - Asento (pysäköinti)
Käyttäkää tätä asentoa, kun käynnistätte
moottorin tai pysäköitte auton.
Auton on oltava paikallaan, kun valitsin
käännetään P-asentoon!
P-asennossa vaihteisto on mekaanisesti
lukittuna. Vetäkää aina seisontajarru päälle
pysäköitäessä!

R - Peruutusasento
Auton on oltava paikallaan R-asentoa
kytkettäessä!

W - Talvi
Vaihteenvalitsimen luona
olevalla W-katkaisimella
kytketään talviohjelma W
päälle ja pois. Mittaristossa
näkyy symboli W, kun
talviohjelma on aktivoitu.
Talviohjelma käynnistää

vaihteiston 3. vaihteella, mikä helpottaa
liikkeelle lähtöä tienpinnan ollessa liukas.
Pienemmät vaihteet aktivoidaan vain kick-down
-toiminnolla talviohjelman ollessa aktivoituna.
W-ohjelma voidaan valita vain asennossa D.

* Geartronic-järjestelmässä on sen sijaan
S-painike.

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

Automaattivaihteisto

4302106d

Geartronic *

Geartronic-järjestelmässä on S-painike
W-painikkeen asemesta vaihteenvalitsimen
yhteydessä. S-painikkeella aktivoidaan
vaihteiston sport-ohjelma. Painikkeessa palava
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diodi osoittaa aktivoitua tilaa.
S-ohjelma antaa urheilullisemman käyttäytymi-
sen ja sallii vaihteilla korkeammat kierrosluvut.
Samanaikaisesti saadaan nopeampi vaste
kaasunpainallukseen. Aktiivisessa ajossa
ensisijaistetaan myös ajaminen pienemmällä
vaihteella - mikä tarkoittaa viivytettyä vaihta-
mista ylöspäin.

Manuaaliset tilat, Geartronic
Jotta automaattisesta ajotilasta D päästään
manuaalisen tilaan, siirtäkää vipua oikealle.
Päästäksenne tilasta MAN automaattiseen
ajotilaan D, siirtäkää vipu vasemmalle
asentoon D.
3. vaihde on suurin vaihde, jota voidaan käyttää
lähdettäessä liikkeelle.*V70 R:ssä on Geartronic vakiovarusteena.

Ajon aikana
Manuaalinen vaihtamistila voidaan valita
milloin tahansa ajon aikana. Kytketty vaihde on
lukittuna niin kauan kuin toista vaihdetta ei
valita. Vain hidastettaessa erittäin pienelle
nopeudelle auto vaihtaa automaattisesti
pienemmälle.
Jos vaihteenvalitsin siirretään asentoon -
(miinus), auto vaihtaa portaan alaspäin ja
jarruttaa samalla moottorilla. Jos vaihteenvalit-
sin siirretään asentoon + (plus), auto vaihtaa
portaan ylöspäin.
Kick-down -toimintoa ei voida käyttää manuaa-
lisessa tilassa.

Vaihteenvalitsin, automaattivaihteisto Geartronic Vaihteenvalitsin Geartronic
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All Wheel Drive (neliveto) Aktiivinen alusta, FOUR-C
Neliveto-AWD (lisävaruste)
Neliveto on aina kytkettynä.
Neliveto tarkoittaa, että auto vetää samanaikai-
sesti kaikilla neljällä pyörällä. Voima jakautuu
automaattisesti etu- ja takapyöriin. Elektronises-
ti ohjattu kytkinjärjestelmä ohjaa voimaa sille
pyöräparille, jolla on parempi pito ko. olosuh-
teissa. Näin saadaan paras mahdollinen ote
tienpintaan ja vältetään pyörien luistaminen.
Normaaliajossa ohjautuu etupyöriin enemmän
voimaa.
Paremmat veto-ominaisuudet lisäävät ajotur-
vallisuutta sateella, lumessa ja jäisellä pinnalla.

Aktiivinen alusta, FOUR-C*
(lisävaruste)
Auto on varustettu hyvin edistyksellisellä
aktiivisella alustajärjestelmällä - Continuously
Controlled Chassis Concept -, jota säädetään
elektronisesti. Järjestelmän toiminnot perustuvat
useille tunnistimille, jotka jatkuvasti tarkkailevat
auton liikkeitä ja reaktioita; esim. pysty- ja
sivuttaiskiihtyvyyttä, auton nopeutta ja pyörien
liikkeitä.
FOUR-C:n ohjausyksikkö analysoi tunnistimista
tulevat tiedot ja säätää tarvittaessa iskunvaimen-
timien toimintaa jopa 500 kertaa sekunnissa.
Jokaista iskunvaimenninta säädetään erikseen
erittäin nopeasti ja täsmällisesti. Tässä on yksi
selostus siihen, että alustan ominaisuuksia
voidaan muuttaa.

Alusta luonnetta voidaan säätää
milloin tahansa ajon aikana,
kun tien luonne vaihtelee tai
kun halutaan vaihtaa ajotapaa.
Muutos tapahtuu muutamissa
millisekunneissa.

Kaasupolkimen painamisen vaikutus on kytketty
alustan luonteen valintaan.

Comfort
Comfort-asennossa alusta ja jousitus on
sovitettu niin, että kori on eristetty tienpinnan
epätasaisuuksista  ja liukuu pehmeästi niiden yli.
Iskunvaimennus on pehmeämpää ja korin
liikkeet pieniä. Asentoa suositellaan pitkän
matkan ajoon ja ajettaessa liukkaalla kelillä.
Kun sytytys katkaistaan Comfort-asennossa
ajon jälkeen, alusta palaa tähän asentoon auton
taas käynnistyessä.

Sport
Tilassa Sport on ohjausvaste nopeampi kuin
tilassa Comfort. Vaimennus on kovempi ja kori
seuraa tienpintaa kallistelun vähentämiseksi
nopeassa kaarreajossa. Auto koetaan urheilulli-
semmaksi.
Kun sytytys katkaistaan Sport-asennossa ajon
jälkeen,  alusta palaa tähän asentoon auton taas
käynnistyessä.

Advanced*
Advanced-asennossa iskunvaimentimien
minimoidut ja optimoidut liikkeet takaavat
parhaan mahdollisen otteen tienpintaan ja
minimoivat kallistuksen kaarteissa. Tätä
säätöasentoa suositellaan vain erittäin tasaisilla ja
hyväpintaisilla teillä.

Kun sytytys katkaistaan Advanced-asennossa
ajon jälkeen,  alusta siirtyy Sport-asentoon
auton taas käynnistyessä.

* Koskee mallia V70 R.

3603554m

Katkaisin V70 R
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Pysäköintitutka (lisävaruste)

3603495m

3602947r

Pysäköintitutka edessä ja takana

Yleistä
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Signaali osoittaa etäisyyden
havaittuun esteeseen. Mitä lähemmäs takana tai
edessä olevaa* esinettä auto tulee, sitä tiheäm-
min signaali kuuluu.
N. 30 cm:n etäisyydellä ääni on jatkuva. Jos
este on jatkuvan äänen etäisyydellä sekä auton
takana että edessä*, ääni tulee 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.

VAROITUS!
Pysäköintitutka ei voi koskaan korvata kul-
jettajan omaa vastuuta pysäköitäessä.
Tunnistimilla on kuolleita kulmia, joissa ole-
via esineitä ei havaita. Tarkkailkaa lapsia ja
eläimiä, jotka ovat auton lähellä.

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 polkupy-
öränpitimen ollessa vetokoukussa pitää
järjestelmä sulkea. Muutoin tunnistimet
reagoivat näihin.
Pysäköintitutka takana sulkeutuu automaattises-
ti vedettäessä perävaunua, joka 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 palaa.

Pysäköintitutka edessä
Pysäköintitutka eteenpäin on aktiivinen alle
15 km/h nopeudessa, myös peruutettaessa.
Äänimerkki tulee etukaiuttimesta.

Pysäköintitutka takana
Pysäköintitutka taaksepäin aktivoituu, kun
peruutusvaihde kytketään. Äänimerkki tulee
takakaiuttimesta.
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3603503m

Pysäköintitutka

Järjestelmän vian ilmaisu
Info-symboli palaa kiinteästi
PYSÄKÖINTITUTKA
VAATII HUOLLON esitetään
infonäytössä mittariston
keskellä yhdessä symbolin
kanssa.

Pysäköintitutkan anturit

Tunnistimien puhdistus
Jotta tunnistimet toimisivat oikein, ne on
puhdistettava säännöllisesti. Puhdistakaa ne
vedellä ja autoshampoolla.
Jää ja lumi, jotka peittävät tunnistimet, voivat
saada nämä reagoimaan.
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Hinaus - yleistä

Hinaussilmukka, edessä Hinaussilmukka, takana

A

B

C

8600422M

Jos tarvitaan hinausta
� Avatkaa ohjauslukko, jotta autoa voidaan

ohjata!
� Muistakaa suurin lain sallima

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.

Automaattivaihteiston yhteydessä huomi-
oitavaa
� Vaihteenvalitsimen tulee olla N-asennossa.

� Suurin sallittu nopeus automaattivaihteistol-
la varustetuille autoille: 80 km/h. Suurin
sallittu matka: 80 km.

� Automaattivaihteistolla varustettua autoja
saa hinata ainoastaan eteenpäin.

� Moottoria ei voi hinata käyntiin. Katsokaa
kohtaa ”Apukäynnistys” seuraavalta sivulta.

Moottorin käynnistäminen
hinaamalla
Jos käynnistätte käsivaihteistolla varustetun
auton hinaamalla, voi katalysaattori (a)
vaurioitua. Automaattivaihteistollisen auton
moottoria ei voi käynnistää hinaamalla. Jos
akku on purkautunut, käyttäkää apuakkua.

* Peitekannen avaustapa voi vaihdella version
mukaan.
** tietyissä malleissa: Jotta hinaussilmukka
voidaan ruuvata kiinni taakse, on takakonsolis-
sa oleva muoviruuvi irrotettava. Käytä työkalu-
sarjan vanneruuviavainta muoviruuvin irrotuk-
seen. Kiinnitä muoviruuvi takaisin paikalleen
hinaussilmukan käytön jälkeen.

Hinaussilmukka
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 peitekansi* kampeamalla

varovasti esim. kolikon avulla.
B. Ruuvatkaa hinaussilmukka** kunnolla

kiinni laippaan saakka (C).
Pyöränmutteriavainta on hyvä käyttää.

Irrottakaa hinaussilmukka käytön jälkeen ja
kiinnittäkää peitekansi.

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

Moottori käynnistetään apuakulla näin:
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 seuraavia
ohjeita:
� Kääntäkää virta-avain 0-asentoon.
� Varmistakaa, että apuakun jännite on 12 V.
� Jos apuakku on toisessa autossa, pysäyttäkää sen moottori ja varmista-

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

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

Nostosilmukka -
dieselmoottori (moottorin
suojakannen alla
moottoritilassa oikealla)

� Kytkekää mustan kaapelin toinen pää apuakun miinusnapaan (3).
� Kytkekää mustan kaapelin toinen pää auton moottorin nostosilmukka-

an. Kuvassa tämä kohta on no 4.
� 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.

3100088m

VAROITUS!
Akut voivat muodostaa kaasua, joka on hy-
vin räjähdysherkkää. Kipinä, joka voi syntyä
käynnistyskaapeleiden virheellisestä kytken-
nästä, riittää akun räjähtämiseen.
Akussa on rikkihappoa, joka voi aiheuttaa
vakavia syöpymisvahinkoja.
Huuhdelkaa runsaalla vedellä, jos rikkihap-
poa joutuu silmiin, iholle tai vaatteille. Rois-
keen osuessa silmiin ottakaa välittömästi yh-
teys lääkäriin.
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Ajo perävaunun kanssa
Perävaunun vetäminen
� 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 aina

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.

* Ei koske pallotappia kallistuksenvaimentimin.

Ajo perävaunun kanssa -automaattivaihteisto
� 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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Ajo perävaunun kanssa

0300202M

Jousitustason säätö
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.

HUOM! Suurimmat sallitut perävaunupainot ovat Volvo Car
Corporation:in määrittelemät. Ottakaa huomioon, että oman
maanne lakien perävaunupainoja ja nopeuksia koskevat
rajoitukset voivat olla tiukemmat.
Vetokoukut voivat olla hyväksyttyjä suurempia perävaunupainoja
varten kuin mitä autolla saa vetää.

Suurin sallittu
perävaunupaino
jarrullinen Suositeltu vetolaitteeseen
perävaunu kohdistuva paino

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

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

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

VAROITUS!
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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Vetolaite

  IMG-201504 

Vetokoukut
Vetokuula pitää puhdistaa ja voidella rasvalla
säännöllisesti. Kun käytetään heilahtelunvai-
mentimella varustettua kuulansuojusta,
vetokuulaa ei tarvitse voidella.
Jos auto on varustettu jaettavalla vetokoukulla,
pitää vetokuulan asennusohjetta noudattaa
tarkasti. Ks. sivua 111.
HUOM! Irrottakaa kuulaosa aina käytön
jälkeen. Säilyttäkää sitä tavaratilassa.

VAROITUS!
Muistakaa aina kiinnittää perävaunun turva-
vaijeri kiinnikkeeseensä.

VAROITUS!
Jos autossa on Volvon irrotettava
vetokoukku:

• Noudattakaa vetokuulan asennusohjetta
tarkasti.

• Vetokuulan pitää olla lukittu avaimella
ennen kuin ajo aloitetaan.

• Varmistakaa, että ilmaisinikkuna on vihreä.

Perävaunukaapeli
Jos auton vetolaitteessa on 13-napainen liitin ja
perävaunussa on 7-napainen liitin, tarvitaan
sovitin. Käyttäkää Volvon hyväksymää
sovitinkaapelia. Varmistakaa, että kaapeli ei
laahaa maata.
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8902084m

Vetolaite

Etäisyys A yllä:
Kiinteä vetokoukku
V70/V70 AWD: 1094 mm
XC70: 1125 mm

Suurin sallittu
vetolaitteeseen
kohdistuva paino: 75 kg

8902085m

�

Kiinnityspisteet
auton alla

Etäisyys B yllä:

V70/V70 AWD: 70mm
XC70: 70mm

B
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Irrotettava vetokoukku - Kuulaosan asennus

IMG-204180

IMG-20418 8903789j

Kuulaosan asennus
1. Poistakaa suojatulppa.

2. Varmistakaa, että mekanismin lukitus on
avattu kääntämällä avainta myötäpäivään.

3. Tarkastakaa, että ilmaisinikkuna (3) on
punainen.
Jos ikkuna ei ole punainen, painakaa (1)
sisään ja kääntäkää lukituspyörää vastapä-
ivään (2), kunnes kuuluu naksahdus.
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IMG-20418
IMG-20418

IMG-20418

IMG-204191

4. Asettakaa vetolaitteen tappi paikalleen ja
työntäkää, kunnes kuuluu naksahdus.

HUOM! Perävaunun turvavaijeri pitää
kiinnittää kiinnikkeeseensä vetolaitteessa.

5. Varmistakaa, että ilmaisinikkuna on vihreä. 6. Kiertäkää avain vastapäivään lukitusasen-
toon. Poistakaa avain lukosta.

Irrotettava vetokoukku - Kuulaosan asennus

7. HUOM!  Tarkastakaa nykäisemällä ylös-,
alas- ja taaksepäin, että kuulaosa on kiinni.

8903891

 Jos kuulaosa ei ole oikein, se pitää irrottaa ja
asentaa uudelleen edellisten kohtien mukaisesti.
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Irrotettava vetokoukku - Kuulaosan irrotus

IMG-20418 IMG-204188
IMG-20418

IMG-204190

1. Asettakaa avain lukkoon ja kiertäkää se
myötäpäivään avattuun asentoon.

2. Työntäkää lukituspyörä sisään ja kiertäkää
sitä vastapäivään, kunnes kuuluu
naksahdus.

3. Kiertäkää lukituspyörä kokonaan alas
vasteeseen saakka ja pitäkää sitä alhaalla ja
samalla, kun kuulaosaa vedetään taakse- ja
ylöspäin.

4. Työntäkää suojatulppa paikalleen.
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Taakkatelineen kupu
Käyttäkää momenttiavaimen päätytappia
(ks.kuvaa) tai auton virta-avainta kuvun
irrottamiseen tai asentamiseen. Kiertäkää
¼ kierrosta.

8901671d

Kattokuorma – kattokaiteet ja taakkateline 

Kuormaa kannattavan
taakkatelineen kiinnitys
Painakaa poikittaiskannattimien päät kunnolla
kiinni kattokiskoihin. Ruuvatkaa teline kiinni.
Käyttäkää mukana tullutta momenttiavainta ja
kiristäkää momenttiavaimessa olevaan merkkiin
saakka (vastaa 6 Nm). Katsokaa kuvaa!

Taakkatelineen kiinnitys
kattokiskoihin
Varmistakaa, että taakkateline asetetaan oikein
päin kattokiskoihin. Kuormaa kantavat
poikittaiskannattimet voidaan asettaa haluttuun
kohtaan pitkin kattokiskoja.
Kun ajatte ilman kattokuormaa, on etummainen
poikittaiskannatin asetettava noin 50 mm
keskimmäisen kattokiinnikkeen etupuolelle ja
taempi poikittaiskannatin noin 35 mm taemman
kattokiinnikkeen etupuolelle (katsokaa yllä
olevaa kuvaa) tuulensuhinan minimoimiseksi.

8901878m

8901672m
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Taakkateline - Kattokuorma

Kuormaus
Yleistä
Auton kuormauskykyyn vaikuttavat siihen
asennetut lisävarusteet, ts. vetokoukku, kuulaan
kohdistuva massa (75 kg perävaunu kytketty-
nä), taakkateline, suksilaatikko yms. ja mat-
kustajien paino. Matkustajien lukumäärä ja
paino vähentävät auton kuormauskykyä.

VAROITUS!
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.

1

1

8902060m

Taakkatelineen kiinnityspisteet

VAROITUS!
Katolle saa kuormata enintään 100 kg muka-
an lukien taakkateline ja mahdollinen katto-
laatikko.
Auton painopiste ja ajo-ominaisuudet mu-
uttuvat kattokuorman vaikutuksesta.

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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Valokuvion sovitus

Valokeilan sovitus oikean- tai
vasemmanpuoleiseen
liikenteeseen
Jotta vastaantulevaa liikennettä ei häikäistä,
voidaan valonheittimen valokuviota muuttaa
peittämällä valonheittimiä. Valokuvio tulee
hieman huonommaksi.

Valonheittimien peittäminen
Piirtäkää mallit ja siirtäkää kuvio jollekin
itsetarttuvalle ja vettä kestävälle materiaalille,
esim. läpinäkymättömälle teipille tai vastaavalle.
Peitto sijoitetaan lähtökohtana pilkku (5)
valonheittimen lasissa. Vertailumitta (X) on
etäisyyden johtamiseksi pilkusta (5) peiton
kulmaan, joka on merkitty nuolella.
Seuraavalla sivulla olevat mallit tarkastusmitataan

jäljentämisen jälkeen siten, että vertailumitta
täsmää peittääkseen riittävän paljon valokuviosta.

