
quick Guide
Velkommen til din nye Volvo!

det er en spennende opplevelse å bli kjent med sin nye bil.

Bruk denne quick Guide, slik at du raskt og enkelt kan lære noen av de vanligste 
funksjonene.

Alle advarsler og annen viktig og detaljert informasjon finnes bare i 
instruksjonsboken. dette heftet inneholder bare et lite utvalg.

instruksjonsboken inneholder dessuten den nyeste og mest aktuelle 
informasjonen.

Tilleggsutstyr er markert med en stjerne (*).

På www.volvocars.com finner du mer informasjon som angår din bil.

web edition



fjernkontroll

Låser dør, bakluke og tanklokk samt 
aktiverer alarmen*.

Låser opp dørerA, bakluke og tan-
kluke, og deaktiverer alarmen.

Låser opp bakluken – , men åpner den 
ikke.

Sikkerhetsbelysning. Tenner innvendig 
belysning, posisjons-/parkeringslys, 
nummerskiltbelysning og lampene* i 
utvendige bakspeil.

Panikkfunksjon. Hold inne i cirka 
3 sekunder eller trykk inn 2 ganger i 
en nødsituasjon for å utløse alarmen. 
Slås av med en hvilken som helst 
av knappene eller automatisk etter 
25 sekunder. 

A   Automatisk ny låsing skjer hvis ikke en dør/baklu-
ken åpnes innen to minutter etter opplåsing.

Nøkkelbladet kan benyttes for å låse/låse opp 
hanskerommet.

 oBS
Etter kaldstart kan tomgangen være høy en 
kort stund. Dette for at rensesystemet for 
avgassene raskt skal kunne oppnå normal 
arbeidstemperatur og få optimal funksjon.

kaldStart Start av motor

Bensin 3.2: Trykk ned bremsepedalen, drei 
fjernkontrollen til posisjon III og slipp den 
umiddelbart - motoren starter automatisk. 
alle andre motorer: Trykk ned bremsepeda-
len, drei fjernkontrollen til posisjon III og slipp 
når motoren starter. 
     diesel: Forvarm ved å dreie nøkkelen til 
posisjon II og hold til symbolet på kombiin-
strumentet slukker - drei så rett til posisjon III 
og slipp ved motorstart.

vInduSvISker og regnSenSor*

1  Regnsensor på/av, med spaken i 
stillingen 0.

2  Regulerer sensorfølsomheten eller 
intervalltiden.

3  Bakrutevisker - intervall/normal.

A Enkel pussing

0 Av

B Intervallvisking, se også (2).

C Normal viskerhastighet.

D Høy viskerhastighet.

E Vindus- og lyktespyler.

F Bakrutespyler.

 En grønn lysdiode i knappen (1) lyser 
når regnføleren er aktiv.



parkerIngSBremS

Sette på
1. Trå driftsbremsepedalen hardt inn, og deretter 

pedalen til parkeringsbremsen (1).
2. Slipp bremsepedalen. Trå pedalen til par-

keringsbremsen enda lenger inn hvis bilen 
ruller.

3. Ved parkering - velg girposisjon P.
løsne
1. Trå driftsbremspedalen hardt inn, og trekk i 

håndtaket (2). Parkeringspedalen beveger 
seg oppover.

2. Driftsbremspedalen kan slippes.

HovedlYSBrYter

Varsellys aktivt ved kjøring. Nærlys slått 
av. Lyshornet fungerer, men lyser ikke 
kontinuerlig.

Varsellys når bilen kjøres. Automatisk 
veksling til parkeringslys når bilen 
parkeres.

Aktiverer nærlys og funksjon for fjernlys 
eller fjernlysblink.

Manuell lyshøyderegulering (automatisk 
for xenonlys*).

Display- og instrumentbelysning.

Automatisk regulering av varsellys og 
nærlys.

Tåkelys bak (bare førersiden).

A Fjernlysblink.

B Veksle mellom fjern- og nærlys og 
ledelys.

tanklokk

Under visse omstendigheter kan Soot fIl-
ter full vises på displayet på instrument-
panelet. Da må eksosanleggets partikkelfilter 
renses. Det skjer automatisk ved at man kjører 
i ca. 20 minutter med jevn landeveishastighet.
Når meldingen slukker, er den såkalte regene-
reringen utført.

