
quick guide
VOLVO C70

YENİ VOLVO’NUZA HOŞGELDİNİZ!

Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir.

Bu Hızlı Kılavuzu incelemeniz yeni Volvo’nuzu onaylamak için gerekçelerinizi
arttıracaktır. Detaylı bilgiler Kullanıcı El Kitabındadır.
Uyarı metinleri ve diğer önemli bilgiler bu klasörde değil, sadece Kullanıcı El
Kitabında bulunmaktadır. Kullanıcı El Kitabı en önemli bilgileri içermektedir.

Seçenekler yıldız (*) işareti ile belirtilmiştir.



SOĞUK ÇALIŞTIRMA

ANAHTAR DİLİ
Örneğin araçta elektrik gücü olmadığı hallerde
torpido gözü, sürücü kapısı/bagaj bölmesi
kilidini açma/kilitlemek için kullanılır.

ANAHTAR VE UZAKTAN KUMANDA

1. Kilitler açıldıktan sonraki 2 dakika içinde kapılardan
biri/bagaj kapağı açılmazsa otomatik yeniden
kilitleme devreye girer.

2. Süre 30, 60 veya 90 saniye olarak ayarlanabilir; bkz.
Kullanıcı El Kitabı.

OTOMATİK MARŞ (2.4, 2.4i, T5 ve D5 için
geçerlidir)
Kontak anahtarını/kadranını III konumuna
getiriniz ve bırakınız. Motor otomatik olarak
çalışır.

Dizel motorlarınmotor çalıştırılmadan önce II
konumunda ön ısıtmaya tabi tutulması gerekir.

SÜRÜCÜ KAPISINDAKİ KUMANDA PANELİ

Yeterli emisyon kontrolünün sağlanması için
rölanti hızı kısa bir süre biraz yüksek olabilir.

DİKKAT

Yan aynaların ayarlanması, L veya R
seçeneklerini seçiniz . Kol ile
ayarlayınız.
Yan aynaların katlanması. L ve R
düğmelerine aynı anda basınız. Açmak
için aynı düğmelere yeniden basınız.

Manüel camlar

Otomatik camlar

Tüm camlar düğmenin sağ tarafına bir
kez basıldığında aynı anda açılır.
Kapatmak için sol tarafa basınız ve
basılı tutunuz.
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OTOMATİK CAM

Kapılar açıldığında/tavan hareket ettiğinde
camlar otomatik olarak yaklaşık 2 cm açılır.
Camlar otomatik olarak kapanır.

Kapıları, kapılardaki saklama bölmeleri*,
bagaj kapağı, kayaklığı kilitler ve alarmı
devreye sokar. 30 saniye sonra kapılar çift
kilitlenir ve içeriden açılamaz.

Kapılar, kapılardaki saklama bölmeleri*,
bagaj kapağı, kayaklık ve direksiyon
simidinin kilidini açar ve alarmı1 devreden
çıkartır.
Bagaj kapağının kilidini açar. (Bagaj
kapağı açılmaz.)

30 saniye süreyle yan aynaların*,
kabinin, eşiğin ve plakanın
aydınlatmasını açar2. Sinyaller ve park
lambaları yanar.

"Panik" düğmesi.Acil bir durumda alarmı
devreye sokmak için düğmeye basınız ve
yaklaşık 3 saniye basılı tutunuz. Kilit açma
düğmesi ile alarmı devreden
çıkartabilirsiniz.

Bagaj kapağını acil durumda açma kilidi.
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Far seviye ayarı (Bi-Xenon farlar için
otomatik*)

Otomatik kısa far.Uzun far yanıp söner.
Uzun far devreye sokulamaz

Park lambaları

Kısa far. Kontak kapatılınca kısa far
devre dışı kalır. Uzun far devreye
sokulabilir.

Ekran ve gösterge aydınlatması

Ön sis lambaları*

Arka sis lambası (bir arka lamba)

Uzun far yanıp söner

Uzun/kısa far geçişi. Yakınlaşma
aydınlatması.