Halogeenivalonheittimet,
vasemmalta ohjattava versio
Jäljennä mallit 1 ja 2, tarkastusmittaa siten, että
mitat täsmäävät. Siirrä mallit itsetarttuvalle, vettä
kestävälle materiaalille ja leikkaa irti.
Vertailumitta:
Malli 1.) (3) = 70 mm, (4) = 40 mm
Etäisyys pilkkuun valonheittimen lasissa:
(5) = 13 mm.
Malli 2.) (6) = 55 mm, (7) = 40 mm
Etäisyys pilkkuun valonheittimen lasissa:
(8) = 18 mm.

Halogeenivalonheittimet,
oikealta ohjattava versio
Jäljennä mallit 3 ja 4, tarkastusmittaa siten, että
mitat täsmäävät. Siirrä mallit itsetarttuvalle, vettä
kestävälle materiaalille ja leikkaa irti.
Vertailumitta:
Malli 3.) (1) = 55 mm, (2) = 41 mm
Etäisyys pilkkuun valonheittimen lasissa:
(5) = 17 mm.
Malli 4.) (6) = 70 mm, (7) = 39 mm
Etäisyys pilkkuun valonheittimen lasissa:
(8) = 14 mm.

A. Valokeila vasemmanpuoleisessa liikenteessä
B. Oikeanpuoleisessa liikenteessä

Peitteen sijoittaminen valonheittimiin, 1 ja 2 vasemmalta ohjattavat, 3 ja 4 oikealta ohjattavat.

3501716j
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Peittämismallit halogeenivalonheittimille, vasemmalta ohjattava versio

Peittämismallit halogeenivalonheittimille, oikealta ohjattava versio

5 83

4 7

6

3501781m

7

3501784m

51 86

2

Valokuvion sovitus
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Valokuvion sovitus

Valonheittimien peittäminen
Piirtäkää mallit ja siirtäkää kuvio jollekin
itsetarttuvalle ja vettä kestävälle materiaalille,
esim. läpinäkymättömälle teipille tai vastaavalle.
Peitto sijoitetaan lähtökohtana pilkku (5)
valonheittimen lasissa. Vertailumitta (X) on
etäisyyden johtamiseksi pilkusta (5) peiton
kulmaan, joka on merkitty nuolella.
Seuraavalla sivulla olevat mallit tarkastusmitataan
jäljentämisen jälkeen siten, että vertailumitta
täsmää peittääkseen riittävän paljon valokuviosta.

Bi-ksenonvalonheittimet,
vasemmalta ohjattava versio
Jäljennä mallit 1 ja 2, tarkastusmittaa siten, että
mitat täsmäävät. Siirrä mallit itsetarttuvalle, vettä
kestävälle materiaalille ja leikkaa irti.
Vertailumitat:
Malli 1.) (3) = 56 mm, (4) = 43 mm
Etäisyys pilkkuun valonheittimen lasissa:
5 =  29 mm.
Malli 2.) (6) = 56 mm, (7) = 42 mm
Etäisyys pilkkuun valonheittimen lasissa:
(8) =  6 mm.

Bi-ksenonvalonheittimet,
oikealta ohjattava versio
Jäljennä mallit 3 ja 4, tarkastusmittaa siten, että
mitat täsmäävät. Siirrä mallit itsetarttuvalle, vettä
kestävälle materiaalille ja leikkaa irti.
Vertailumitat:
Malli 3.) (1) = 56 mm, (2) = 42 mm
Etäisyys pilkkuun valonheittimen lasissa:
(5) =  29 mm.
Malli 4.) (6) = 56 mm, (7) = 41 mm
Etäisyys pilkkuun valonheittimen lasissa:
(8) = 0 mm.

Peitteen sijoittaminen Bi-ksenonvalonheittimissä, 1 ja 2 vasemmalta ohjattava, 3 ja 4 oikealta ohjattava.
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Peittämismallit Bi-ksenonvalonheittimille, vasemmalta ohjattava versio

Peittämismallit Bi-ksenonvalonheittimille, oikealta ohjattava versio

Valokuvion sovitus
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1 - BLIS-kamera, 2 - Merkkivalo, 3- BLIS-symboli

BLIS (Blind Spot Information System)

BLIS
BLIS on informaatiojärjestelmä, joka kertoo
onko olemassa ajoneuvo, joka liikkuu oman
auton kanssa samaan suuntaan ns. kuolleessa
kulmassa.
Järjestelmä perustuu
digitaalikameratekniikkaan. Kamerat (1) on
sijoitettu ulkotaustapeilien alle.
Kun kamera on havainnut ajoneuvon kuolleen
kulman alueella (jopa noin 3 metriä auton
sivusta ja jopa noin 9,5 metriä taustapeilin
taakse, katsokaa oikealla palstalla olevaa kuva),
syttyy merkkivalo oven paneelissa (2). Valo
palaa kiinteästi kuljettajan huomion
kiinnittämiseksi siihen, että kuolleessa kulmassa
on ajoneuvo.

VAROITUS!

- BLIS on informaatiojärjestelmä, EI varoitus-
tai turvallisuusjärjestelmä.
- Järjestelmä on olemassa olevien
taustapeilien täydennys, eikä se korvaa niitä.
Kuljettajan tarkkaavaisuutta ja vastuuta ei voi
korvata.
- Vastuu kaistan vaihtamisesta liikenteen
kannalta turvallisesti on kuljettajalla.

HUOM! Valo syttyy auton sillä puolella, jolla
järjestelmä on havainnut ajoneuvon. Jos auto
ohitetaan samanaikaisesti molemmilta puolilta,
molemmat valot syttyvät.

Milloin BLIS toimii
Järjestelmä toimii, kun oma auto kulkee
nopeudella 10 km/h - 250 km/h.

Kun ohitatte toista ajoneuvoa:
• Järjestelmä reagoi, jos ohitatte toisen

ajoneuvon nopeudella, joka on enintään
20 km/h suurempi kuin toisen ajoneuvon.

• Järjestelmä ei reagoi, jos ohitatte toisen
ajoneuvon nopeuden ollessa yli 20 km/h
suurempi kuin toisen ajoneuvon.

Kun toinen ajoneuvo ohittaa Teidät:
• Järjestelmä reagoi, jos Teidät ohittaa toinen

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

• Järjestelmä ei reagoi, jos Teidät ohittaa
toinen ajoneuvo, joka ajaa yli 70 km/h
nopeammin kuin Te.

3603683r 3603686j

"Kuolleet kulmat", joista BLIS kertoo
Etäisyys A = n. 9,5 m Etäisyys B = n. 3 m

�

�
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VAROITUS!

- BLIS ei toimi jyrkissä kaarteissa.
- Järjestelmä ei toimi, jos kameroiden linssit
on peitetty. Tällöin BLIS-merkkivalot
vilkkuvat ja näytössä esitetään teksti-ilmoitus
(katsokaa taulukkoa sivulla 122).
- BLIS ei toimi auton peruuttaessa.

Järjestelmän toiminta
päivänvalossa ja pimeässä
• Päivänvalo: Päivänvalossa järjestelmä

reagoi ympärillä olevien autojen muotoon.
Järjestelmä on suunniteltu havaitsemaan
moottoriajoneuvot kuten autot, kuorma-
autot, moottoripyörät jne.

VAROITUS!

- Järjestelmä ei reagoi pyöräilijöihin ja mo-
poilijoihin.
- BLIS ei reagoi paikallaan oleviin ajo-
neuvoihin.

• Pimeä: Pimeässä järjestelmä reagoi
ympärillä olevien autojen valonheittimiin.
Kuolleessa kulmassa olevan ajoneuvossa
pitää olla vähintään huomiovalot syty-
tettyinä, jotta järjestelmä havaitsee sen.
Tämä tarkoittaa, että järjestelmä ei esim.
havaitse ilman valonheittimiä/huomiovaloja
olevaa perävaunua, jota vetää henkilöauto
tai kuorma-auto.

3603682r

BLIS:n sulkeminen ja
aktivoiminen uudelleen
BLIS on aktiivinen aina, kun virta on päällä.
• Järjestelmä voidaan sulkea painamalla

keskikonsolin katkaisinpaneelissa olevaa
BLIS-painiketta (ks. yllä olevaa kuvaa).
Painikkeessa oleva diodi sammuu, kun
järjestelmä on suljettu, ja teksti-ilmoitus
esitetään kojelaudan näytössä.

• BLIS voidaan aktivoida uudelleen
painamalla painiketta. Tällöin painikkeessa
oleva diodi syttyy ja uusi teksti-ilmoitus
esitetään näytössä. Painakaa READ-
painiketta, katsokaa sivua 35, teksti-
ilmoituksen poistamiseksi.

BLIS (Blind Spot Information System)
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BLIS (Blind Spot Information System)

Järjestelmän tila Teksti näytössä

BLIS pois toiminnasta KUOL.KULMAJÄRJ. VAATII HUOLLON

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

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

Molemmat kamerat piilossa KUOL.KULMAJÄRJ. KAMERA EI TOIMI

BLIS-järjestelmä suljettu KUOL.KULMAINFO POIS PÄÄLTÄ

BLIS-järjestelmä aktiivinen KUOL.KULMAINFO PÄÄLLÄ

VAROITUS!

BLIS-kameroilla on samoja rajoituksia kuin ihmisen silmällä, ts. ne
"näkevät" huonommin esim. kovassa lumisateessa tai tiheässä sumussa.

HUOM!  Yllä olevat ilmoitukset näytetään vain, jos virta-avain on
asennossa II ja BLIS on aktiivinen (ts. jos kuljettaja ei ole sulkenut
järjestelmää).
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Yleistä
Uudet renkaat
Muistakaa, että renkaatkin ovat tuoretavaraa - muutaman
vuoden kuluttua renkaat alkavat kovettua, jolloin myös
kitkaominaisuudet heikkenevät. Pyrkikää aina käyttämään
mahdollisimman tuoreita renkaita vaihdon yhteydessä.
Tämä on erityisen tärkeätä talvirenkaiden kohdalla.
Valmistusviikko- ja -vuosi merkitään 4:llä luvulla (esim.
1502 merkitsee että rengas on valmistettu viikolla 15
vuonna 2002).

Yleistä pyöristä ja renkaista 
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

Auto on tyyppihyväksytty kokonaisuutena, mikä merkitsee että poikkea-
mia auton rekisteriotteessa olevista mitoista ja luokituksista ei sallita.
Ainoa poikkeus näistä määräyksistä ovat talvirenkaat ja nastarenkaat,
joiden mitoituksessa  ja nopeusluokituksessa saa esiintyä poikkeuksia, jos
ne on mainittu rekisteriotteessa. Jos valitset tällaiset renkaat, autolla ei saa
ajaa nopeammin kuin mitä renkaat kestävät. Tavallisimmat nopeusluokat
ilmenevät seuraavasta taulukosta.
Huomatkaa, että kysymyksessä on suurin sallittu nopeus.

Q 160 km/h, käytetään yleensä nastarenkaiden kohdalla
T 190 km/h
H 210 km/h
V 240 km/h
W 270 km/h

Kun vaihdatte renkaat, huolehtikaa siitä, että saatte kaikkiin neljään
pyörään saman tyyppiset renkaat eli vyörenkaat, joiden koko ja rengasko-
komerkintä ovat samat ja jotka ovat mieluiten myös samaa valmistetta,
sillä muuten on olemassa vaara, että auton ajo-ominaisuudet muuttuvat.
Tarkastakaa jälleenmyyjältänne, mitä rengaskokoja Teidän autossanne
voidaan käyttää. Muistakaa kuitenkin, että suurimman nopeuden ratkaise-
vat tieolosuhteet ja keli, ei renkaiden nopeusluokitus.

7700444
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Yleistä
Talvirenkaat
Suosittelemme että käytätte talvirenkaita, joiden koko on 195/65 R15,
lukuunottamatta turbomoottorilla varustettuja autoja. Niihin suositellaan
205/55 R16, XC70:een 215/65 R16 ja V70R:ään 225/45 R17.
Käyttäkää aina talvirenkaita kaikissa neljässä pyörässä!
HUOM! Kysykää Volvo-myyjältänne neuvoja autoonne sopivista vanne-
ja rengastyypeistä.

Nastoitetut renkaat
Nastoitetut talvirenkaat tarvitsevat 500-1000 km totutusajon, jonka aikana
on ajettava tasaisesti ja rauhallisesti, jotta nastat asettuisivat oikein
paikoilleen renkaisiin. Näin renkaat ja nastat kestävät kauemmin ja auto
kulkee äänettömämmin. Nastarenkaiden pyörimissuunta on pidettävä
samana koko niiden kestoiän. Jos haluatte vaihtaa pyörien paikkoja,
huolehtikaa siitä että ne ovat koko ajan samalla puolella autoa.
Muistakaa: Nastoitettujen renkaiden käyttöä koskeva lainsäädäntö
vaihtelee maittain.

Lumiketjut
Lumiketjuja saa käyttää vain etupyörissä, tämä koskee myös nelivetoisia
autoja.
Välttäkää tarpeetonta lumettomalla maalla ajoa, sillä se kuluttaa kovasti
sekä lumiketjuja ja renkaita.

Lukittava pyöränruuvi
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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Rengaspaineet

7700242d
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Ajo-ominaisuudet ja renkaat
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 rengaspai-
nesuosituksia.

Rengaspaineet ovat tärkeät!
Tarkastakaa rengaspaineet säännöllisesti. Oikeat rengaspaineet ilmenevät
viereisestä taulukosta ja polttonesteluukun sisäpuolella olevasta tarrasta.
Ajo virheellisin rengaspainein saattaa huonontaa auton
ajo-ominaisuuksia merkittävästi ja lisää myös renkaiden kulumista.
Muistakaa, että taulukon arvot ovat voimassa kylmille renkaille (vallitsevas-
sa 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.

VAROITUS!
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Suositellut rengaspaineet
Polttoaineluukun sisäpuolella olevasta tarrasta ilmenevät renkaiden paineet
eri kuormitus- ja nopeusolosuhteissa.
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Pyörät ja renkaat
Kulumisen varoittimilla
varustetut renkaat
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 välittö-
mästi uudet renkaat. Ottakaa huomioon, että jo
silloin kun renkaan kuviosyvyydestä on jäljellä
3-4 mm, ote tiehen ja veden poissiirtokyky
huononevat huomattavasti.

Pyörän vaihto - kesä/talvi
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.

TÄRKEÄTÄ!
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Säilytys
Pyörät on säilytettävä kyljellään tai ripustettuina, ei pystyssä.

Varapyörä ”Temporary Spare”
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 silloin, kun normaalisti käytetty rengas on vaurioitunut.
Tämäntyyppinen varapyörä on siksi korvattava mahdollisimman
pian tavallisella pyörällä.

Muistakaa myös, että tämä rengas yhdessä tavallisten renkaiden kanssa
saattaa muuttaa ajo-ominaisuuksia hieman.
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.

7700312m
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Pyöränvaihto

Työntäkää holkkiavain väliin ja kiertäkää
Vetäkää pölykapseli suoraan irti (teräsvanne)

Löysätkää pyöränruuveja

� Teräsvanteilla on irrotettava pölykapseli.Vääntäkää pölykapseli irti
tukevan taltan tai vastaavan työkalun avulla. Jos sopivaa työkalua ei
ole, voidaan pölykapseli nykäistä pois käsin. Suojahansikkaiden käyttö
on suositeltavaa. Irrottakaa se kuvan mukaisella avaimella. Jos sellaista
ei ole, käyttäkää  käsiä (hansikkaat ovat työkalusarjassa). Kun panette
pölykapselin takaisin paikalleen: huolehtikaa siitä, että sen venttiilin-
reikä osuu renkaan venttiilin kohdalle.

� Löysätkää pyöränruuveja ½-1 kierrosta holkkiavaimella. Ruuvit
löysätään kiertämällä niitä vastapäivään.
Auton kummallakin sivulla on kaksi nosturinkiinnikettä. Nosturinkiin-
ikkeiden paikat on merkitty kynnyskotelon listaan.

Varapyörä on matkatavaratilassa muovisen pohjalevyn 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.

� Alumiinivanteilla on peitekansi: kammetkaa se irti holkkiavaimella.

7700333m
7700571m 7700401r
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Pyöränvaihto

7700245d 7700316m

7700244d

Nelivetoautojen (AWD ja XC) nosturiNosturin kiinnitys

� 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.

Asennus
� Puhdistakaa pyörän ja navan vastinpinnat.
� Kiinnittäkää pyörä ja ruuvatkaa pyöränruu-

vit kiinni.

HUOM! Katsokaa tietoja varapyörästä
sivulta 127.

� Laskekaa auto alas, niin että pyörät eivät
pääse pyörimään. Tiukatkaa pyöränruuvit
ristiin ja vaiheittain. Kiristysmomentti: n.
140 Nm (14,0 kpm). On tärkeää, että
kiristysmomentti on oikea. Kiristysmoment-
ti on tarkastettava momenttiavaimella.

� Asentakaa pölykapseli paikalleen.
� Ruuvatkaa nosturi kokoon ennen kuin

panette sen takaisin tavaratilaan.
� Varmistakaa, että nosturi ja työkalupussi

ovat kunnolla kiinni eivätkä aiheuta räminää.

VAROITUS!
�� Älkää ryömikö koskaan auton alle sen

ollessa nosturin varassa!
�� Nosturin ja auton tulee olla tukevalla,

vaakasuoralla alustalla.
�� Auton omaa nosturia on käytettävä pyörän-

vaihtoon. 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 vaihteen-
valitsin P-asentoon.

�� Asettakaa pönkät maahan jäävien pyörien
eteen ja taakse. Käyttäkää tukevia puupölk-
kyjä tai suurehkoja kiviä.

�� Nosturin ruuvin on oltava aina hyvin
voideltu.
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Tilapäinen renkaanpaikkaus ja työkalut

1 Tietyt muunnelmat ja markkina-alueet

Yleistä
Autoissa, joissa ei ole varapyörää, on sen sijaan
paikkaussarja. Paikkaussarjaa voidaan käyttää
sekä puhjenneen renkaan paikkaamiseen että
rengaspaineen tarkastukseen ja säätöön.
Paikkaussarjaan kuuluu sähkötoiminen
kompressori ja integroitupaikkausnestesäiliö.

Tilapäinen
renkaanpaikkaussarja1

Paikkaussarja on tarkoitettu vain väliaikaiseen
hätäkorjaukseen, jotta autolla voisi ajaa enintään
200 km tai lähimpään rengaskorjaamoon.
Paikkausneste tiivistää tehokkaasti renkaat,

VAROITUS!
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joiden puhkeamiskohta on kulutuspinnassa.
Tiivistysainesäiliö pitää vaihtaa ennen kuin
parasta ennen -päiväys on ohitettu tai renkaan-
paikkaussarjan käytön jälkeen. Ks. tietoja
säiliön vaihdosta sivulta 134.