Heng tanklokket på innsiden av tankluken 
mens du fyller drivstoff.

regenererIng (dIeSel)



lYdanlegg

1  Trykk for på/av. Drei for å justere volumet.
2  Lydbilde: Trykk for å velge f.eks. BaSS, 

dolby pro logic II* – drei for å justere. 
Lydkilde: Drei for å velge f.eks. Cd, 
strømme lyd via Bluetooth® eller AUX/
USB*A.

radIo

5  Trykk i ca. 2 sekunder for å autolagre de 
10 sterkeste stasjonene. autolagrIng vi-
ses på displayet under søkingen. Velg lagret 
stasjon med 0–9.

6  Korte trykk søker opp neste sterke stasjon. 
Lagre opptil 20 stasjoner ved å holde inne 
0–9 på fm1 eller fm2 ved ønsket stasjon til 
valget bekreftes på displayet.

Cd-SpIllerB

3  Skift CD-plateC eller velg med 1–6.
4  Et kort trykk mater ut aktuell plate. Et langt 

trykk mater ut alle plateneC.
6  Bytter spor på CD-platen.

A AUX/USB-tilkobling for f.eks. MP3-spillere. Sett spille-
rens volum på middels for best lydkvalitet. En iPod® 
som er koblet til en USB-kontakt, lades også.

B CD-plater med MP3- og WMA-filer kan også spilles 
av.

C Bare CD-skifter*.

Integrert Beltepute

oppfelling
1. Trekk håndtaket i forkanten av belteputen for-

over og så opp, slik at belteputen hever seg.
2. Løft putens bakre kant og trykk puten med 

begge hender bakover og nedover til den 
låses. Skyv vekk sikkerhetsbeltets lås hvis 
nødvendig.

nedfelling

1. Trekk håndtaket i forkanten av belteputen 
forover for å løsne puten.

2. Trekk puten framover og trykk nedover på 
midten til den låses.

Belteputen må være låst i helt nedtrykket stilling 
for at baksetets seterygg skal kunne felles ned.



 

automatISk regulerIng
I auto -stilling regulerer ECC-systemet alle 
funksjoner automatisk og gjør dermed bilkjørin-
gen enklere med optimal luftkvalitet.

4  Drei for individuell temperatur i venstre/høy-
re del av kupeen.

6  Trykk for automatisk regulering av valgt 
temperatur og øvrige funksjoner.

elektronISk klImaanlegg  – eCC

 varSlIng
Feil bruk kan medføre livsfare. Se instruk-
sjonsboken ved den minste usikkerhet om 
bruken.

manuell regulerIng

1  Drei for å endre viftehastigheten.
2  man – Resirkulering på/av.  

aut – Luftkvalitetssystem* på/av.
3  aC – Klimaanlegg på/av. Avkjøler kupeen og 

fjerner dugg på rutene.
5  Luftfordeling. Rett luftstrømmen mot f.eks. 

gulvet, munnstykkene i instrumentpanelet, 
frontruten m.m.

7  Elektrisk oppvarmede forseter på/av.
8  Maks. defroster. Retter all luften mot 

frontruten og sidevinduene med maksimal 
luftstrøm.

9  Elektrisk oppvarmet bakrute og elektrisk 
oppvarmede bakspeil.

utkoBlIng av kollISjonSpute – paCoS*

paCoS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Bruk nøkkelbladet til å koble om on/off.
off – Kollisjonsputen er deaktivert. paSSen-
ger aIrBag off vises i varsellampen over 
innvendig speil. 
Barn på sittepute eller i barnesete kan sitte i 
forsetet, men aldri passasjerer over 140 cm.
on - Kollisjonsputen er aktivert. Passasjerer 
over 140 cm kan sitte i forsetet, men aldri barn 
på bilpute eller i barnesete.