A

B

A. Kısa sekans,üç kere yanıp söner.
B. Sürekli yanıp sönme sekansı.

YAĞMUR SENSÖRÜ* VE ÖN CAM SİLECEKLERİ

Tek siliş

Kapalı

Kesintili siliş. Ayarlamak için döndürünüz
(B).
Normal hız

Yüksek hız

Ön cam ve far yıkama
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UYARI! Direksiyon simidini yola çıkmadan önce
ayarlayınız; asla sürüş esnasında ayarlamayınız.

SİNYAL LAMBALARI DİREKSİYON SİMİDİNİN AYARLANMASI

B
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IŞIK DÜĞMELERİ

Yağmur sensörünü devreye sokar.
Konum D–F yağmur sensörünü devreden
çıkartır.

Ayar düğmesini kullanarak hassasiyeti
ayarlayınız.
Yağmur sensörü gösterge sembolü Açık.

A

B

ÖN CAM SİLECEKLERİ

YAĞMUR SENSÖRÜ



TAVANI ÇALIŞTIRMA "TAVANI AÇMA VE TAVANI KAPATMA"

BAGAJ AYIRICI YÜKLEME YARDIMI

Bagaj ayırıcı, açılır tavana yer açmak için bagaj
bölümünü kısıtlar.
1. Yükleme sırasında bagaj ayırıcıyı kaldırınız.
2. Tavanı indirmeden önce bagaj ayırıcıyı
mandallara (3) tamamen indiriniz. Bagaj ayırıcı
üzerindeki etikete bakınız.

Yüklemeyi gerçekleştirmek için alçaltılmış tavanı
kaldırınız/indiriniz.
Düğmeye basınız ve tavan yükselinceye kadar
bir kaç saniye bekleyiniz. Bagaj ayırıcıyı
kaldırınız, yüklemeyi yapınız ve sonra tamamen
katlayınız.
İndirmek için düğmeye yeniden basınız.

2,0m

0,2m

HAZIRLIKLAR
• Şapkalıkta, tavanda ya da bagaj kapağında
hiç nesne olmamalıdır.

• 2 m yükseklik ve 0,2 m arka.

• Düz zemin.

• Dış sıcaklık –10 °C’nin üzerinde.

• Kapalı kargo ayırıcı ve bagaj kapağı.

• Araç duruyor olmalı.

• Çalışma esnasında tavanın hareketli
parçalarını yakınında hiç kimsenin
olmadığından emin olunuz.

Tavan çalışırken yan camlar bir kaç santimetre
açılır. Sonra otomatik olarak eski haline döner.

ÇALIŞMA

1. Motor rölanti hızda.
2. Fren pedalına basılı tutunuz.
3. Bir sinyal sesi gelip TAVAN KAPANDI/TAVAN
AÇILDI mesajı görünene kadar (A) veya (B)
düğmesine basılı tutunuz.

4. Düğmeyi bırakınız.



OTOMATİK KUMANDA
OTO. modunda ECC sistemi tüm fonksiyonlara
otomatik olarak kumanda ederek sürüşü
optimum hava kalitesi ile daha kolay hale getirir.

ELEKTRONİK KLİMA KONTROLÜ, ECC*

MANÜEL KUMANDA
Fan hızı

Hava dağılımı

Yan camlar ve ön camdaki buharı çabucak
gidermek için Buz çözücüyü kullanınız.

Hava kalite sistemi Açık (A).
İç Hava Dolaşımı Açık (M).

Klima Açık/Kapalı

Arka cam ve yan ayna buz çözücüleri.
Otomatik devreden çıkartma1.

Sıcaklık
Sol (L) ve sağ (R) tarafı ayrı ayrı ayarlamak
için basınız. Gerekli sıcaklığa getiriniz.
Ayarlanan sıcaklık ekranda gösterilir.