Huom! Paikkaussarja on tarkoitettu vain
renkaille, joiden puhkeamiskohta on kulutus-
pinnassa.
Paikkaussarja ei tiivistä kunnolla renkaita,
joiden puhkeamiskohta on renkaan sivussa.
Älkää käyttäkö väliaikaista paikkaussarjaaren-
kaisiin, joissa on suuria viiltoja, repeämiä,
epätasaisuuksia tai vastaavia vaurioita.

Paikkaussarja kompressoreineen ja työkalui-
neen on tavaratilan lattian alla.
Kompressorin kytkemistä varten on 12 V:n

liitännät keskikonsolissa edessä, takaistuimen
luona ja tavaratilassa1. Valitkaa puhjennutta
rengasta lähinnä oleva sähköliitäntä.

Paikkaussarjan ottaminen esiin
1. Kääntäkää lattiamatto ylös, takaa eteenpäin.
2. Nostakaa paikkaussarja esiin.
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Tilapäinen renkaanpaikkaus ja työkalut

Ilman pumppaus
Asettakaa vähintään yksi varoituskolmio, jos
rengas on täytettävä liikennöidyllä paikalla.
� Varmistakaa, että oranssinvärinen katkaisin

(2) on asennossa 0 ja ottakaa esiin kaapeli
(5) ja ilmaletku (4) sivulokerosta (3).

� Kiertäkää ilmaletkun venttiililiitin renkaan
venttiilin kierteiden pohjaan.

� Kytkekää kaapeli (5) johonkin auton 12 V:n
liitäntään.

� Käynnistäkää moottori. Auton on oltava
hyvin tuuletetussa paikassa.

� Käynnistäkää kompressori painamalla
katkaisin (2) asentoon I.

� Pumpatkaa renkaaseen painetarrassa
ilmoitettu paine.

� Pysäyttäkää kompressori, katkaisimen (2)
on oltava asennossa 0. Irrottakaa ilmaletku
ja kaapeli. Kiertäkää venttiilinhattu paikal-
leen.

� Asettakaa kaapeli (5) ja ilmaletku (4)
takaisin sivulokeroon (3).

� Asettakaa paikkaussarja takaisin tavaratilan
lattian alle.

Kompressori ei saa käydä kauemmin kuin
10 minuuttia. Antakaa sen jäähtyä sen jälkeen,
koska se on vaarassa ylikuumentua.
Kompressorilla voidaan täyttää kohteita, joiden
tilavuus on enintään 50 litraa.

VAROITUS!
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Tilapäinen renkaanpaikkaus ja työkalut

Puhjenneen renkaan
paikkaus
Asettakaa varoituskolmio, jos rengas on
korjattava väliaikaisesti liikennöidyllä paikalla.
� Irrottakaa suurimman sallitun ajonopeuden

tarra (1) paikkaussarjasta ja kiinnittäkää se
ohjauspyörään, josta kuljettaja näkee sen
selvästi.

� Varmistakaa, että oranssinvärinen katkaisin
(2) on asennossa 0 ja ottakaa esiin kaapeli
(5) ja ilmaletku (4) sivulokerosta (3).

� Kiertäkää ilmaletkun venttiililiitin renkaan
venttiilin kierteiden pohjaan.

� Kytkekää kaapeli (5) auton 12 V:n liitän-
tään.

� Vapauttakaa turvasalpa (6) ja kääntäkää
oranssinväristä osaa (7) 90° pystysuoraan
asentoon, kunnes kuuluu napsahdus.

� Käynnistäkää moottori. Auton on oltava
hyvin tuuletetussa paikassa.

� Käynnistäkää kompressori asettamalla
katkaisin (2) asentoon I. Tilapäinen
paineennousu arvoon enintään 4 bar syntyy
aikana, jolloin tiivistysnestettä pumpataan
renkaaseen. Noin 1 minuutin kuluttua paine
laskee ja painemittari näyttää oikeamman
rengaspaineen.

� Täyttäkää rengas paineeseen 1,8 - 3,5 bar.
Jos paine ei 10 minuutin pumppauksen
jälkeen ole noussut arvoon 1,8 bar,

kompressori pitää pysäyttää, jotta se ei
ylikuumene.

� Irrottakaa ilmaletku (4) renkaan venttiilistä
ja asettakaa venttiilinhattu takaisin. Irrotta-
kaa kaapeli (5) sähköliittimestä. Kääntäkää
oranssinvärinen osa (7) takaisin alkuperäi-
seen asentoonsa ja kiinnittäkää turvasalpa
(6). Säilyttäkää paikkaussarjaa autossa
turvallisessa paikassa.

� Jotta paikkausneste tiivistäisi renkaan
kunnolla, ajakaa pikimmiten n. 3 km
enintään 80 km/h nopeudella.

VAROITUS!
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� Tarkastakaa rengaspaineet uudelleen:
HUOM! Älkää kääntäkö oranssiväristä
osaa (7) ylös, kun kompressoria käytetään
vain ilman täyttämiseen.
1) Yhdistäkää ilmaletku (4) rengasventtiiliin.
2) Kytkekää johdin (5) 12 V:n liitäntään.
3) Lukekaa paine kompressorista.
Jos rengaspaine on alle 1,3 bar, rengas ei
ole tiivistynyt riittävän tehokkaasti. Matkaa
ei tule jatkaa näissä olosuhteissa. Ottakaa
yhteys rengaskorjaamoon.

� Jos rengaspaine on yli 1,3 bar, renkaaseen
pitää pumpata rengaspainetaulukossa
ilmoitettu paine, ks. sijainti sivulta 121.
Päästäkää ilmaa ulos paineenalennusventtii-
listä (8), jos rengaspaine on liian suuri.

� Pysäyttäkää kompressori, katkaisimen (2)
on oltava asennossa 0. Irrottakaa ilmaletku
ja kaapeli. Kiertäkää venttiilinhattu paikal-
leen.

� Asettakaa kaapeli (5) ja ilmaletku (4)
takaisin sivulokeroon (3).

� Asettakaa paikkaussarja takaisin tavaratilan
lattian alle.

Kompressori ei saa käydä kauemmin kuin
10 minuuttia. Antakaa sen jäähtyä sen jälkeen,
koska se on vaarassa ylikuumentua.
Paikkausnestesäiliö ja letku on vaihdettava
käytön jälkeen.

Tilapäinen renkaanpaikkaus ja työkalut
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Tilapäinen renkaanpaikkaus ja työkalut

Paikkausnestesäiliön vaihto
Paikkausainesäiliö on vaihdettava ennen kuin
parasta ennen -päivämäärä on ohitettu, tai
paikkaussarjan käytön jälkeen, ks. päiväystarraa
(1). Käytön jälkeen on vaihdettava säiliö (6)
kiinnikkeineen (8) ja ilmaletku (10).
Vaihto voidaan suorittaa Volvon teknisessä
palvelussa tai ohjeiden mukaan.

Säiliön vaihto ennen viimeistä
käyttöpäivämäärää
� Avatkaa oranssinvärisessä vaipassa (3)

olevat kaksi ruuvia (2)
� Poistakaa nopeustarra (4) ja päivämäärätarra

(1), avatkaa turvasalpa (5). Irrottakaa vaippa
(3) ja poistakaa se.

� Ruuvatkaa säiliö (6) irti.
� Tarkastakaa, että uuden säiliön sinetöinti (7)

on ehjä. Ruuvatkaa säiliö kiinni.
� Asettakaa vaippa (3) takaisin. Tarkastakaa,

että vaippa on oikein asennettu, kiinnittäkää
se ruuveilla (2)

� Kiinnittäkää nopeustarra (4) ja uusi
päivämäärätarra (1) paikkaussarjaan.

Poistettua säiliötä käsitellään ympäristölle
vaarallisena jätteenä.

Säiliön ja letkun vaihto käytön jälkeen
� Avatkaa oranssinvärisessä vaipassa (3)

olevat kaksi ruuvia (2)
� Poistakaa nopeustarra (4) ja päivämäärätarra

(1), avatkaa turvasalpa (5). Irrottakaa vaippa
(3) ja poistakaa se.

� Painakaa nuppia (8), samalla kun säiliötä (6)
kiinnikkeineen (9) kierretään myötäpäivään,
poistakaa ne.

� Vetäkää ilmaletku (10) ulos.
� Pyyhkikää jäljellä oleva paikkausneste

rievulla tai raaputtakaa se pois, jos se on
ehtinyt kuivua.

� Asentakaa uusi ilmaletku (10), tarkastakaa,
että se on oikein sijoitettu.

VAROITUS!
*�����������������
�������������	�����

VAROITUS!
���������������������������������
�����

+(��������������������������	��������
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Tilapäinen renkaanpaikkaus ja työkalut
� Tarkastakaa, että uuden säiliön sinetöinti (7)

on ehjä. Ruuvatkaa kiinnike (9) säiliöön (6)
ja kiertäkää se kiinni vastapäivään, kunnes
kuuluu napsahdus.

� Asettakaa vaippa (3) takaisin. Tarkastakaa,
että vaippa on oikein asennettu, kiinnittäkää
se ruuveilla (2)

� Kiinnittäkää nopeustarra (4) ja uusi
päivämäärätarra (1) paikkaussarjaan.

Tyhjää säiliötä ja ilmaletkua voidaan käsitellä
tavallisina roskina.
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Varokkeet, polttimoiden vaihto

Varokkeet 138

Polttimoiden vaihto 143
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Varokkeet

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:
�� �������	
��������������
����		�
�� �	
���������	����	��	������
�����

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

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

Jos jokin sähkölaite ei toimi, syynä voi olla
varokkeen palaminen hetkellisen ylikuormituk-
sen johdosta. 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 ampeerilukema ovat
samat kuin entisen.

Kojelaudan päädyssä olevassa kannessa on
useita varavarokkeita. Varokkeiden irrotuksen ja
asennuksen helpottamiseksi siellä on myös
pihdit.

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

3703475m
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3702167m
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24
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22

21

20

19

18

17

X X X X X X

Varokepihdit

Ehjä varoke

Palanut varoke

A. Painakaa laatikon takapuolella  olevat muovipitimet sisään
ja vetäkää kansi ylös.

A

Moottoritilan rele-/varokerasia
Moottoritilan varokkeet
Moottoritilassa olevassa varokerasiassa on
24 varoketta. Muistakaa vaihtaa palaneen tilalle
uusi varoke, jonka väri ja ampeeriluku ovat
samat kuin entisen. Siellä on myös joukko
varavarokkeita.

7.  – ............................................................. –
8. Kaasupolkimen anturi (APM),

AC-kompressori, elektroniikkalaatikon
tuuletin .................................................. 10

9. Kaasusäiliöventtiili (Bi-fuel LPG) ....... 10
10. – .............................................................. –
11. Tändspolar (bensin), reläspolar ............ 20
12. – .............................................................. –
 13. Tuulilasinpyyhkimet ............................. 25
14. ABS ...................................................... 30
15. Suurpainehuuhtelu, valonheittimet ....... 35
16. – .............................................................. –
17. Lähivalo (vasen) ................................... 20
18. Seisontavalot edessä ............................. 15

Nro Ampeeria
1. Pysäköintilämmitin (lisävaruste) .......... 25
2. Lisävalot (lisävaruste) ........................... 20
3. Kaasuläppä

(5-syl. ilman turboa/Bi-fuel) ................. 10
4. Lamdatunnistin (bensiini), moottorino-

hjausyksikkö (ECM) (diesel),
korkeapaineventtiili (diesel) .................. 20

5. Kampikammion tuuletuslämmitin,
magneettiventtiilit, Alipainepumppu,
Polttoaineenjakaja (Bi-Fuel) ................. 10

6. Ilmamassamittari, moottorinohjausyk-
sikkö, suihkutusventtiilit (bensiini) ...... 15
Ilmamassamittari (diesel) ...................... 10

19. ABS ...................................................... 30
20. Lähivalo (oikea) .................................... 20
21. Polttoainepumppu ................................. 15
22. Käynnistysmoottori .............................. 35
23. Moottorinohjausyksikön (ECM)

syöttö, moottorin releen (ECR) käämi ... 10
24. – .............................................................. –
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22

24
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21
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38

36

37

33

34

35

31

32

201 10 30

3701482D

Matkustamon varokkeet kojelaudan päädyssä kuljettajan puolella
Täällä on 38 varokepaikkaa. Varokkeet
sijaitsevat kojetaulun päädyssä olevan kannen
alla. Muistakaa vaihtaa palaneen tilalle uusi
varoke, jonka väri ja ampeeriluku ovat samat
kuin entisen. Siellä on myös joukko varavarok-
keita.

11. Audiovahvistin ..................................... 30
12. RTI-näyttö ............................................. 10
13. Puhelin .................................................... 5
14. – .............................................................. –
15. – .............................................................. –
16. – .............................................................. –
17. – .............................................................. –
18. – .............................................................. –
19. – .............................................................. –
20. – .............................................................. –
21. – .............................................................. –
22. – .............................................................. –
23. – .............................................................. –
24. – .............................................................. –
25. – .............................................................. –
26. – .............................................................. –
27. – .............................................................. –

28. – .............................................................. –
29. – .............................................................. –
30. – .............................................................. –
31. – .............................................................. –
32. – .............................................................. –
33. – .............................................................. –
34. – .............................................................. –
35. – .............................................................. –
36. – .............................................................. –
37. – .............................................................. –
38. – .............................................................. –

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, moottorino-

hjausyksikkö (ECM), SRS:n sulkeminen
matkustajan puolella (PACOS), elektroni-
nen käynnistyksenesto (IMMO) ......... 7,5

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

10. Audio .................................................... 20

Nro Ampeeria
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1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Varokkeet matkustamossa äänieristeen takana kuljettajan puolella
Täällä on 36 varokepaikkaa. Varokkeet on
sijoitettu äänieristeen taakse vasemmalla
puolella. Muistakaa vaihtaa palaneen tilalle uusi
varoke, jonka väri ja ampeeriluku ovat samat
kuin entisen.Siellä on myös joukko varavarok-
keita.

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 (V70 R) .... 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. Sähkökäyttöinen matkustajan istuin,

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

valonheittimien pyyhkimet (V70 R) ..... 15
35. – .............................................................. –
36. – .............................................................. –

Nro Ampeeria
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Tavaratilan varokkeet

Nro Ampeeria
1. Peruutusvalot ........................................ 10
2. Seisontavalot, sumuvalot, tavaratilan

valaistus, rekisterikilven
valaistus, jarruvalojen diodit ................. 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. Subwoofer ............................................ 15
15. Varapaikka .............................................. –
16. Varapaikka .............................................. –
17. Lisävaruste audio .................................... 5
18. Varapaikka .............................................. –
19. Pyyhin takana ....................................... 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

976 8

1 2 43 5

3703471m
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Varokkeet on sijoitettu verhoilun taakse
vasemmalle puolelle. Muistakaa vaihtaa
palaneen tilalle uusi varoke, jonka väri ja
ampeeriluku ovat samat kuin entisen.
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Lampunvaihto

Etuosan lampunvaihto
Kaikki hehkulamput edessä (paitsi sumuvalo-
jen) vaihdetaan moottoritilan kautta.

VAROITUS!
�	������	������������������� ��������	�
����������������	
������	�	����	������
���������	����������	���������
�		����	�

 ���������	�����������		�����
��������	
��
�	�����	!����	�������	
���������
������
���	�������	�

* Koskee vain halogeenivalonheittimiä

Hehkulamppujen sijainti
valonheittimessä*

1. Sivuvalo
2. Suuntavalo
3. Lähivalo, seisontavalo
4. Kaukovalo.
Tietyissä versioissa voi olla valkoinen muovi-
holkki hehkulampun vaihdon tiellä. Tämä
voidaan murtaa pois ja hävittää.

Hehkulamppujen vaihto
Yleistä
Kaikki hehkulamput on eritelty sivulla 176.
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
� Lamput Bi-ksenonvalonheittimessä

Tärkeää!
"�������������	���������	�������	��	��
�
�����#�
���	��	
����	�
	�	��	���������
�
������� ������� �	��������	� ��

����
�	�������	��������	�����	���	�
�����		����
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Lampunvaihto

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

asentoon 0.
� Poistakaa peitekansi.
� Irrottakaa liitinkappale.
� Irrottakaa kiinnitysjousi. Työntäkää

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

� Vetäkää hehkulamppu ulos ja poistakaa se.

���

���
� Asentakaa uusi hehkulamppu, joka voidaan

asettaa vain yhdellä tavalla.
� Työntäkää kiinnitysjousta ylöspäin ja

lopuksi hieman vasemmalle niin, että se
lukkiutuu kiinnikkeeseensä.

� Kytkekää pistoke.
� Asenna peitekansi.

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

asentoon 0.
� Poistakaa peitekansi.
� Vetäkää hehkulamppu pois.
� Irrottakaa liitinkappale.
� Kääntäkää lamppua vastapäivään puoli

kierrosta, vetäkää hehkulamppu ulos ja
poistakaa se.

���

���
� Asentakaa uusi hehkulamppu, joka voidaan

asettaa vain yhdellä tavalla.
� Kytkekää pistoke.
� Aseta hehkulamppu paikalleen, käännä sitä

siten, että liitinkappale asettuu alaspäin.
� Asenna peitekansi.

Lähivalolamppu Kaukovalolamppu

3501788 3501786m

Lähivalon hehkulampun asennus
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Lampunvaihto

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

asentoon 0.
� Irrottakaa peitekansi, jonka takana myös

lähivalo on.
� Vetäkää hehkulamppu pois.
� Irrottakaa liitinkappale.
���

���
� Asentakaa uusi hehkulamppu.
� Kytkekää pistoke.
� Asenna peitekansi.

Seisontavalo Suuntavalon hehkulamppu, vasen puoli Suuntavalon hehkulamppu, oikea puoli

Suuntavalo, vasen puoli
��������	�
� ������
� Sammuttakaa valot ja kääntäkää virta-avain

asentoon 0.
� Kiertäkää lampunpidintä vastapäivään ja

ottakaa se pois.
� Irrottakaa lamppu lampunpitimestä paina-

malla sisäänpäin ja kiertämällä vastapäivään.
���

���
� Asentakaa uusi hehkulamppu painamalla

sitä sisäänpäin ja kääntämällä myötäpäivään.
� Asentakaa hehkulampun pidin valaisinpe-

sään, kääntäkää sitä myötäpäivään.

Suuntavalo, oikea puoli
� Sammuttakaa valot ja kääntäkää virta-avain

asentoon 0.

� Irrottakaa jäähdytysputki (1)
kylmälaatikosta.

� Irrottakaa täyttöputken ruuvi (2).
� Vetäkää putkea (3) suoraan ylöspäin.
� Irrottakaa putken huohotusletku (4).
� Vaihtakaa hehkulamppu.
� Tarkastakaa, että huuhtelunestesäiliön ja

täyttöputken välinen tiiviste on oikeassa
asennossa.

� Painakaa täyttöputki (3) paikalleen.
� Painakaa täyttöputken huohotusletku (4)

takaisin paikalleen.
� Kiertäkää täyttöputken ruuvi (2) kiinni.
� Asentakaa kylmälaatikon (1)

jäähdytysputki.