1  Display for kjørecomputer. Velg funksjon 
med (9).

2  Et kort trykk veksler mellom t1 og t2. Et 
langt trykk nullstiller den aktuelle telleren.

3  Displayrad 1: Avstandsmåler. 
Displayrad 2: t1 og t2 – uavhengig tripptel-
ler som alltid er aktiv.

4  Displayrad 1: Klokke.  
Displayrad 2: Temperatur utendørs.

5  Innstille klokken: Vri med/mot klokken til en-
deposisjonen og hold for å stille klokken (4).

6  Drivstoffmåler
7  Lavt drivstoffnivå. Fyll drivstoff snarest 

mulig hvis denne lampen begynner å lyse.
8  Trykk for å vise/slukke melding.
9  Drei for å se alternativene til 

kjørecomputeren.
10  Kort trykk nullstiller den aktuelle kjøre-

computerfunksjonen. Langt trykk nullstiller 
alle funksjonene til kjørecomputeren.

komBIInStrument

 oBS
Displayteksten kIlometreS to emptY 
tank angir en estimert mulig kjørestrekning 
basert på tidligere kjøreforhold.

kontroll- og varSellamper

gult symbol: OBS - følg oppfordrin-
gen i displayet.
rødt symbol: ADVARSEL - Stopp 
snarest mulig på et trafikksikkert 
sted, følg oppfordringen på displayet.

Lavt oljenivå. Stopp på et trygt sted, 
og kontroller oljenivåetA.

Feil i bremsesystemet. Stopp 
på et trygt sted, og kontroller 
bremsevæskenivåetA.

DSTC* stabilitetssystem – blinker når 
systemet er aktivt.

Forvarming av motoren (diesel). 
Når symbolet slukker, kan motoren 
startes.

A Få berget bilen hvis symbolet forblir synlig.



InntrInn I tredje Seterad

nedfelling av de ytre seteryggene i andre 
seterad
1. Løft håndtaket (1) og fell samtidig seteryggen 

framover for å flytte setet.
2. Løft håndtaket (1) og fell seteryggen tilbake 

til sin opprettede posisjon for å flytte setet 
tilbake.

BlInklYS

A  Kort sekvens - blinker 3 ganger.
B  Kontinuerlig blinkesekvens.

InnStIllIng av rattet

BlIS - BlInd Spot InformatIon SYStem*

Hvis indikatorlampen for BLIS begynner å lyse 
til tross for at det ikke er noe kjøretøy i dødvin-
kelen, kan årsaken for eksempel være refleks fra 
våt veibane, egen skygge på lyst veidekke eller 
lav sol i kameraet.

Ved feil på systemet vises teksten BlIS Serv. 
påkrevd på displayet.

Håndvask er skånsommere mot lakken enn 
automatvask. Lakken er også mer ømfintlig 
når den er ny. Derfor anbefales håndvask de 
første månedene.
Bruk rent vann og en vaskesvamp. Husk at 
skitt og grus kan ripe opp lakken.

BIlpleIe

BærepoSeHolder*

 varSlIng
Still inn rattet før kjøring, aldri under kjøring.



InnStIllIng elektrISk manøvrert forSete

oppBevarIngSrom

1  Korsryggstøtte.
2  Hev/senk sitteputen i forkant.
3  Forover/bakover.
4  Hev/senk setet.
5  Helningen på seteryggen.

fjernkontroll og elektrISk 
manøvrert førerSete*
Samtlige fjernkontroller kan benyttes av for-
skjellige førere for å lagre førersetets innstillin-
ger. Gjør slik:
•	 Still inn setet slik du vil ha det.
•	 Lås bilen ved å trykke på låsknappen på 

fjernkontrollen som du pleier å bruke. 
Dette lagrer setets posisjon i minnet til 
fjernkontrollenA.

•	 Lås opp bilen (ved å trykke på opplå-
singsknappen på samme fjernkontroll) og 
åpne førerdøren. Førersetet vil automatisk 
stilles til posisjonen som er lagret i fjernkon-
trollens minne (dersom setet har beveget 
seg siden sist du låste bilen).

A  Denne innstillingen påvirker ikke innstillinger som er lagret 
med det elektrisk manøvrerte setets* minnefunksjon*. Se 
instruksjonsboken for mer informasjon.
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1  Koppholder.
2  Sperrehåndtak for å løfte ut midtkonsollens 

bakre del (gjelder ikke modeller med Rear 
Seat Entertainment-systemet*).