2

Otomatik
Sıcaklığa ve diğer fonksiyonlara otomatik
olarak kumanda edilmesi için AUTO
düğmesine basınız.

1

PACOS, HAVA YASTIĞINI DEVREDEN ÇIKARTMA*

AÇIK: Hava yastığı devrede.
Boyu 140 cm’nin üzerinde olan
yolcular ön koltukta oturabilir ancak
çocuk minderi veya çocuk
koltuğunda oturan bir çocuk asla
ön koltukta oturmamalıdır.

Hatalı kullanım hayati tehlike oluşturabilir.
Kullanıma ilişkin en ufak bir belirsizlikle
karşılaşırsanız Kullanıcı El Kitabına
başvurunuz.

KAPALI: Hava yastığı devre
dışındadır. İç dikiz aynasın üzerindeki
uyarı lambasında YOLCU HAVA
YASTIĞI KAPALI ibaresi görünür.

Çocukminderi veya çocuk koltuğunda bir çocuk
ön yolcu koltuğuna oturabilir ancak 140 cm’den
uzun boylu yolcular asla oturmamalıdır.

PACOS (Yolcu Hava Yastığı Kapatma
Anahtarı)
AÇIK/KAPALI konuma getirmek için kontak
anahtarını kullanınız.

UYARI

1. Arka pencere 12 dakika. Aynalar 6 dakika.



GÖSTERGE VE UYARI LAMBALARI

YOL BİLGİSAYARI VE YOL ÖLÇERLER

Ekranda ayrı ayrı iki yol ölçer görünür, T1 ve
T2.

4

Yakıt göstergesi. Ok yakıt kapağının sağ
tarafta olduğunu gösterir.

2

Düşük yakıt seviyesi
8 litre benzin (7 litre dizel) kalmıştır.

1

KALAN YAKITLA GİDİLEBİLECEK
MESAFE önceki sürüş şartlarına göre
hesaplanmış tahmini bir değerdir.

Durdurmak için döndürünüz ve saati
ayarlamak için tutunuz (6).

5

Mesela ekranda (7) KALAN YAKITLA
GİDİLEBİLECEK MESAFE’yi görüntülemek
için döndürünüz.

9

YOL BİLGİSAYARI

ÖNEMLİ

Bilgi ekranında görünür ABS arızası. Güvenli bir biçimde
durunuz. Motoru yeniden çalıştırınız1.

Güvenli bir biçimde durunuz. Arızayı
bilgi ekranında gösterildiği biçimde
gideriniz.

Fren sisteminde arıza. Güvenli
biçimde durunuz. Fren hidroliğini
kontrol ediniz2.

Düşük yağ basıncı. Güvenli biçimde
durunuz. Yağ seviyesini kontrol ediniz2.

DSTC denge sistemi. Sistem
çalışıyorsa yanıp söner.

Mesajı silmek için basınız.8

Mevcut fonksiyonu sıfırlar. Uzun bir basış
tüm fonksiyonları sıfırlar.

10

Kısa basışlarla T1 ve T2 arasında geçiş
yapınız. Mevcut ölçümü sıfırlamak için
uzunca basınız.

3

YOL ÖLÇERLER

SAAT

YAKIT

1. Motor çalıştıktan sonra lamba yanarsa Volvo servisi ile bağlantı kurunuz. 2. Lamba yanık kalırsa aracı çektiriniz.



Otomatik araç yıkamayı kullanmadan önce
anteni çıkartınız. Çıkartmak için anteni saatin
aksi yönünde döndürünüz.

Dizel araçlarda parçacık filtresi vardır, bu
sayede daha etkili emisyon kontrolü sağlanır.
Egzoz gazlarındaki parçacıklar normal sürüş
sırasında filtrede toplanır. "Rejenerasyon" adı
verilen işlem otomatik olarak bu parçacıkları
yakar ve filtreyi boşaltır. Rejenerasyon
esnasında motor gücü biraz azalabilir.