3501792m 3501787m
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Lampunvaihto

Sivuvalot
� Kääntäkää hehkulampunpidintä myötäpä-

ivään ja vetäkää se pois.
� Vaihtakaa hehkulamppu.
� Asentakaa hehkulampunpidin kääntämällä

sitä vastapäivään.

Sumuvalot (lisävaruste)
��������	�
 ������
� Sammuttakaa valot ja kääntäkää virta-avain

asentoon 0.
� Kiertäkää lampunpidintä vähän vastapä-

ivään.
� Vetäkää hehkulamppu ulos ja poistakaa se.
���

���
� Asentakaa uusi hehkulamppu, joka voidaan

asettaa vain yhdellä tavalla.
� Asentakaa hehkulampunpidin, kääntäkää

hieman myötäpäivään. Merkinnän ”TOP”
pitää olla ylöspäin.

Sivuvilkut
��������	�
� ������
� Avatkaa etuovi puoliksi.
� Työntäkää käsi etulokasuojan taakse ja

painakaa lamppu ulos yhdessä valaisinpesän
kanssa. Antakaa johtimien tulla mukana.

� Kääntäkää hehkulampunpidintä neljänne-
skierros vastapäivään ja vetäkää suoraan
ulos valaisinpesästä.

� Irrottakaa hehkulamppu liitinkappaleesta
vetämällä se suoraan ulos.

���

���
� Kytkekää uusi hehkulamppu liitinkappalee-

seen ja asettakaa se valaisinpesään kääntä-
mällä neljänneskierros myötäpäivään.

� Asentakaa valaisin linsseineen etulo-
kasuojaan. Painakaa suoraan sisäänpäin.

Sivuvalo Sumuvalot Sivuvilkku

3501789m
3500889d

3500894d
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Lampunvaihto
Peruutus-, seisonta- ja
takasumuvalon vaihto
� Sammuttakaa valot ja kääntäkää virta-

avain asentoon 0.
� Laskekaa luukku alas.
� Kiertäkää lampunpidintä vastapä-

ivään ja ottakaa se pois.
� Painakaa lamppua sisään, kiertäkää

vastapäivään ja poistakaa lamppu.
� Vaihtakaa uusi lamppu.
� Kiinnittäkää lampunpidin ja kiertäkää

sitä myötäpäivään.
� Käännä luukku takaisin.

Kaiutinsäleikkö

Luukku

Vaihto- takaseisontavalo ja
jarruvalot  takana
� Sammuttakaa valot ja kääntäkää virta-

avain asentoon 0.
� Vääntäkää kaiuttimien ritilä varovasti

irti litteällä ruuvitaltalla.
� Vetäkää kaiuttimen punainen tappi ulos.
� Painakaa tämän jälkeen punaisen

ulosvedetyn tapin yläpuolella olevaa
mustaa tappia ja kiertäkää kaiutin irti.

� Kiertäkää sitten ko. lampunpidintä
vastapäivään ja ottakaa se pois.

� Vaihtakaa uusi lamppu.
� Kiinnittäkää lampunpidin ja kiertäkää

sitä myötäpäivään.
� Kiinnittäkää kaiutin ja painakaa

punainen tappi sisään.
� Painakaa kaiuttimen ritilä takaisin

paikalleen.

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

1

2

3

4

5
3501077m

1. Suuntavalo
2. Jarruvalo
3. Seisontavalot
4. Seisontavalot, Sumuvalo (vain vasen puoli)
5. Peruutusvalo

Hehkulam-
punpidin

Hehkulamput on eritelty sivulla 176.
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Rekisterikilven lampun vaihto
� Sammuttakaa valot ja kääntäkää virta-avain

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

vetäkää se ulos.
� Irrottakaa liitin kiertämällä vastapäivään ja

vetäkää lamppu ulos.
� Vaihtakaa tilalle uusi lamppu.
� Kiinnittäkää liitin ja kiertäkää myötäpäivään.
� Asentakaa valokotelo paikalleen täydellisenä

ja kiinnittäkää ruuvilla.

Lampunvaihto

3500998m

Meikkipeili, eri versiot

Meikkipeili
� Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja kiertäkää

siten, että valaisimen lasi irtoaa.
� Poistakaa hehkulamppu.
� Asentakaa uusi hehkulamppu.
� Painakaa ensin lampun lasin alareuna neljän

kiinnikkeen yläpuolelle ja painakaa sitten
yläreuna kiinni.

3501378m

Vaihto- Autoonnousuvalo -
etuovet
Autoonnousuvalot ovat kojetaulun alla kuljetta-
jan ja matkustajan puolella.
���	�
��������
� Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja kiertäkää

kevyesti, niin valokotelo irtoaa.
� Irrottakaa rikkinäinen lamppu ja vaihtakaa

tilalle uusi lamppu.
� Tarkastakaa, että uusi lamppu palaa.

Asentakaa valokotelo paikalleen.

3500871d
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Ruosteenestokäsittely - tarkastus ja korjaus

Ruostesuojaus

Jo tehtaalla Volvoon on tehty tarkka ja täydellinen ruostesuojaus. Kori on
valmistettu galvanoidusta teräspellistä. Alusta on suojattu kulutusta
kestävällä ruosteensuoja-aineella. Palkkien ja suljettujen korirakenteiden
sisään on ruiskutettu ohut, tunkeutuva ruosteensuoja-ainekerros.

Voitte ylläpitää autonne ruostesuojausta mm. seuraavasti:
� Pitäkää auto puhtaana! Huuhdelkaa alusta - korkeapainepesussa

suuttimen etäisyyden maalipinnasta tulee olla alle 30 cm!
� Tarkastuttakaa ja korjauttakaa ruostesuojaus säännöllisesti.

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.

Ruostesuojauksen paikkaaminen
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) ohutta (väritöntä) nestettä näkyviin kohteisiin
b) paksua nestettä kulutuksena alttiina oleviin alustan pintoihin

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

Kun ruostesuojaus on tehty, liika ruosteenestoaine voidaan pyyhkiä pois
suositeltuun puhdistusaineeseen 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-liikkeestän-
ne voitte ostaa ruosteenestovahaa.
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Maalipinnan vaurioiden korjaus

8100503A

Suojatkaa ympäristö tarvittaessa

Maalipinta
Maalipinta muodostaa tärkeän osan auton
ruostesuojauksesta ja se on siksi tarkastettava
säännöllisesti. Maalipinnan vauriot on käsiteltä-
vä heti, jottei ruostuminen pääsisi alkuun.
Tavallisimpia vaurioita, jotka voitte korjata itse,
ovat seuraavat:
� vähäiset kiveniskemät ja naarmut
� vauriot esim. lokasuojien reunoissa ja ovissa

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

Vähäiset kiveniskemät
ja naarmut
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) huolellises-
ti ja levittäkää sitä pienellä siveltimellä tai
tulitikulla (kuva 2).

� Kun pohjamaali on kuivunut, levittäkää
pintamaali siveltimellä.

� Muolehtikaa siitä että maali on hyvin
sekoitettu, 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
Varmistukaa siitä, että saatte oikeaa väriä.
Värikoodinumero on tuotekilvessä moottoriti-
lassa.

Värikoodi
0300048A

2. KG

1. KG

KG

KG

VOLVO CAR CORP. 
MADE IN
SWEDEN

1

2 3
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VAROITUS!
Pesun jälkeen: koejarruttakaa aina, niin että kosteus ja korroosio
eivät pääse vaurioittamaan jarruja! Painakaa silloin tällöin kevyesti jar-
rupoljinta ajaessanne pitempiä matkoja sateessa tai lumisohjossa, jotta
jarrupalat lämpenisivät ja kuivuisivat. Tehkää samoin myös lähtiessänne
ajamaan hyvin kostealla tai kylmällä säällä.

Pesu
Peskää auto usein!
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.
� 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 viemärivede-
nerotin. 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. Neuvotelkaa Volvo-
korjaamonne kanssa.

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

Sopiva pesuaine:
Autonpesuaine (autoshampoo).

Huolehtikaa siitä, että:
Peskää aina lintujen jätökset auton maalipinnalta mahdollisimman pian.
Jätökset sisältävät nimittäin kemikaaleja, jotka vaikuttavat maaliin ja
muuttavat sen väriä hyvin nopeasti. Värilaikkujen poisto ei onnistu
kiillottamalla.

VAROITUS!
Älkää peskö moottoria, kun se on lämmin. Tulipalonvaara!
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Pesu
Automaattipesu
Automaattipesu on yksinkertainen ja nopea tapa auton saamiseen
puhtaaksi. Muistakaa kuitenkin, että automaattipesu ei voi korvata
käsinpesua.
Pesuautomaatin harjat eivät ulotu täydellisesti joka kohtaan.
Auton ensikuukausina suosittelemme käsinpesua.

Kiillotus ja vahaus
Vahatkaa ja kiillottakaa auto, kun maalipinta on mielestänne himmeä ja
kun haluatte antaa maalipinnalle erityissuojaa 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.

Verhoilun puhdistus
Tekstiiliverhoilun tahrojen käsittely
Likaantuneen tekstiiliverhoilun puhdistamiseen suosittelemme erikoispu-
hdistusainetta, jota voitte hankkia Volvo-myyjältänne. Muunlaiset
kemikaalit voivat pilata verhoilun palonkesto-ominaisuudet.

Muoviosien ja vinyylin tahrojen käsittely
Sisustan vinyyli- ja muoviosien puhdistukseen suositellaan erityistä
puhdistusainetta, jota on saatavana Volvon jälleenmyyjiltä.
Älkää koskaan kaapiko tai hieroko tahraa. Älkää koskaan käyttäkö
voimakkaita tahranpoistoaineita. Pyyhkikää miedolla saippualiuoksella ja
haalealla vedellä.

Nahkaverhoilun tahrojen käsittely
Likaantuneen nahkaverhoilun puhdistamiseen suosittelemme erikoispuh-
distusainetta, jota voitte hankkia Volvo-myyjältänne
Volvon nahanhoitosarjan käyttäminen kerran tai kahdesti vuodessa on
suositeltavaa, jotta nahka säilyttäisi pehmeytensä ja mukavuutensa.

Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita liuottimia kuten bensiiniä, spriitä,
mineraalitärpättiä jne., sillä ne voivat vahingoittaa niin tekstiili-, vinyyli-
kuin nahkaverhoiluakin.

Turvavöiden puhdistus
Käyttäkää vettä ja synteettistä pesuainetta, Volvo-jälleenmyyjältänne saatte
erityistä tekstiilinpuhdistusainetta. Varmistakaa, että vyö on kuiva, ennen
kuin se kelataan takaisin sisään.

Tärkeää!
Terävät esineet ja tarranauhasulkijat voivat vahingoittaa auton tekstiili-
verhoilua.



154

Pesu
Vettä hylkivällä pintakerroksella
(valinnaisvaruste) varustettujen
ulkotaustapeilien ja etusivuikkunoiden
puhdistus
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-
jälleenmyyjältä. Sitä tulee käyttää ensimmäisen kerran kolmen vuoden
jälkeen ja sitten vuosittain.
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Volvo huolto
Ennen kuin auto lähti tehtaalta, se koeajettiin perusteellisesti. Lisäksi
autolle tehtiin Volvo Car Corporation’in määräysten mukainen tarkastus,
ennen kuin se luovutettiin Teille.
Jotta Volvonne pysyisi jatkuvasti liikenneturvallisuudeltaan, varmatoi-
misuudeltaan ja luotettavuudeltaan huipputasolla, Teidän on syytä
noudattaa Volvon huolto-ohjelmaa, joka on selostettu auton huoltokirjassa.
Kehotamme teettämään huollot aina Volvo-korjaamolla. Volvo-korjaamol-
lanne on ammattitaitoinen henkilökunta, erikoistyökalut ja huoltokirjal-
lisuus, jotka takaavat huollon korkean laadun. Volvo-korjaamoilla
käytetään myös aina Volvon alkuperäisvaraosia. Volvon huolto-ohjelma on
laadittu normaaliautoilijaa silmälläpitäen.

Tärkeää!
Volvon takuu edellyttää Huolto- ja takuukirjan ohjeiden noudattamista.

Huolto tai lisävarusteiden asennus
Huolto tai lisävarusteiden asennus, joka liittyy auton sähköjärjestelmään,
voidaan tehdä vain erityisesti autoa varten kehitetyn
elektronisen varustuksen avulla. Ottakaa tämän vuoksi aina yhteys Volvo-
korjaamoonne, ennen kuin annatte aloittaa tai tehdä huoltotöitä, jotka
vaikuttavat sähköjärjestelmään.

Volvon huolto
Ajoneuvon tietojen tallennus
Volvo-henkilöautonne yhdellä tai useammalla tietokoneella on mahdol-
lisuus tallentaa yksityiskohtaisia tietoja. Tämä informaatio, joka on
tarkoitettu käytettäväksi tutkimustarkoituksissa turvallisuuden kehittämi-
seksi edelleen ja auton tiettyjen järjestelmien vikojen diagnosointiin, voi
sisältää tietoja kuten; esimerkiksi kuljettajan ja matkustajien turvavöiden
käyttö, auton eri järjestelmien ja moduulien toimintainformaatio ja
informaatio moottori-, kaasunläppä-, ohjaus-, jarru- ja muista
järjestelmistä.
Tämä informaatio voi käsittää tietoja kuljettajan tavasta ajaa autoa.
Sellainen informaatio voi sisältää tietoja, mutta ei yksinomaan, auton
nopeudesta, jarru- ja kaasupolkimen käytöstä sekä ohjauspyörän liikkeistä.
Viimemainittu data voidaan tallentaa rajatulta aikajaksolta autoa ajettaessa
ja sen jälkeen kolaritapahtumasta tai lähellä onnettomuuden uhkaa.
Volvo Car Corporation ei myötävaikuta tämän tallennetun informaation
luovuttamiseen suostumusta. Kuitenkin Volvo Car Corporation voidaan
pakottaa antamaan tietoja kansallisen lainsäädännön perusteella.
Muutoin voivat Volvo Car Corporation ja valtuutetut korjaamot tulla
lukemaan ja käyttämään tietoja.

Epäsuotuisat ajo-olosuhteet
Epäsuotuisissa ajo-olosuhteissa suositellaan moottoriöljyn, öljynsuodatti-
men ja ilmansuodattimen vaihtoa useammin kuin mitä Huolto- & Takuu-
kirjassa suositellaan.
Epäsuotuisiin  ajo-olosuhteisiin katsotaan kuuluviksi:

� Pitkäaikainen ajo pölyisessä/hiekkaisessa ympäristössä
� Pitkäaikainen ajo matkailuvaunun ja/tai perävaunun kanssa
� Pitkäaikainen vuoristoajo
� Pitkäaikainen suurella nopeudella ajo
� Pitkäaikainen joutokäynti ja/tai hitaalla nopeudella ajo
� Ajo alhaisissa lämpötiloissa - alle 0 °C -  pääasiassa lyhyitä matkoja,

alle 10 km.
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Volvon huolto

7700243d

VAROITUS!

Autonne sytytysjärjestelmän jännite on erittäin korkea!
Sytytyslaitteessa vallitsee hengenvaarallinen jännite!
Älkää koskeko sytytystulppia, sytytysjohtimia tai sytytyspuolaa moot-
torin käydessä tai sytytyksen ollessa kytkettynä!
Sytytysvirran on oltava katkaistuna seuraavia töitä suoritettaessa:

� Moottoritesterin kytkeminen.
� Sytytysjärjestelmän osien kuten sytytystulppien, sytytyspuolan,

virranjakajan, sytytysjohtimien jne. vaihto.

Huomioikaa seuraavat seikat ennen
huoltotöiden aloittamista:
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.

Auton nostaminen
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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Konepelti, Moottoritila

8200092d
8200095d

1

2
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8

9

107a

2000276m

Konepellin avaaminen
Vetäkää kojetaulun alla oikealla tai vasemmalla
puolella olevasta lukituskahvasta. Lukon
avautuessa kuuluu ääni. Työntäkää käsi
konepellin etureunan alta ja painakaa varmuus-
salvan kahvaa ylös. Avatkaa konepelti.

... painakaa ylöspäin ja avatkaa

Moottoritila
1. Paisuntasäiliö, jäähdytysjärjestelmä
2. Ohjaustehostimen öljysäiliö
3. Pesunestesäiliö
4. Öljynmittatikku, moottori
5. Jäähdytin
6. Öljyntäyttö, moottori
7. Kytkin-/jarrunestesäiliö (vasen ohjaus)
7a. Kytkin-/jarrunestesäiliö (oikea ohjaus)
8. Rele-/varokekeskus
9. Ilmansuodatin
10. Akku (tavaratilassa)

Vetäkää kahvasta...

VAROITUS!

Tarkastakaa, että konepelti lukkiutuu kunnol-
la kun suljette sen!

VAROITUS!
Sähkötuuletin:
Sähkötuuletin voi käynnistyä senkin jäl-
keen, kun moottori on pysäytetty!
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Diesel
Polttonestejärjestelmä
Epäpuhtaudet vaurioittavat erittäin herkästi dieselmoottoreita. Käyttäkää
vain tunnettujen öljy-yhtiöiden dieselpolttoaineita, jotka täyttävät suosi-
tellun polttoainelaadun vaatimukset sivun 174 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 polttonestesäiliöön vähemmän, jos säiliö on melko
täynnä.

Polttonesteen täytön aikana tulee tarkastaa, että täyttöputkea ympäröivä
alue on puhdas. Jos täytätte polttoainetta säännöllisesti omasta säiliöstän-
ne, pitää polttoaine suodattaa.

Varokaa roiskuttamasta polttonestettä maalatuille pinnoille. Peskää
mahdolliset roiskeet pois saippualla ja vedellä.

Polttonesteen loppuessa
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.

Kondensoituneen veden poistaminen
polttonestesuodattimesta
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.

Tärkeää!
Dieselpolttoaineet, joita ei saa käyttää:
Erikoislisäaineet, Marine Diesel Fuel,
polttoöljy, RME (kasviöljy-metyyliesteri),
kasviöljy.
Nämä polttoaineet eivät täytä Volvon suosi-
tusten mukaisia vaatimuksia ja lisäävät kulu-
mista sekä moottorivaurioita, joita Volvon
takuut eivät kata.



159

IMG-203460

Moottoriöljy
Moottoriöljyn ja
öljynsuodattimen tarkastus ja
vaihto
Tietyillä moottoreilla on öljynlaatutarra
konepellissä, ks. tarran sijainti sivulta 166.
Tarrassa oleva erittely kertoo mitä öljylaatua ja
viskositeettia moottorin täytetään. Kaikkien
moottoriversioiden erittelyt ovat sivulla 168.

Huolto- ja takuukirjassa ovat ohjeet sopivista
öljyn ja öljynsuodattimen vaihtoväleistä.
Ajettaessa epäsuotuisissa olosuhteissa suositel-
laan lyhyempiä vaihtovälejä, ks. sivu 155.

Moottoriöljyn määrä pitää tarkastaa ja öljy
vaihtaa säännöllisesti.

On tärkeää, että öljymäärä tarkastetaan jo ennen
uuden auton ensimmäistä varsinaista öljynvaih-
toa. Huolto- ja takuukirja kertoo minkä
ajomäärän kohdalla tämän 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 pientä öljymäärä, koska öljy ei ole
ehtinyt valua alas öljypohjaan.

HUOM! Ks. suositeltu öljylaatu, viskositeetti ja
määrätiedot sivulta 171.

Öljyn pintatason pitää olla mittatikun
merkityllä alueella.

Tärkeää!
Käyttäkää aina suositeltua öljylaatua ja oike-
aa viskositeettia.
Älkää käyttäkö ylimääräisiä lisäaineita. Ne
voivat vahingoittaa moottoria.
Jos on täytetty muuta öljyä, ottakaa yhteys
lähimpään Volvo-korjaamoon.

Öljyn tarkastus moottorin ollessa
kylmä:
• Pyyhkikää mittatikku kuivaksi ennen tar-

kastusta.
• Tarkastakaa öljyn määrä mittapuikolla.

Pinnan tulee olla MIN- ja MAX-merkin
välissä.

• Jos pinta on lähellä MIN-merkkiä, voidaan
aluksi lisätä 0,5 litraa öljyä. Lisätkää, kun-

nes öljypinta mittapuikossa on lähempänä
MAX-merkkiä kuinMIN-merkkiä.
Lisättävä öljymäärä, ks. sivua 171.

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

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

• Pyyhkikää mittatikku 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 171.

Tärkeää!
Älkää koskaan täyttäkö yli MAX-merkin.
Öljyn kulutus voi lisääntyä, jos moottoriin
täytetään liikaa öljyä.

VAROITUS!
Älkää tiputtako öljyä kuumalle pakosarjalle,
siitä voi syttyä tulipalo.

Tietyissä moottoreissa on öljymäärän anturi, ks.
sivulta 35 mittariston näyttöteksti.
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Jäähdytysneste, määrän tarkastus ja lisäys
Noudattakaa pakkausten ohjeita. On tärkeää sovittaa pakkasnesteen ja
veden seossuhde vallitsevaan säähän. Älkää koskaan lisätkö pelkkää
vettä. Jäätymisvaara lisääntyy, jos pakkasnesteen osuus on liian pieni tai
liian suuri.

Nesteiden ja öljyjen määrätiedot ja suositeltu laatu ilmenevät sivulta 170.

Tärkeää!
On erittäin tärkeää käyttää Volvon suosituksen mukaista korroosiolta
suojaavaa jäähdytysnestettä. Uuden auton jäähdytysnesteen pakkasen-
kestävyys on n. -35 °C.

Tarkastakaa jäähdytysneste säännöllisesti
Pintatason pitää olla paisuntasäiliön MIN- ja MAX-merkin välillä.
Lisätkää nestettä, kun pinta on laskenut MIN-merkkiin.

Tärkeää!
Moottoria saa käyttää vain jäähdytysjärjestelmän ollessa täytettynä.
Korkeat lämpötilat voivat aiheuttaa vaurioita (halkeamia) sylinterinkan-
teen.

VAROITUS!
Jäähdytysneste voi olla hyvin kuumaa. Jos jäähdytysnestettä on lisättä-
vä moottorin ollessa lämmin, avatkaa paisuntasäiliön tulppa hitaasti,
jotta ylipaine pääsee poistumaan.

Jäähdytysneste
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Jarruneste, Ohjaustehostin, Pesuneste

Jarru- ja kytkinnestesäiliö
Jarru- ja kytkinnesteellä on yhteinen säiliö1.
Nesteen pinnan on oltava MIN- ja MAX-
merkin välissä. Tarkastakaa määrä säännöllise-
sti. Vaihtakaa jarruneste joka toinen vuosi tai
joka toisen määräaikaishuollon yhteydessä.
Nesteiden ja öljyjen määrätiedot ja suositeltu
laatu ilmenevät sivulta 170.

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

Ohjaustehostimen
nestesäiliö
Tarkastakaa määrä jokaisen huollon yhtey-
dessä. Nestettä ei tarvitse vaihtaa. Pintatason
pitää olla ADD- ja FULL-merkin välillä.
Nesteiden ja öljyjen määrätiedot ja suositeltu
laatu ilmenevät sivulta 170.

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

Pesunestesäiliö
Tuulilasin-, takalasin- ja ajovalojenpesimillä on
yhteinen nestesäiliö. Nesteiden ja öljyjen
määrätiedot ja suositeltu laatu ilmenevät
sivulta 170.
Käyttäkää talvella jäätymätöntä pesunesteliuosta,
jotteivät pumppu, säiliö ja letkut jäätyisi.

Vihje: Puhdistakaa pyyhkimien sulat huuhtelu-
nesteen lisäyksen yhteydessä.

3601948d

Pesunestesäiliö

5200679m

ADD
FULL

VAROITUS!
Jos jarrunesteen pinta on säiliössä
MIN-merkin alapuolella, autolla ei saa
ajaa, ennen kuin jarrunestettä on lisätty.
Syy jarrunesteen häviämiseen on selvi-
tettävä.

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

Jarru-
ja kytkinnestesäiliö

Ohjaustehostimen nestesäiliö
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Akun hoito
ruuvitalttaa kansien irrotukseen. Jokaisessa
kennossa on oma maksimimäärän merkki.

� Lisätkää tarvittaessa tislattua vettä akun mak-
simimäärän merkkiin saakka.

� Älkää koskaan täyttäkö yli maksimitasomer-
kin (A).

Tärkeää!
Käyttäkää aina tislattua tai deionisoitua vettä
(akkuvettä).

� Kiinnittäkää kannet kunnolla.

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

Akun hoito
Akun kestoon ja toimintaa vaikuttavat käynnis-
tysten ja tyhjenemisien lukumäärä, ajotapa, ajo-
olosuhteet sekä ilmasto-olosuhteet yms.
Pysäköintilämmittimen ja vastaavien suurten
virrankuluttajien toistuva käyttö yhdessä lyhyiden
ajomatkojen kanssa voi johtaa akun tyhjenemi-
seen, mikä voi aiheuttaa käynnistysongelmia.

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

3100063d

A

Symbolit

Käyttäkää suojalaseja.

Tarkemmat tiedot löytyvät
käyttöohjekirjasta.

Säilyttäkää akku lasten
ulottumattomissa.

Akku sisältää syövyttävää
happoa.

Välttäkää kipinöitä ja
avotulta.

Räjähdysvaara.

VAROITUS!
Akussa voi muodostua kaasua, joka räjähtää
erittäin herkästi. Käynnistyskaapelien
väärästä kytkennästä syntyvä kipinä riittää
räjäyttämään akun. Akku sisältää rikkihap-
poa, joka voi aiheuttaa vakavia syöpy-
misvaurioita. Jos rikkihappoa joutuu silmiin,
iholle tai vaatteisiin, huuhdelkaa runsaalla
vedellä. Jos happoa on joutunut silmiin, ha-
keutukaa välittömästi lääkäriin.
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3100181m

Akun hoito

 VAROITUS!
Akussa voi muodostua kaasua, joka räjähtää
erittäin herkästi. Käynnistyskaapelien väärästä
kytkennästä syntyvä kipinä riittää räjäyttä-
mään akun. Akku sisältää rikkihappoa, joka
voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita. Jos
rikkihappoa joutuu silmiin, iholle tai vaatteisi-
in, huuhdelkaa runsaalla vedellä. Jos happoa
on joutunut silmiin, hakeutukaa välittömästi
lääkäriin.

A

B

A. Akku ilman peitekoteloa
B. Akku peitekotelolla

Akun vaihto
Akun irrotus:
� Katkaiskaa virta ja ottakaa avain pois.
� Odottakaa vähintään 5 minuuttia, ennen

kuin koskette sähköliitäntöihin. Tällöin
kaikki tiedot auton sähköjärjestelmästä eh-
tivät 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 mu-

ovikansi 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.
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Pyyhkimen sulan uusinta

3602076D

Valonpyyhkimen sulan
uusinta1

• Kääntäkää pyyhkimen varsi eteenpäin.
• Vetäkää sulka irti ulospäin.
• Painakaa uusi sulka paikalleen.
• Tarkastakaa että sulka on kiinnittynyt

kunnolla paikalleen!

Takalasinpyyhkimen sulan
vaihto
• Kääntäkää pyyhkimen varsi taaksepäin.
• Irrottakaa pyyhinsulka vetämällä se ulos

peräoveen päin. Painakaa uusi sulka kiinni.
• Tarkastakaa että sulka on kiinnittynyt

kunnolla paikalleen!

Pitkä

Lyhyt

Tuulilasinpyyhkimien sulkien
vaihto
• Kääntäkää pyyhkimen varsi ylös ja tarttukaa

pyyhinsulkaan.
• Painakaa pyyhinsulan uritettuja lukkojousia

sisään samalla, kun sulka nostetaan varren
jatkeelta.

• Asentakaa uusi sulka päinvastaisessa jär-
jestyksessä.

• Tarkastakaa, että se on kunnolla kiinni.

HUOM! Huomatkaa, että kuljettajan puoleinen
pyyhinsulka on pitempi kuin matkustajan
puoleinen.

3603056d

1 Koskee mallia V70 R
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Erittely
Mallimerkinnät
Mainitkaa kaikessa autoanne koskevassa
yhteydenotossa piirimyyjän kanssa sekä
varaosia ja tarvikkeita tilatessanne auton
mallimerkintä, alustanumero ja moottorin
numero.

1 Malli- ja mallivuosimerkintä sekä
alustan numero.
Meistetty moottoritilaan tuulilasin
alapuolelle.

2 Mallimerkintä, alustanumero, sallitut
enimmäiskuormat, värin ja verhoilun
koodinumerot sekä tyyppihyväksyntä-
numero.
Kilpi sisälokasuojassa oikean valonheittimen
takana.

3 Moottorin mallimerkintä, osanumero
ja valmistusnumero.
Moottorin oikealla puolella.

4 Vaihteiston mallimerkintä
ja valmistusnumero.
a: Käsivaihteisto: etusivulla.
b: Automaattivaihteisto (AW55-50):

yläsivulla.

5 Moottorin öljytarra* ilmoittaa öljylaa-
dun ja viskositeetin (sijoitettu konepellin
alareunaan).

* Tietyt moottoriversiot
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Mitat ja painot

0300047A

KG

KG

KG1.

KG2.

VOLVO CAR CORP. SWEDEN
MADE IN

1
2
3
4

Mitat
Pituus .................... 472 (XC 473) cm
Leveys .................. 180 (XC 186) cm
Korkeus* .............. 147-149 (AWD 148-151/XC 155-156/R 145-149) cm
Akseliväli .............. 276 cm
Raideleveys,
etupyörä ................ 156 (XC 161) cm
Raideleveys,
takapyörät ............. 156 (XC 155/R 154) cm
*: riippuen vanne- ja rengaskoosta

�����������	�����
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Takaistuimen selkänoja ylösnostettuna,
kuorma ulottuu selkänojan yläreunaan ................................................. 485
Takaistuimen selkänoja alaslaskettuna,
kuorma ulottuu etuistuimien selkänojien yläreunaan ............................ 745
Takaistuimen selkänoja alaslaskettuna,
kuorma ulottuu sisäkattoon ................................................................ 1641

Varoitus!
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman
painon ja sijoituksen mukaan.

Painot
Massa toimintakunnossa sisältää kuljettajan, 90 % täytetyn polttoainesäi-
liön painon ja muut huuhtelu-/jäähdytysnesteet yms.
Matkustajien paino sekä asennetut lisävarusteet, ts. vetokoukku, kuulaan
kohdistuva paino (perävaunun ollessa kytkettynä, ks. taulukkoa),
taakkateline, kattolaatikko jne. vaikuttavat kuormitettavuuteen eikä niitä
lasketa massaan toimintakunnossa.
Sallittu kuormitus (kuljettajan lisäksi) = Kokonaismassa - Massa
toimintakunnossa.
Ks. tarran sijainti sivulta 166.

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
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2.0T BIFUEL BIFUEL 2.4 2.0T 2.5T 2.4
2.5T AWD

Moottoriversio B5204T5 B5244SG B5244SG2 B5244S B5244S2 B5254T2 B5244T4a

Teho* (kW/r/s) 132/92 103/97 103/85 125/100 103/75 154/83 162/83
AWD - - - - - - -

(hv/r/min) 180/5500 140/5800 140/5100 170/6000 140/4500 210/5000 220/5000
AWD - - - - - - -

Vääntömomentti* (Nm/r/s) 240/31-83 192/75 214/75 225/75 220/55 320/25-75 285/33-83
AWD - - - - - - -

(kpm/r/min) 24,5/1850-5000 19,6/4500 21,8/4500 23,0/4500 22,5/3300 32,6/1500-4500 35,7/2100-4000
AWD - - - - - - -

Sylinteriluku 5 5 5 5 5 5 5

Sylinterin läpimitta (mm) 81 83 83 83 83 83 81

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

Iskutilavuus (dm3 tai litraa) 1,98 2,44 2,44 2,44 2,44 2,52 2,40

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

Sytytystulpat:

Elektrodien kärkiväli (mm) 0,7 1,2 1,2 1,2 1,2 0,7 3x1,2

Kiristysmomentti (Nm) 30 30 30 30 30 30 25

Moottorin erittely

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

Varmistaaksenne mikä moottori autossa on katsokaa moottorin tyyppimerkintä moottoritilasta, sivu 166.
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T5 R D5 2.4D 2.4D
AWD D5 AWD

Moottoriversio B5244T5 B5254T4 D5244T D5244T2 D5244T3a

Teho* (kW/r/s) 191/92 220/92 120/67 96/67 85/67
AWD - 220/100 - - -

(hv/r/min) 260/5500 300/5500 163/4000 130/4000 116/4000
AWD - 300/6000 - - -

Vääntömomentti (Nm/r/s) 350/35-83 400/33-88 340/29-50 280/29-50 280/29-46
AWD - 350/31-100 - - -

(kpm/r/min) 35,7/2100-5000 40,8/1950-5250 34,7/1750-3000 28,6/1750-3000 28,6/1750-2750
AWD - 35,7/1850-6000 - - -

Sylinteriluku 5 5 5 5 5

Sylinterin läpimitta (mm) 81 83 81 81 81

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

Iskutilavuus (dm3 tai litraa) 2,40 2,52 2,40 2,40 2,40

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

Sytytystulpat:

Elektrodien kärkiväli (mm) 0,7 0,7 - - -

Kiristysmomentti (Nm) 28 28 - - -

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

Moottorin erittely

Varmistaaksenne mikä moottori autossa on katsokaa moottorin tyyppimerkintä moottoritilasta, sivu 166.
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Määrä Suositeltu laatu

Vaihteistoöljy Käsivalintainen 5-vaihteinen (M56) 2,1 litraa Vaihteistoöljy1: MTF 97309

Käsivalintainen 6-vaihteinen (M66) 2,0 litraa

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

Jäähdytysneste Bensiinimoottorit ilman turboa 8,0 litraa Jäähdytysneste ja korroosiosuoja sekoitettuna veteen, ks. pakkausta.
Bensiinimoottorit turbolla 9,0 litraa Termostaatti avautuu lämpötilassa: bensiinimoottorit 90 ºC, dieselmoottorit 82 ºC.

Dieselmoottorit 12,5 litraa

Ilmastointi 1000 grammaa2 Öljy: PAG, Kylmäaine: R134a (HFC134a)

Jarruneste 0,6 litraa DOT 4+

Ohjaustehostin Järjestelmä: 0,9 litra Ohjaustehostinöljy: WSS M2C204-A tai vastaava tuote samalla
josta säiliö 0,2 litra erittelyllä.

Huuhtelunestesäiliö Versio ilman suurpainehuuhtelua 4,5 litraa Volvon suosittelemaa jäätymisenestoainetta sekoitettuna
        varustettu suurpainehuuhtelulla 6,4 litraa veteen suositellaan miinusasteiden yhteydessä.

Polttoainesäiliö Säiliön tilavuus, ks. osaa Polttoaine sivulla 173.

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.

Täyttömäärät
Muut nesteet ja voiteluaineet
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Täyttömäärät

Öljyn on täytettävä suositeltu laatuvaatimus, jos
valitaan toinen viskositeetti.

Tärkeää!
Käyttäkää aina suositeltua öljylaatua ja oike-
aa viskositeettia.
Älkää käyttäkö ylimääräisiä lisäaineita. Ne
voivat vahingoittaa moottoria.
Jos on täytetty muuta öljyä, ottakaa yhteys
lähimpään Volvo-korjaamoon.
Jos käytetään muuta kuin Volvon suosittele-
maa öljylaatua, voi aiheutua lisääntynyttä
kulumista ja moottorivaurioita, joita Volvon
takuut eivät kata.

Moottoriversio Täyttötilavuus Tilavuus1/ litraa Suositeltu Viskositeetti2

MIN-MAX välillä öljylaatu:

2.0T B5204T5 0-1,2 5,5 Jos moottoritarra on ACEA A5/B5 SAE 0W-30

2.4 B5244S 0-1,2 sijoitettu konepeltiin on voimassa

2.4 B5244S2 0-1,2 määrä- ja laatutiedot

2.4 B5244T4 0-1,2 tässä taulukossa. Ks. sijainti

T5 B5244T5 0-1,2 sivulta 166.

2.5T B5254T2 0-1,2
1 Sisältää suodattimen vaihdon
2 Öljyn on täytettävä laatuvaatimus, vaikka valitaankin kaavion mukaan toinen viskositeetti.

�������������

Moottoritarrassa esitetään:
1. Öljylaatu
2. Viskositeetti

Moottoriöljy

2200293v
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1 Sisältää suodattimen vaihdon.
2 Jos valitaan kaavion mukaan toinen viskositeetti kuin taulukossa oleva, öljyn laatuvaatimukset pitää täyttää.

Poikkeukselliset ajo-olosuhteet
Tarkastakaa öljy useammin vaikeissa ajo-
olosuhteissa, esim. vuoristoajossa, joka
edellyttää runsasta moottorijarrutusta sekä
ajettaessa moottoriteillä suurilla nopeuksilla.
Tämä voi aiheuttaa epänormaalin korkea
öljynlämpötilan tai suuren öljynkulutuksen.

Bensiinimoottorit: Valitkaa vaikeisiin ajo-
olosuhteisiin täyssynteettinen moottoriöljy, joka
antaa moottorille ylimääräisen suojan.

Volvo suosittelee Castrol® -öljytuotteita.

Moottoriversio Täyttömäärä Tilavuus1/ litraa Suositeltu Viskositeetti2

MIN-MAX välillä öljylaatu:

2.0T B5204T5 0-1,2 5,8 ACEA A1/B1 SAE 5W-30

2.4 B5244S 0-1,2

2.4 B5244S2 0-1,2

2.4 B5244T4 0-1,2

T5 B5244T5 0-1,2

2.5T B5254T2 0-1,2

R B5254T4 0-1,2 5,5

BIFUEL B5244SG 0-1,2 5,8

BIFUEL B5244SG2 0-1,2

D5 D5244T 0-2,0 ACEA A3/B3/B4 SAE 0W-30

2.4D D5244T2 0-2,0 6,5

2.4D D5244T3 0-2,0

Öljylaadun, viskositeetin ja
määrän noudattamiseksi tämän
taulukon mukaisesti pitää ensin
tarkastaa, ettei autossa ole
moottoritarraa konepellissä, ks.
sijainti sivulta 166.