Yakıt dolum kapağını açınız, yakıt doldurma
esnasında depo kapağını asınız.

YAKIT DOLDURMA DİZEL PARÇACIK FİLTRESİ

ARAÇ BAKIMI OTOMATİK ARAÇ YIKAMA

Elle yıkama otomatik araç yıkamaya nazaran
boyaya daha nazik davranır. Boya ayrıca
yeniyken daha hassastır. İlk bir kaç ay için elle
yıkama tavsiye edilir.

SES SİSTEMİ

Açık/Kapalı vemüzik ses seviyesi. Açmak/
Kapatmak için basınız. Ses seviyesini
ayarlamak içindöndürünüz. Radyo, TP, eller
serbest* ve RTI ses seviyesi ayrı ayrı
kaydedilir.

1

Ses düzeni.Mesela Dolby Pro Logic II* veya
SUBWOOFER* özelliklerini seçmek için
basınız. Ayarlamak için döndürünüz.

5

CD veya AUX14

CD parçasını Sol/Sağ oku kullanarak veya
döndürerek (5) değiştiriniz.
CD diskini2 Yukarı/Aşağı okları kullanarak
seçiniz.

9

CD disklerinin doğrudan seçimi2 .1–6
düğmesine basınız.

6

Döndürerek radyo istasyonunu seçiniz.5

Sol/Sağ ok tuşlarını veya SCAN düğmesini
kullanarak istasyon arayınız (7). FM1’de
0–9 düğmelerine ve FM2’de 0–9
düğmelerine basarak 20 istasyona kadar
kaydedebilirsiniz. Bir istasyon
kaydedildiğinde bu ekranda görünür.

9

İstasyonları otomatik olarak kaydetme
Yaklaşık 2 saniye süreyle AUTO düğmesine
basınız. Ekranda otomatik kayıt görünür. En
güçlü on istasyon kaydedilir. Sonra istasyon
seçmek için 0–9 düğmelerine basınız.

10

CD diskini çıkartma. Tek bir kısa basış
mevcut diski çıkartır. Uzun bir basış hepsini
çıkartır2.

3FM1, FM2 veya AM radyo2

Mesela MP3 çalar için 1. AUX girişi.
2. sadece CD değiştirici*.

CD ÇALAR

RADYO

SUBWOOFER* ’ıMENU düğmesini
kullanarak devreye sokunuz/devreden
çıkartınız.

8
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SAKLAMA ALANLARI, 12 V SOKET VE AUX

Bel desteği1

ÖN KOLTUĞUN AYARLANMASI

Ön/arka orta konsoldaki 12 V’luk soket kontak
anahtarı I veya II konumundayken çalışır. Bagaj
bölmesinin sağ tarafındaki 12 V’luk soket her
zaman devrededir.
Aracın müzik sistemi, AUX çıkışı vasıtasıyla
MP3 çalar ve benzeri cihazlardan müzikleri
çalabilir.

Motor çalışmıyorken bagaj bölmesindeki 12 V
soketi kullanmak aküyü bitirebilir.

ÖNEMLİ

Koltuğu kaldırma/indirme3

Koltuk minderi ön kenarı kaldırma/
indirme

4

İleri/geri5

6

KOLAY GİRİŞ VE KEMER KILAVUZU
Manüel koltuk
A. Her zaman emniyet kemerini kemer
kılavuzundan ayırınız.

B. Koltuğu çekiniz ve ileri doğru hareket ettiriniz.

Elektrikli koltuk*
A. Her zaman emniyet kemerini kemer
kılavuzundan ayırınız.

B. Kolu çekiniz ve arkalığı katlayınız.
C. Koltuk ileri hareket ederken düğmeyi basılı
tutunuz. Koltuğu geri hareket ettirmek için
yine düğmeyi basılı tutunuz.

6

Arkalık eğimi2