Moottoriöljy

Täyttömäärät
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Polttoaine
Polttoaineenkulutus ja hiilidioksidipäästöt

2.4 B5244S2 Käsivalintainen 5-vaihteinen (M56) 9,0 214 70
Automaattivaihteisto (AW55-51) 9,7 231

2.4 B5244S Käsivalintainen 5-vaihteinen (M56) 9,2 220 70
Automaattivaihteisto (AW55-51) 9,8 234

2.0T B5204T5 Käsivalintainen 5-vaihteinen (M56) 9,1 217 70
Automaattivaihteisto (AW55-51) 9,9 237

2.5T B5254T2 Käsivalintainen 5-vaihteinen (M56) 9,2 219 70
Automaattivaihteisto (AW55-51) 10,1 241
Käsivalintainen 5-vaihteinen (M58) 9,9 237 72
Automaattivaihteisto (AW55-51) 10,6 255
Käsivalintainen 5-vaihteinen (M58) 10,2 244 72
Automaattivaihteisto (AW55-51) 11,1 266

2.4T B5244T42 Automaattivaihteisto (AW55-51) - - 70
Automaattivaihteisto (AW55-51) - - 72

T5 B5244T5 Käsivalintainen 6-vaihteinen (M66) 9,5 226 70
Automaattivaihteisto (AW55-51) 10,0 239

V70R  B5254T4 Käsivalintainen 6-vaihteinen (M66) 10,7 256 68
Automaattivaihteisto (AW55-51) 11,1 266

D5 D5244T Käsivalintainen 5-vaihteinen (M56) 6,5 171 70
Automaattivaihteisto (AW55-50) 7,9 209
Käsivalintainen 6-vaihteinen (M66) 7,3 194 68
Automaattivaihteisto (AW55-51) 8,4 223
Käsivalintainen 6-vaihteinen (M66) 7,5 199 68
Automaattivaihteisto (AW55-51) 8,4 223

2.4D D5244T2 Käsivalintainen 5-vaihteinen (M56) 6,5 171 70
Automaattivaihteisto (AW55-50) 7,9 209

2.4D D5244T3 Käsivalintainen 5-vaihteinen (M56) 6,5 171 70
Bi-fuel B5244SG Käsivalintainen 5-vaihteinen (M56) 9,0 215 303

Automaattivaihteisto (AW55-50) 10,0 240
Bi-fuel B5244SG2 Käsivalintainen 5-vaihteinen (M56) 9,4 225 303

Automaattivaihteisto (AW55-50) 10,0 240

AWD

XC70

XC70
AWD

AWD

AWD

XC70

7CV

Moottoriversio Vaihteisto Kulutus Hiilidioksidi- Polttoainesäiliön
litraa/100 km1 päästöt(CO2) g/km tilavuus, litraa

1 Polttoainelaatu
vaikuttaa päästöarvoi-
hin, jotka voivat tämän
vuoksi erota ilmoitetu-
ista arvoista, jos
käytetään muuta kuin
Volvon suositteleman
normin mukaista
polttoainetta.

2 Tietyt maat

3 Bensiinisäiliö
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Polttoaine
Ilmoitettu polttoaineenkulutus
Virallisesti ilmoitetut polttoaineenkulutusluvut
perustuvat normitettuun ajojaksoon EU:n
direktiivin 80/1268 comb. mukaan. Polttoai-
neenkulutuslukuihin voidaan vaikuttaa, jos
autoon asennetaan lisävarusteita, jotka vaikutta-
vat auton massaan. Lisäksi voivat ajotapa ja
muut ei-tekniset seikat vaikuttaa auton polttoai-
neenkulutukseen.
Ajettaessa polttoaineella, jonka oktaaniluku on
91 RON, kulutus kasvaa ja teho pienenee.

Tärkeää!
Tankatkaa oikeaa bensiiniä!
Autossanne on katalysaattori ja vain lyijytön-
tä bensiiniä saa käyttää, koska muutoin kata-
lysaattori tuhoutuu.

Suositeltu polttoainelaatu
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

Tärkeää!
Dieselpolttoaineet, jota ei saa käyttää: Eri-
koislisäaineet, Marine Diesel Fuel, polttoöljy,
RME (kasviöljy-metyyliesteri), kasviöljy.
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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Katalysaattori ja pyöränripustus

Katalysaattori
Katalysaattorin tehtävänä on puhdistaa pako-
kaasuja. Se on sijoitettu pakokaasuvirtaukseen
lähelle moottoria, jotta se voi nopeasti saavuttaa
toimintalämpötilansa.
Katalysaattori muodostuu kanavilla varustetusta
rungosta (keraamisesta tai metallisesta).
Kanavien seinämät on päällystetty ohuella
kerroksella platinaa/rhodiumia/palladiumia.
Metallit vastaavat katalysaattorin toiminnasta,
ts. ne kiihdyttävät kemiallista prosessia
kulumatta itse.

Lambda-tunnistin TM 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.

Pyöränripustus, jousitus
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.2501524m
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Sähköjärjestelmä
Yleistä
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 maadoitusjohtimel-
la.

Akku
Jännite 12 V 12 V 12V
Kylmäkäynnistysvirta 520 A 600 A 800 A*
(CCA)
Varakapasiteetti 100 min120 min 170 min
(RC)
* Dieselillä ja pysäköintilämmittimellä varustetut
autot.

Jos käynnistysakku vaihdetaan, varmistakaa, että
vaihdetaan akkuun, jonka kylmäkäynnistyskyky
ja varakapasiteetti vastaavat alkuperäisakkua
(katsokaa akussa olevaa tarraa).

Generaattori, suurin virta 140 A
Käynnistysmoottori, teho 1,4/2,2 kW

Hehkulamput
Hehkulamput Tyyppi (LL) Kanta

1. Kaukovalo H9 65W
2. Lähivalo H7 55W
3. Bi-ksenon D2R 35W
4. Sumuvalo edessä H1 55W
4. Sumuvalo edessä
(V70 R) H3 55W
5. Seisontavalo edessä,
sivuvalo edessä,
autoonnousuvalaistus
takana W5W W2,1x9,5d
6. Suuntavalo
edessä/takana PY 21W BAU 15s
7. Sivuvilkku WY5W W2,1x9,5d
8. Jarruvalo,
peruutusvalo P21W BA15s

9. Sumutakavalo P21/4W BAZ15d
10. Seisontavalo takana R5W BA15s
11. Rekisterikilven
valaistus,
autoonnousuva-
laistus edessä,
tavaratilan valaistus C5W SV8,5
12. Meikkipeilin
valaistus 1,2W SV5,5
Käsinekotelon valaistus 3W BA9

Hehkulamput Tyyppi (LL) Kanta
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Audiolaitteet (lisävaruste)

Katsaus, Stereojärjestelmä HU-450 178

Katsaus, Stereojärjestelmä HU-650 179

Katsaus, Stereojärjestelmä HU-850 180

Audiotoiminnot 181

Radiotoiminnot 184

Kasettisoitin 192

CD-soitin 193

Dolby Surround Pro Logic II 196

Tekniset tiedot - Audiolaitteet 198
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Stereojärjestelmä HU-450

5. SCAN - Automaattinen asemanhaku
6. EXIT - Askeltaa taaksepäin valikossa,
7. Navigointipainikkeet –

CD/radio - etsii/vaihtaa asemaa tai raitaa
Kasetti - Pikakelaus eteen-/taaksepäin
seuraavan/edellisen kappaleen valinta

8. Näyttö
9. FM - Pikavalinta välillä FM1, FM2,

FM3
10. AM - Pikavalinta välillä AM1, AM2
11. TAPE - Pikavalinta
12. AUTO - Automaattinen asemien

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

3905002m

HU-450
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Stereojärjestelmä HU-650

1. POWER (pois/päällä) - Painakaa
VOLUME - Kääntäkää

2. Asemantallennuspainikkeet/paikan
valitseminen CD-vaihtajassa (1-6)

3. BASS  – Painakaa ulos ja kääntäkää
4. TREBLE – Painakaa ja kääntäkää
5. BALANCE – Painakaa ja kääntäkää
6. FADER – Painakaa ulos ja kääntäkää
7. SOURCE PUSH MENU –

Avaa päävalikon – Painakaa
Kääntäkää valitaksenne:
Radio – FM, AM
CD
CD-vaihtaja (lisävaruste)

8. SCAN – Automaattinen asemanhaku
9. EXIT – Askeltaa taaksepäin valikossa
10. Navigointipainikkeet –

etsii/vaihtaa aseman tai raidan
11. CD-levyn poisto
12. CD-luukku
13. CD-levyn satunnaissoitto
14. FM - Pikavalinta välillä FM1, FM2,

FM3
15. AM - Pikavalinta välillä AM1, AM2
16. CD - Pikavalinta
17. AUTO - Automaattinen asemien

esiviritys
18. Näyttö

HU-650

3905003m

COMPACT

DIGITALAUDIO
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Stereojärjestelmä HU-850

1. POWER (pois/päällä) - Painakaa
VOLUME - Kääntäkää

2. Asemantallennuspainikkeet/paikan
valitseminen CD-vaihtajassa (1-6)

3. BASS - Painakaa ja kääntäkää
4. TREBLE - Painakaa ulos ja kääntäkää
5. BALANCE - Painakaa ja kääntäkää
6. FADER - Painakaa ja kääntäkää
7. SOPURCE PUSH MENU –

Avaa päävalikon - Painakaa
Kääntäkää valitaksenne:
Radio - FM, AM
CD
CD-vaihtaja (lisävaruste)

8. SCAN – Automaattinen asemanhaku
9. EXIT – Askeltaa taaksepäin valikossa
10. Navigointipainikkeet –

etsii/vaihtaa aseman tai raidan
11. CD-levyn poisto
12. Dolby Surround Pro Logic II
13. 2-kanavainen stereo
14. 3-kanavainen stereo
15. CD-luukku
16. CD-levyn satunnaissoitto
17. FM - Pikavalinta välillä FM1, FM2,

FM3

18. AM - Pikavalinta välillä AM1, AM2
19. CD - Pikavalinta
20. AUTO - Automaattinen asemien

esiviritys
21. Näyttö

3905001m

HU-850

COMPACT

DIGITALAUDIO
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Audiotoiminnot HU-450/650/850

Strömbrytare till/från
Tryck på knappen för att sätta på eller stänga av
radion.

Volymkontroll
Vrid ratten medurs för att höja volymen.
Volymkontrollen är elektronisk och saknar
ändlägen. Om du har knappsats i ratten, öka
eller minska volymen med + respektive -
knapparna.

3902418d

Katkaisin päälle/pois
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 äänenvoimak-
kuutta painamalla + tai -.

Äänenvoimakkuuden säätö
(lisävaruste) varustetut autot
Kiertäkää säädintä myötäpäivään äänenvoi-
makkuuden lisäämiseksi (+6 dB).

Kiertäkää säädintä vastapäivään äänenvoimak-
kuuden pienentämiseksi tai kaiuttimen sulkemi-
seksi.

Säädin keskiasennossa = normaaliasento.

3903096m

Äänenvoimakkuuden säätö -
TP/PTY/NEWS
Jos kasettia tai CD-levyä soitetaan radion
ottaessa vastaan liikennetiedotusta, uutislähe-
tystä tai valittua ohjelmatyyppiä, soitto keskey-
tyy ja tiedotus kuuluu liikennetiedoille,
uutislähetykselle tai ohjelmatyypille valitulla
äänenvoimakkuudella. Äänenvoimakkuus
säädetään äänenvoimakkuuden säätimellä.
Kun vastaanotto on päättynyt, laite palaa
entiselle äänenvoimakkuudelle ja jatkaa kasetin
tai CD-levyn soittoa.
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3901858d

Audiotoiminnot HU-450

Fader – Etu/
takatasapainosäädin
Säätäkää etu- ja takakaiuttimien välinen
tasapaino sopivaksi painamalla nuppia ja
kiertämällä sitä oikealle (enemmän ääntä
etukaiuttimista) tai vasemmalle (enemmän ääntä
takakaiuttimista). Keskiasento on tasapainon
“normaaliasento”. Painakaa nuppi takaisin
alkuasentoonsa säädön jälkeen.

Balance – Oikea/
vasentasapaino
Säätäkää tasapaino painamalla nuppi sisään,
vetämällä sitä ulos ja kiertämällä sitä vasemmal-
le tai oikealle. Keskiasennossa tasapaino on
“normaali”. Painakaa nuppi takaisin alkuasen-
toonsa säädön jälkeen.

Aaltoalueen valitsin
Äänilähteet voidaan valita kahdella tavalla:

Joko pikavalintapainikkeilla AM, FM,
TAPE  tai SOURCE-säätimellä.
Kääntäkää SOURCE-säädintä valitaksenne
radion (FM1, FM2, FM3 ja AM1, AM2). Tällä
säätimellä voitte myös valita kasettisoittimen tai
CD-vaihtajan (valinnaisvaruste), jos sellainen
on kytketty.
AM- ja FM-painikkeen toistuvalla painamisella
askellatte välillä FM1, FM2, FM3 ja AM1,
AM2.
Valittu äänilähde näkyy näytössä.

Bass – Basso
Säätäkää bassoäänet painamalla säätönuppi ulos
ja kiertämällä sitä vasemmalle tai oikealle.
Keskiasento on bassoäänien “normaaliasento”.
Painakaa nuppi takaisin alkuasentoonsa säädön
jälkeen.

Treble – Diskantti
Säätäkää diskanttiäänet painamalla nuppia,
vetämällä sitä lisää ulospäin ja kiertämällä sitä
vasemmalle tai oikealle. Keskiasento on
diskanttiäänien “normaaliasento”. Painakaa
nuppi takaisin alkuasentoonsa säädön jälkeen.

3901856d 3905008m
3905063m
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Aaltoalueen valitsin
Äänilähteet voidaan valita kahdella tavalla:

Joko pikavalintapainikkeilla AM, FM,
CD tai SOURCE-säätimellä.
Kääntäkää SOURCE-säädintä valitaksenne
radion (FM1, FM2, FM3 ja AM1, AM2). Tällä
säätimellä voitte myös valita CD-soittimen tai
CD-vaihtajan (valinnaisvaruste), jos sellainen
on kytketty.
AM- ja FM-painikkeen toistuvalla painamisella
askellatte välillä FM1, FM2, FM3 ja AM1,
AM2.
Valittu äänilähde näkyy näytössä.

Audiotoiminnot HU-650/850

3905008m3905009m

3905067m

Balance – Oikea/
vasentasapaino
Säätäkää tasapaino painamalla säädin ulos ja
kääntämällä sitä vasemmalle tai oikealle.
Keskiasennossa tasapaino on “normaali”.
Painakaa nuppi takaisin alkuasentoonsa säädön
jälkeen.

Fader – Etu/
takatasapainosäädin
Säätäkää etu- ja takakaiuttimien välinen
tasapaino sopivaksi painamalla nuppia ja
kiertämällä sitä oikealle (enemmän ääntä
etukaiuttimista) tai vasemmalle (enemmän ääntä
takakaiuttimista). Keskiasento on tasapainon
“normaaliasento”. Painakaa nuppi takaisin
alkuasentoonsa säädön jälkeen.

Bass – Basso
Säätäkää bassoäänet painamalla säätönuppi ulos
ja kiertämällä sitä vasemmalle tai oikealle.
Keskiasento on bassoäänien “normaaliasento”.
Painakaa nuppi takaisin alkuasentoonsa säädön
jälkeen.

Treble – Diskantti
Säätäkää diskanttia painamalla säädin ulos ja
kääntämällä sitä vasemmalle tai oikealle.
Keskiasennossa diskantti on ”normalisoitu”.
Painakaa nuppi takaisin alkuasentoonsa säädön
jälkeen.
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Ohjauspyörän näppäimet
Jos ohjauspyörässä on näppäimet, painakaa
oikeata tai vasenta nuolta valitaksenne esivalitut
asemat.
HUOM!
Jos autossa on integroitu puhelin voidaan
ohjauspyörän näppäimillä käyttää vain puhelin-
toimintoja puhelimen ollessa aktivoituna. Tällöin
näkyvät näytössä aina puhelintiedot.

Puhelin kytketään  pois painamalla .

Sulkekaa puhelin, jos Teillä ei ole SIM-korttia,
katsokaa sivua 200.

3905010m

Manuaalinen asemanhaku
Painakaa  tai  ja pitäkää se painettuna.
MAN esitetään näytössä. Radio askeltaa hitaasti
valittuun suuntaan ja lisää nopeutta muutaman
sekunnin kuluttua. Vapauttakaa painike, kun
haluamanne taajuus esitetään näytössä. Jos
taajuutta pitää säätää, tämä tehdään painamalla
lyhyesti jotain nuolipainiketta  tai .
Manuaalinen säätötila pysyy viisi sekuntia
viimeisen painalluksen jälkeen.

Selaus
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.

Asemanhaku
Painakaa  tai  hakeaksenne pienempiä tai
suurempia taajuuksia. Radio hakee seuraa
kuunneltavaa asemaa ja asettuu sille. Painakaa
näppäintä uudelleen, jos haluatte jatkaa hakua.

Radiotoiminnot HU-450/650/850

3901873d

3903260m

V70, XC70 V70 R



185

Asemien ohjelmointi

1. Säätäkää haluttu taajuus.

2. Painakaa lyhyesti PRESET/CD-säädintä.
Valitkaa numero kiertämällä eteen- tai
taaksepäin. Tallentakaa haluttu taajuus ja
asema painamalla uudelleen.

Esivalinta
Valitaksenne esiviritetyn radio-ohjelman
käännätte PRESET/CD -säätimen tallennetun
numeron kohdalle. Valittu ohjelma näkyy
näytössä.

Asemien automaattitallennus
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 joukko signaalil-

taan voimakkaita asemia (enintään 10)
asetetulta taajuusalueelta tallennetaan nyt
auto-tallennusmuistiin. 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 automaattisessa tallennustilassa,
esitetään Auto näytössä. Teksti häviää palattaes-
sa tavalliseen radiotilaan.
Palatkaa tavalliseen radiotilaan painamalla
FM, AM tai EXIT tai kääntämällä
PRESET/CD-säädintä.

Automaattitallennustilaan palaaminen:
Painakaa lyhyesti AUTO.

3905007d 3905063m

Radiotoiminnot HU-450

3901873d

3903260m

V70, XC70 V70 R
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Asemien automaattitallennus
Auto hakee ja tallentaa automaattisesti enintään
kymmenen  voimakasta AM- tai FM-asemaa
erilliseen muistiin. Jos asemia löytyyenemmän
kuin kymmenen, valitaan kymmenen voimakka-
inta. Toiminto on erityisen käyttökelpoinen
alueilla, joiden radioasemat ja niiden taajuudet
eivät ole tiedossa.

1. Valitkaa radiotila AM- tai FM-painikkeella.
2. Haku aloitetaan pitkällä (yli 2 sekuntia)

Auto-painikkeen painalluksella.
3. Auto esitetään näytössä ja joukko signaalil-

taan voimakkaita asemia (enintään 10)
asetetulta taajuusalueelta tallennetaan nyt
auto-tallennusmuistiin. 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 automaattisessa tallennustilassa,
esitetään Auto näytössä. Teksti häviää palattaes-
sa tavalliseen radiotilaan.
Palatkaa tavalliseen radiotilaan painamalla
FM-, AM- tai EXIT-painiketta.

Automaattitallennustilaan palaaminen:
Painakaa lyhyesti AUTO.

Asemantallennus

Halutun aseman tallennus jollekin pikavalinta-
painikkeista 1-6:

1. Hakekaa haluamanne asema.
2. Painakaa asemantallennuspainiketta, jolle

asema tallennetaan, ja pitäkää se painettuna.
Ääni häviää pariksi sekunniksi ja STATION
STORED esitetään näytössä.

Jopa 6 asemaa voidaan tallentaa alueilla AM1,
AM2, FM1, FM2 ja FM3, kaikkiaan 30
asemaa.

3905060m
3905009m
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Radio Data System - RDS
RDS on järjestelmä, joka yhdistää samaan
verkostoon kuuluvat lähetysasemat. Sillä mm.
varmistetaan, että oikea taajuus on valittuna-
riippumatta siitä, mitä asemaa kuunnellaan tai
mikä äänilähde on aktiivinen (esim. CD). Sen
avulla voidaan myös ottaa vastaan liikennetie-
dotuksia ja löytää tietyn tyyppisiä ohjelmia.
Radioteksti on myös osa RDS-järjestelmää.
Radioasema voi esim. lähettää tietoja parhaillaan
kuunneltavasta radio-ohjelmasta.
Jotkut radioasemat eivät käytä RDS-järjestel-
mää, tai ne käyttävät vain valittuja osia sen
tarjoamista mahdollisuuksista.

PI-haku (automaattinen
asemanhaku)
RDS-asemaa kuunneltaessa tallentuu radioon
erilaista tietoa, esim. liikennetiedotuksia.
Kun esivalittu RDS-lähetin valitaan myöhem-
mässä tilanteessa, radio päivittää lähettimen
RDS-informaation. Jos radio on raja-alueella tai
juuri lähettimen kuuluvuusalueen ulkopuolella,
radio hakee automaattisesti tämän kanavan
mahdollisimman voimakkaan lähettimen.

Jos mikään lähetin ei kuulu, radio vaikenee ja
näyttö esittää PI SEEK, kunnes asema on
löydetty.

Radiotoiminnot HU-450/650/850

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.

Liikennetiedotukset -
TP-asema
RDS-asemien lähettämät liikennetiedotukset
keskeyttävät muiden äänilähteiden toiston ja
kuuluvat tähän tarkoitukseen säädetyllä
äänenvoimakkuudella. Radio palaa aikaisempa-
an äänilähteeseen ja äänenvoimakkuuteen heti
tiedotuksen loputtua.

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-
säädintä.

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 SOUR-
CE-säädintä.

4. Painakaa EXIT.

TP esitetään näytössä, kun toiminto on
aktivoituna. Painakaa EXIT, jos ette halua
kuunnella lähetettävää liikennetiedotusta.
TP-toiminto on kuitenkin edelleen kytkettynä ja
radio odottaa seuraavaa liikennetiedotusta.
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TP-haku
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.

Uutiset
Ohjelmakoodatut tiedotukset (kuten RDS-
asemien uutiset) keskeyttävät muiden äänilähtei-
den toiston ja kuuluvat tähän tarkoitukseen
säädetyllä äänenvoimakkuudella. Radio palaa
aikaisempaan äänilähteeseen ja äänenvoimakku-
uteen heti uutislähetyksen loputtua.

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
seuraavaa uutisohjelmaa.

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.

Radiotoiminnot HU-450/650/850
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Ohjelmatyypit Näyttö

OFF PTY OFF
Uutiset Uutiset
Ajankohtaisohjelmat Ajankoht
Tiedotuksia Info
Urheilu Urheilu
Opetus Opetus
Teatteri Teatteri
Kulttuuri ja taide Taide
Tiede Tiede
Viihde Viihde
Pop-musiikki Pop
Rock-musiikki Rock
Kevyt musiikki Kevyt M
Kevyt klassinen Kevyt kl
Klassinen musiikki Klass M
Muu musiikki Muu mus
Sää Sää
Talous Talous
Lastenohjelmat Lasten
Yhteiskunnalliset asiat Yhteisk
Hengelliset asiat Hengell
Puhelinkontakti Puhelin
Matkat ja lomat Matkat
Vapaa-aika ja
harrastukset Vapaa-ai
Jazz-musiikki Jazz
Kantrimusiikki Kantri
Kansallinen musiikki Kans M
Vanhat suosikit Suosikit
Kansanmusiikki KansanM
Dokumentit Dokum

Ohjelmatyyppi - PTY
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

hakea edelleen vasemmalla tai oikealla
nuolipainikkeella.

6. Jos valittua ohjelmatyyppiä lähettävää
asemaa ei löydy, radio palaa aikaisempaan
taajuuteen.

Kaikilla radioasemilla ei ole PTY-nimikettä.

PTY-valmiustila
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.

Radiotoiminnot HU-450/650/850
PTY-language
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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Automaattinen
taajuuspäivitys
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.

EON - Paikallinen/Kaukainen
(Enhanced Other Networks)
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.

Alueelliset radio-ohjelmat
Alueellinen-toiminto ei ole normaalisti aktivoi-
tuna. Toiminto aktivoituna voitte jatkaa
alueohjelman kuuntelua, 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.

Radiotoiminnot HU-450/650/850
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Radiotoiminnot HU-450/650/850
RDS-toimintojen
palauttaminen
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.

ASC (Active Sound Control)
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.

Radioteksti
Tietyt RDS-asemat lähettävät tietoja ohjelmien
sisällöstä, esiintyjistä jne.
Painakaa FM-painiketta pari sekuntia
päästäksenne mahdolliseen lähetettävään
Radiotekstiin, joka tällöin esitetään näytössä.
Kun teksti on esitetty kaksi kertaa, radio palaa
näyttämään asemaa/taajuutta. Lyhyt FM-
painikkeen painallus lopettaa Radiotekstin
näyttämisen.
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Kasettisoitin HU-450

3901876d3901857d

DOLBYBNR

Pikakelaus
Nauhaa pikakelataan eteenpäin, jos painatte ja
pidätte alhaalla painikkeen   ja taaksepäin
painikkeella . Näytössä esitetään ”FF”
(eteenpäin) tai ”REW” (taaksepäin) pikakelauk-
sen aikana. Pikakelaus lakkaa, kun painatte
näppäintä uudelleen.

Seuraava kappale, edellinen
kappale
Jos painatte painiketta , kasettinauhaa
kelataan automaattisesti eteenpäin seuraavaan
kappaleeseen. Jos painatte painiketta ,
kasettinauhaa kelataan automaattisesti taaksepä-
in edelliseen kappaleeseen. Jotta näin tapahtui-
si, on kappaleiden välillä oltava noin viiden
sekunnin tauko. Jos auton ohjaus-pyörässä on
näppäimet, voitte käyttää myös nuolia.

Kasettiluukku
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.

Nauhan suunnanvaihto
Painakaa REV-näppäintä, jos haluatte kuunnella
nauhan toista puolta. Näytössä näkyy, kumpaa
puolta soitetaan.

Kasetin poisto
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.

Dolby B kohinanvaimennus
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.

Selaus
Scan-toiminto soittaa kymmenen sekuntia
jokaisen kappaleen alusta.
Painakaa SCAN- tai EXIT-painiketta, kun olette
löytänyt kappaleen, jonka haluatte kuunnella.

3905010m

3901873d
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CD-soitin HU-650

CD-soitin
Työntäkää CD-levy sisään. Jos olette jo tehnyt
tämän, valitkaa CD kääntämällä SOURCE-
säädintä tai painamalla pikavalintapainiketta CD.

CD-levyn poisto
Jos painatte kuvassa olevaa painiketta, CD-
soitin pysähtyy ja soimassa ollut levy syötetään
ulos.

HUOM: Liikenneturvallisuussyistä Teillä on
kaksitoista sekuntia aikaa ottaa pois ulostyönty-
nyt levy. Sen jälkeen CD-soitin vetää sen
takaisin sisään ja jatkaa viimeksi soitetulta
raidalta.

3901862d

Pikakelaus
Painakaa ja pitäkää painettuna  tai 
etsiäksenne raidalta tai koko levyltä. Haku
jatkuu niin kauan kuin painikkeita pidetään
painettuina.

Kappaleen vaihto
Painakaa  tai  siirtyäksenne edelliseen tai
seuraavaan raitaan. Raidan numero esitetään
näytössä.
Myös ohjauspyörän painikesarjaa voidaan
käyttää tähän tarkoitukseen.

Selaus
Scan-toiminto soittaa kymmenen sekuntia
jokaisen kappaleen alusta.
Painakaa SCAN- tai EXIT-painiketta, kun
olette löytänyt raidan, jonka haluatte kuunnella.

Satunnaissoitto
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.

TÄRKEÄÄ! Käyttäkää vain 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.

3905010m

3901873d
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Ulkopuolinen CD-vaihtaja

CD-vaihtaja
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 painakaa

levyt sisään.
4. Painakaa kasetti takaisin CD-vaihtajaan.

Paikan valinta
Valitkaa soitettava levy kääntämällä PRESET/
CD-säädintä (HU-450) tai numeropainikkeilla
1-6 (HU-650/850).
Levyn ja raidan numero esitetään näytössä.

Pikakelaus
Painakaa ja pitäkää painettuna  tai 
etsiäksenne raidalta tai koko levyltä. Haku
jatkuu niin kauan kuin painikkeita pidetään
painettuina.

Kappaleen vaihto
Painakaa  tai  siirtyäksenne edelliseen tai
seuraavaan raitaan. Raidan numero esitetään
näytössä.
Myös ohjauspyörän painikesarjaa voidaan
käyttää tähän tarkoitukseen.

Selaus
Scan-toiminto soittaa kymmenen sekuntia
jokaisen kappaleen alusta.
Painakaa SCAN- tai EXIT-painiketta, kun olette
löytänyt kappaleen, jonka haluatte kuunnella.

Satunnaissoitto
Painakaa RND-painiketta (HU-650 ja 850)
satunnaissoittotoiminnon kytkemiseksi. Jos
Teillä on radio HU-450, valitsette REV-
painikkeen. Satunnaisesti 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.

TÄRKEÄÄ! Käyttäkää vain 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.

3903125m

3905010m

3901873d
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Integroitu CD-vaihtaja HU-850

Integroitu CD-vaihtaja
HU-850:ssa on integroitu 6 levyn CD-vaihtaja.
Painakaa pikavalintapainiketta CD tai kääntäkää
SOURCE-säädinta CD-soittimen aktivoimisek-
si. CD-soitin alkaa soittaa viimeksi soitetun levyn
viimeksi soitettua kappaletta. Voitte asettaa 6
levyä CD-soittimeen. Uutta levyä asettaessanne
Teidän pitää valita soittimesta vapaa paikka.
Valitkaa tyhjä paikka numeropainikkeilla 1-6.
Paikka, joka on tyhjä, esitetään näytössä.
Varmistakaa, että näytössä näkyy ”LOAD
DISC” ennen kuin työnnätte uuden levyn
vaihtajaan.

CD-levyn poisto
Jos painatte kuvassa olevaa painiketta CD-soitin
pysähtyy ja soitettava levy syötetään ulos.

HUOM: Liikenneturvallisuussyistä Teillä on
kaksitoista sekuntia aikaa ottaa pois ulostyön-
tynyt levy. Sen jälkeen CD-soitin vetää sen
takaisin sisään ja jatkaa viimeksi soitetulta
raidalta.

Levyn numeron valinta
Valitkaa soitettava levy numeropainikkeilla 1-6.
Levyn ja raidan numero esitetään näytössä.

Pikakelaus
Painakaa ja pitäkää painettuna  tai 
etsiäksenne raidalta tai koko levyltä. Haku
jatkuu niin kauan kuin painikkeita pidetään
painettuina.

Kappaleen vaihto
Painakaa  tai  siirtyäksenne edelliseen tai
seuraavaan raitaan. Raidan numero esitetään
näytössä.
Myös ohjauspyörän painikesarjaa voidaan
käyttää tähän tarkoitukseen.

Selaus
Scan-toiminto soittaa kymmenen sekuntia
jokaisen kappaleen alusta.
Painakaa SCAN- tai EXIT-painiketta, kun olette
löytänyt kappaleen, jonka haluatte kuunnella.

Satunnaissoitto
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.

3901862d

TÄRKEÄÄ! Käyttäkää vain 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.

3905010m

3901873d
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Dolby Surround Pro Logic II HU-850

Dolby Surround Pro Logic II -
tila
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
Dolby Surround Pro Logic II on kehitetty
edelleen aiemmasta järjestelmästä ja se antaa
olennaisesti paremman äänikuvan. Parannuk-
sen huomaavat erityisen hyvin takaistuimella
matkustavat.

Dolby Surround Pro Logic II kojelaudan
keskellä olevalla keskikaiuttimella varustettuna
antaa hyvin lähellä todellisuutta olevan
äänielämyksen.
Normaalit stereokanavat vasen-oikea jakautu-
vat 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-kanavainen stereo
Valitkaa 3-kanavainen stereo painamalla 3-CH.
Näytössä näkyy 3-CH. Palatkaa 2-kanavaiseen
stereoon painamalla OFF.

3901877d3905088d
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Centre Level
Toimintoa käytetään keskikanavan tason
säätämiseen.

1. Painakaa SOURCE-säädintä.
2. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa

ADVANCED MENU ja painakaa
SOURCE-säädintä.

3. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
AUDIO SETTINGS ja painakaa SOURCE-
säädintä.

4. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
CENTRE LEVEL ja painakaa SOURCE-
säädintä.

5. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa taso
ja painakaa SOURCE-säädintä.

6.  Painakaa EXIT.

Dolby Surround Pro Logic II HU-850
Surround Level
Toimintoa käytetään takakanavien tehotason
säätämiseen.

1. Painakaa SOURCE-säädintä.
2. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa

ADVANCED MENU ja painakaa
SOURCE-säädintä.

3. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
AUDIO SETTINGS ja painakaa SOURCE-
säädintä.

4. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
SURROUND LEVEL ja painakaa SOUR-
CE-säädintä.

5. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa taso
ja painakaa SOURCE-säädintä.

6. Painakaa EXIT.

Mid EQ Level
Toimintoa käytetään kaiuttimien äänen hieno-
säätöön.

1. Painakaa SOURCE-säädintä.
2. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa

ADVANCED MENU ja painakaa
SOURCE-säädintä.

3. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
AUDIO SETTINGS ja painakaa SOURCE-
säädintä.

4. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
MID EQ LEVEL ja painakaa SOURCE-
säädintä.

5. Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa taso
ja painakaa SOURCE-säädintä.

6. Painakaa EXIT.
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Tekniset tiedot - Audiolaitteet

Hälytin
“Hälytys!“ näkyy radion näytössä, kun hälytysviesti lähetetään.
Toimintoa käytetään autoilijoiden varoittamiseksi, jos on sattunut
vakava onnettomuus tai katastrofi, esim. sortunut silta tai ydinvoimala-
onnettomuus.

Dolby-kohinanvaimennus valmistetaan Dolby Laboratories Licensing
Corporationin lisenssillä. Dolby ja kaksois-D merkki  ovat Dolby
Laboratories Licensing Corporationin tavaramerkkejä.

HU-450
Lähtöteho: 4 x 25 W
Lähtöimpedanssi: 4 Ohm
Käyttöjännite: 12V, miinusmaatto

Radio-osa
Taajuusalueet: U (FM) 87,5 - 108 MHz

M (AM) 522  - 1611 kHz
L (AM) 153  - 279 kHz

HU-650
Lähtöteho: 4 x 25 W
Lähtöimpedanssi: 4 Ohm
Käyttöjännite: 12 V, miinusmaatto
Ulkopuolinen vahvistin: 4 x 50 W alt. 4 x 75 W (lisävaruste)

Radio-osa
Taajuusalueet: U (FM) 87,5 - 108 MHz

M (AM) 522  - 1611 kHz
L (AM) 153  - 279 kHz

Bassokaiutin
Sisäänrakennettu vahvistin: 150 W

Matala akkujännite
Jos akkujännite on matala, esitetään teksti mittariston
näytössä. Auton energiansäästötoiminto voi sulkea radion.
Ladatkaa akkua käynnistämällä moottori.

HU-850
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 pitää kytkeä erilliseen tehovahvistimeen.

Radio-osa
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 II Sorround System on
valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation´in lisenssillä.
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Puhelin

Yleiset ohjeet
� Muistakaa liikenneturvallisuus! Jos

kuljettajan on käytettävä kyynärnojan
puhelinluuria, auto on ensin pysäy-
tettävä turvalliseen paikkaan.

� Sulkekaa puhelin, kun tankkaatte
autoanne.

� Sulkekaa puhelin räjäytystyön
läheisyydessä.

� Antakaa vain valtuutetun henkilöstön
huoltaa puhelimenne.

Hätäpuhelu
Voitte soittaa hätäpuhelun hälytysnumeroon
ilman virta-avainta ja SIM-korttia.

� Painakaa Päälle/pois -näppäintä.
� Valitkaa ko. alueen hätänumero

(EU:n alueella: 112).
� Painakaa vihreää näppäintä .

Puhelinjärjestelmä

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 aktivoituna, voi ohjauspyörän
näppäimiä käyttää ainoastaan näytössä näkyviä
puhelintietoja varten. Aktiivitilassa näytössä
näkyvät aina puhelintiedot. Jos haluatte käyttää
näppäimiä radion säätämiseen, on puhelin
kytkettävä pois, katsokaa sivua 202.

3. Näyttö
Näytössä näkyvät valikkotoiminnot, viestit,
puhelinnumerot jne.

4. Puhelinluuri
Puhelinluuria voitte käyttää yksityisluontoisiin
puheluihin, kun haluatte enemmän puhelurau-
haa.

5. SIM-kortti
SIM-kortti asetetaan keskikonsolissa olevan
painikesarjan alle.
Sulkekaa puhelin, jos siinä ei ole SIM-korttia,
muutoin ei ilmoituksia muista toiminnoista
voida esittää näytössä.
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Puhelin

3905079m

V70,
XC70          V70 R
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Puhelin

Aloitus

3902219d3903019m

Puhelimen kytkeminen päälle
ja pois
Puhelimen kytkeminen päälle: Kääntäkää auton
virta-avain asentoon I. Painakaa kuvassa
merkittyä painiketta.

Puhelimen sulkeminen: Painakaa n.
3 sekuntia samaa painiketta. Jos katkaisette
auton virran puhelimen ollessa päällä, puhelin
on päällä, kun kytkette virran seuraavan kerran.

Puhelimen ollessa suljettuna ette voi vastaanot-
taa puheluita.

3903022m

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 muiden toimintojen viestejä voida
esittää näytössä eikä radiota voida käyttää
ohjauspyörän painikkeilla.

Toimintatila
Puhelintoimintojen käytön edellytyksenä on,
että puhelin on toimintatilassa (ei koske
puheluiden vastaanottamista).

Aktivoikaa puhelin painamalla  keskikonso-
lin tai ohjauspyörän näppäinsarjasta.
Aktiivitilassa näytössä näkyvät aina puhelintiedot.
Painakaa  halutessanne kytkeä puhelimen
pois.
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Puhelin

Puhelutoiminnot

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 automaattisesti
puhelun ajaksi. Katsokaa myös valikkovaihto-
ehtoa 5.6.5 koskien audiojärjestelmän äänenvoi-
makkuutta.

Puhelun lopettaminen
Lopettakaa puhelu painamalla  ohjauspyörän
tai keskikonsolin näppäinsarjasta tai laskekaa
luuri. Audiojärjestelmä palaa aikaisempaan
toimintaan.

3902219d 3902220d

Näyttö
Näytössä näkyy senhetkinen toiminto, esimer-
kiksi valikkovaihtoehdot, viestit, puhelinnume-
rot tai asetukset.

3800670d
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Puhelin

Puhelutoiminnot (jatk.)

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
���������	
�� �����������
Puhelinmuistioon tallennettu numero voidaan
kytkeä pikasoittonäppäimeen (0-9). Tehkää
näin:

1. Siirtykää toimintatilaan. Siirtykää näppäimellä
 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.

�����
��
�� ������
Pitäkää haluamaanne pikasoittonäppäintä
painettuna noin 2 sekuntia soittaaksenne.

HUOM! Kun olette kytkenyt puhelimen, on
odotettava hetki ennen kuin pikasoitto tapahtuu.
Lyhytnumeron valitsemiseksi on valikon
4.5 oltava aktivoituna, katsokaa sivua 210.

3902215d

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



205

Puhelin

3902223d

Toiminnot käynnissä olevan
puhelun aikana
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä käyn-
nissä olevan puhelun aikana (valitkaa nuo-
linäppäimillä):

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 202.

Kun olette valinnut Yhdistä ja Teillä on kaksi
käynnissä olevaa puhelua, ovat seuraavat
toiminnot käytettävissä (valitkaa nuolinäppäi-
millä):

Salaus/
Salaus poissa Salaustila

Luuri/Handsfree Käyttäkää luuria tai
handsfree-toimintoa

Muisti Tallennettujen numeroiden
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.

Salaus/Salaus
poissa

Pidetään/
Ei pidetä

 Salaustila

Luuri/
Handsfree

Valitkaa, siirretäänkö
käynnissä oleva puhelu
odotustilaan vai ei

Käyttäkää luuria tai
handsfree-toimintoa

Muisti
Tallennettujen numeroiden
näyttö

Kun Teillä on käynnissä oleva puhelu ja
odotustilassa olevan puhelu, ovat seuraavat
toiminnot käytettävissä (valitkaa nuolinäppäimillä):

Salaus/
Salaus poissa Salaustila

Luuri/Handsfree Käyttäkää luuria tai
handsfree-toimintoa

Tallennettujen numeroiden
näyttö

Yhdistä

Muisti

Voitte puhua molempia
puheluita vuorotellen

Voitte puhua molempia
puheluita samanaikaisesti
(kokouspuhelu)

Vaihda

SMS
Yksittäinen kaksoisäänimerkki ilmaisee, että
SMS-viesti on otettu vastaan.
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Puhelin

3902221d

Soitto muistista
1. Siirtykää toimintatilaan ja 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.

Muistitoiminnot

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 näppäin-
tä: kerran näppäimen ensimmäistä merkkiä,
kaksi kertaa seuraavaa merkkiä jne varten. Välit
tehdään painamalla 1.

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 .
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Puhelin

Valikkotoiminnot

3902222d

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 valikkotoi-
minnossa 5.7.

Valikkotoiminnoilla voitte ohjata ja muuttaa
asetuksia sekä ohjelmoida järjestelmään uusia
toimintoja. Eri valikkovaihtoehdot näkyvät
näytössä.

Pikavalinnat
Kun olette siirtynyt valikkojärjestelmään oikean
nuolen avulla , voitte käyttää numeroita
nuolten ja painakaa vihreää nappia   ja
valitaksenne oikean valikon päävalikkotasosta
( 1, 2, 3, jne), ensimmäisestä alavalikkota-
sosta (1.1, 2.1, 3.1, jne) ja toisesta alavalikko-
tasosta (1.1.1, 2.1.1, jne). Numerot näkyvät
näytössä yhdessä valikkovaihtoehdon kanssa.



208

Puhelin

Päävalikot/alavalikot

1. Puhelurekisteri
��� ������������������
��� ��������� ������
��� �
������� ������
��� �
�������� ������

1.4.1 Kaikki
1.4.2 Ei vastatut
1.4.3 Vastatut
1.4.4 Soitetut
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1.5.1 Viimeinen puhelu
1.5.2 Puhelujen määrä
1.5.3 Kokonaisaika
1.5.4 Nollaus

2. Viestit
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2.4.1 SMSC-numero
2.4.2 Voimassa
2.4.3 Tyyppi

3. Muokkaa muistia
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3.2.1 Muokkaa
3.2.2 Pyyhi
3.2.3 Kopioi
3.2.4 Siirrä
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3.3.1 SIM puhelimeen
3.3.2 Puhelin SIM:iin
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4. Puhelutoiminnot
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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
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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

��� �#$%��	������
5.4.1 On
5.4.2 Off
5.4.3 Automaatti
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5.5.1 PIN-koodi
5.5.2 Puhelinkoodi

��& *���
5.6.1 Soiton voimakkuus
5.6.2 Soittoääni
5.6.3 Näppäinääni
5.6.4 Nop. äänens.
5.6.5 Aut.radio mykist.
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Valikko 1. Puhelurekisteri
1.1 Ei vastatut puhelut:
Tässä näkyy luettelo vastaamattomista puheluis-
ta. Voitte valita soiton, poiston tai numeron
siirron puhelimen tai SIM-kortin muistiin
myöhempiä toimenpiteitä varten.

1.2 Vastatut puhelut:
Tässä näkyy luettelo vastaanotetuista puheluis-
ta. 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 toimenpiteitä 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

Valikko 3. Muistin muokkaus
3.1 Lisäys: Tässä voitte tallentaa nimiä ja
puhelinnumeroita puhelimen tai SIM-kortin
muistiin. Katsokaa lisätietoja kohdasta muistito-
iminnot.

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.

1.5.3 Kokonaisaika
1.5.4 Puhelumittarin nollaaminen

Puhelumittarin nollausta varten tarvitaan
puhelinkoodi (katsokaa valikko 5.5).

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 lisätietoja operaattoriltanne näistä
asetuksista sekä 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 Automaatti
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 Automaatti

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 puhelumit
tarin nollaamiseen.

HUOM! Kirjoittakaa koodi muistiin ja
tallettakaa se turvalliseen paikkaan.

5.6 Ääni
5.6.1 Soittoäänen voimakkuuus: 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 äänenvoi
makkuuden pysyvän muuttumatto
mana 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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Muut tiedot

3903022m3902239d

Erittely
Lähtöteho 2 W
SIM-kortti pieni
Muistipaikkoja 255*
SMS (lyhytsanomapalvelu) Kyllä
Data/faks Ei
Kaksitaajuus Kyllä

(900/1800)

* 255 muistipaikkaa puhelimen muistissa. SIM-
kortin muistipaikkojen määrä vaihtelee tilausso-
pimuksesta 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 puhelinoperaattorittarjoavat 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 mahdollisuuksia 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 202. Jos haluatte tehdä näillä näppäimillä
radion säätöjä, Teidän on poistuttava puhelimen
toimintatilasta. Painakaa .
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C
CD-soitin .................................... 193, 195
CD-vaihtaja .........................................194

D
D Ajoasento .........................................100
Diesel ...................................................159
Dolby Pro Logic
Surround Sound ..................................196
DSTC ..................................................... 33

E
ECC ....................................................... 56
Elektroninen käynnistyksenesto ....86, 97
Etuistuimet ......................................66, 68

G
Geartronic ............................................101
Generaattori ei lataa .............................. 34

H
Hehkulamput ......................................176
Hetkellinen polttoaineenkulutus ......... 38
Hinaaminen - yleistä ...........................105
Hinaussilmukka ..................................105
HU-403 ....................................... 177, 178
HU-603 ................................................179
HU-803 ................................................180
HUOLTAKAA VÄLITTÖMÄSTI .......... 35

Hakemisto
A
ABS ....................................................... 21
AC - ON/OFF ......................................... 60
Ajomatka jäljellä olevalla
polttoaineella ........................................ 38
Ajotietokone ......................................... 38
Ajovalojen korkeuden säätö ................ 40
Akku (käynnistysapu) ........................106
Akun hoito ................................. 162, 163
Apukäynnistys ....................................106
Audiojärjestelmä .................................177
AUTO (ilmastointi) ............................... 58
Automaattinen himmennys .................. 48
Automaattinen ilmastointi ECC .......... 56
Automaattinen uudelleen lukitus ........ 88
Automaattivaihteisto ..........................100
Avaimet ................................................. 86
Avoin takaluukku ................................. 97

B
Bassokaiuttimet ........................... 84, 181
Bensiini ...............................................174
BLIS (Blind Spot Information
System) ................................................120

HUOLTO TARPEEN ............................. 35
HUOLTOA TARVITAAN ...................... 35
Huoltoavain .......................................... 86
Huolto-ohjelma ...................................155
Huuhtelunestesäiliö ............................162
Huurteenpoisto ..................................... 58
Häikäisysuoja ........................................ 50
Hälytin (audiojärjestelmä) ..................198
Hälytin .............................................91, 93
Hälyttimen kytkeminen pois ................ 91
Hälyttimen kytkeminen ........................ 91
Hätäpuhelu ..........................................200
Hätäpysäytys (sähkötoiminen istuin) .. 68

I
IC (turvaverho) ...................................... 18
Ikkunannostimet ................................... 47
Ilmanjako .............................................. 54
Ilmanlaatutunnistin .............................. 57
Ilmoitus merkki-ikkunassa ................... 35
Interior Air Quality ................................ 57
Isofix-kiinnittimet ................................ 26
Istuma-asento ........................................ 66
Istuin, sähkökäyttöinen ........................ 68

J
Jarrujärjestelmä ...............................21, 22
Jarruvalot .............................................147
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K
Kasettisoitin ........................................192
Katkaisimet keskikonsolissa ................ 36
Kattokiskot .........................................114
Kattokuorma .............................. 114, 115
Kattoluukku .......................................... 49
Keskinopeus .......................................... 38
Kick-down ............................................. 98
Kiskot ..................................................114
Kojelauta - oikealta ohjattava ................ 3
Kojelauta- vasemmalta ohjattava ........... 2
Kondenssivesi ....................................... 55
Konepelti .............................................158
KS. KÄSIKIRJAA .................................. 35
Kuormaaminen ...................................... 80
Kuormakaaret ............................. 114, 115
Kuormatila ............................................ 79
Kuormatilan pidentäminen .................. 75
Kuormatilan valaistus ........................... 79
Kuormaverkko - V70 XC ...................... 82
Kuormaverkko nailonista - V70 XC ..... 82
Kuormaverkko ................................81, 82
Käsinekotelo ......................................... 73
Käsivalintainen vaihteisto ................... 99
Käynnistysapu ....................................106
Käännettävä pöytä ................................ 74

L
L Pienen vaihteen asento ...................100

Lapsi autossa - sijoittaminen ................ 27
Lapsi autossa ......................................... 24
Lapsilukot ............................................. 90
Lasten sijoittaminen autoon ................. 27
Lastenistuin ja turvatyyny ................... 15
Lastenistuinten kiinnitysjärjestelmä
(Isofix) ................................................... 26
Led-valaistus ...................................42, 89
Liikenneturvallisuus ..........................207
Lisäistuin ............................................... 83
Lisäkahva .............................................. 72
Liukas tie ............................................... 97
Lukkiutumattomat jarrut (ABS) ........... 21
Lukot ..................................................... 86
Lähivalot ............................................... 40
Lämmitys ja ilmastointi AC .................. 60
Lämmitys/viilennys .............................. 60
Lämpötilanvalitsin ................................ 60

M
Maalit ..................................................151
Maalivauriot .......................................151
Manuaalinen lämmitys ja
ilmanvaihto ........................................... 60
Meikkipeili ........................................... 69
Merkki- ja varoitussymbolit ........... 31-34
Mitat ja painot ....................................167
Mittaristo ............................................... 30
Mittaristovalaistuksen säädin .............. 40

Mittaristovalaistus ................................ 40
Monitoimisuodatin ............................... 57
Moottorin käynnistys ........................... 96
Moottoritila .........................................157
Moottoriöljy .......................................160
Moottoriöljytarra ................................166
Mukinpidin kyynärnojassa,
takaistuin ............................................... 74
Mukinpidin säilytyslokerossa ............. 71
Mukinpidin taemmassa
säilytyslokerossa takaistuinta varten ..... 71
Mukinpidin .....................................70, 73

N
N Vapaa-asento ....................................100
Neliveto ...............................................102
Niskatuet ............................................... 75
Niskatuki, keskipaikka ......................... 75
Nosturi .......................................... 84, 129
Näkösuojus ........................................... 83

O
Ohjauspyörän säätö .............................. 41
Ovet ja lukot ......................................... 86

P
P Pysäköinti ........................................100
PACOS (Passenger Airbag
Cut Off Switch) ..................................... 16
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Sumuvalot ............................................. 40
Suojasäleikkö........................................ 81
Suuntavalo ja jarruvalot takana .........147
Suuntavalo ............................................ 42
Sähköjärjestelmä .................................176
Sähkökäyttöinen istuin ........................ 68
Sähkökäyttöinen lapsilukko ................ 90
Sähkökäyttöiset ikkunannostimet ....... 47
Sähköliitäntä kuormatilassa ................. 79
Sähköliitäntä/savukkeensytyttimen
liitäntä ................................................... 46
Sähkölämmitteinen takalasi ................. 45
Sähkölämmitteiset etuistuimet ............. 45
Sähkölämmitteiset taustapeilit ............. 45
Säilytyslokerot ...................................... 71
Säilytyspaikat .................................70, 72

T
Taajuuden päivitys .............................190
Taakkateline ........................................115
Takaistuimen selkänojan asennot ........ 78
Takalasin pyyhinsulka .......................164
Takaluukku ........................................... 88
Taloudellinen ajo .................................. 97
Talvirenkaat ........................................125
Tasanopeussäädin ................................. 39
Taustapeilit ........................................... 48
Tavaratila, pidentäminen ...................... 75
Tehostettu ohjaus ................................162

Rengasrikko, tilapäinen
paikkaaminen......................................130
Renkaat ...............................................124
Renkaat, ajo-ominaisuudet ................126
Renkaat, asennus ................................129
Renkaat, ilmanpaineet ........................126
Renkaat, irrotus ...................................128
Renkaat, kulumisvaroitin ...................127
Renkaat, pyörimissuunta ....................127
Roskakori .............................................. 74
Ruostesuojaus .....................................150

S
Sadetunnistin (valinnaisvaihtoehto) ... 43
Salpalukitustila ..................................... 89
Savukkeensytyttimen liitäntä .............. 46
Seisontajarru vedettynä ........................ 34
Seisontajarru ......................................... 46
Seisontavalot ........................................ 40
Selkänojan kääntäminen ...................... 76
Selkänojan kääntäminen, edessä .......... 67
SIM-kaksoiskortti ...............................211
SIM-kortti ............................................202
Sisusta - oikealta ohjattava .................... 5
Sisusta - vasemmalta ohjattava .............. 4
Sisätaustapeili ....................................... 48
Sisävalaistus .......................................... 69
Sumuvalo takana .................................. 34
Sumuvalonheittimet ............................. 40

Peilit ...................................................... 48
Pelastushinaus .....................................105
Peruutusvalot ......................................147
Perävaunu ................................... 107, 108
Perävaunun merkkivalot ...................... 34
Perävaunun veto ................ 108, 109, 110
Pesu .....................................................152
Pidin ruokakasseille ............................. 79
Polttoaineen keskikulutus .................... 38
Polttoainemittari ................................... 30
Polttoainesäiliön luukku ...................... 96
Puhallin ................................................. 60
Puhelinjärjestelmä ..............................200
Puhelutoiminnot (puhelin) .................203
Pullonpidin ........................................... 74
Puvunpidin ........................................... 73
Pysäköintilämmitin ........................62, 63
Pysäköintivalot ..................................... 40
PYSÄYTTÄKÄÄ HETI ......................... 35
Pyyhinsulat, vaihto .............................164
Pyörien vaihto ............................. 128-135
Pyörät ja renkaat .................................123
Pääavain ................................................ 86

R
R Peruutusasento ................................100
Radio ...................................................177
Rengaskoot .........................................124
Rengaspaineet .....................................126
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Tilapäinen renkaanpaikkaussarja ......130
Todellinen lämpötila - ECC ................. 55
TOIMENPIDEN SEUR.
HUOLLON YHT. ................................... 35
Toiminnanvalitsin ................................. 60
Toimintatila (puhelin) ........................202
Tuhkakuppi ........................................... 70
Tunnistimet - ECC ................................ 55
Turvatyyny (SRS) ................................. 12
Turvatyyny (SRS-järjestelmä) .............. 14
Turvatyynyn (SRS) aktivointi/
aktivoinnin poisto .......................... 16-17
Turvavalaistus ....................................... 89
Turvavyömuistutus ............................... 48
Turvavyönkiristimet ............................. 11
Turvavyöt ........................................10, 11
Turvavyötyyny reunapaikoille ............ 25
Tuuletussuuttimet ................................. 54
Tuulilasin huuhtelulaite - takaluukku . 43
Tuulilasinpyyhkimet - takaluukku ...... 43
Tuulilasinpyyhkimet ............................ 43
Tuulilasinpyyhkimet/huuhtelulaite ..... 43
Tyyppimerkinnät ................................166
Työkalut ................................................ 84

U
Ulkopuoli ................................................ 6
Ulkotaustapeilit .................................... 48
Uudelleenkierrätys ..........................59, 60

V
Valonheittimet ...................................... 40
Valonheittimien pyyhinsulat .............164
Varapyörä ”Temporary Spare” ............127
Varapyörä .............................................. 84
Varoituskolmio ..................................... 84
Varoitus - vika ABS-järjestelmässä ...... 32
Varoitus - vika jarrujärjestelmässä ....... 32
Varoitussymboli mittariston keskellä .... 31
Varoitusvilkut ....................................... 45
Vetokoukku - irrotettava (asennus) ....111
Vetokoukku - irrotettava (irrotus) ......113
Vetolaite ..................................... 109, 110
WHIPS (Whiplash Protection System) ... 19
Vika auton
pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä .... 34
Vika SRS-järjestelmässä ....................... 34
Virta- ja ohjauslukko ............................ 41
Voiteluaineet .......................................170
Värikoodi ............................................151

Ö
Öljynpaine ............................................ 34
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