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VeLkoMMen tiL din nYe VoLVo!
denne mappen inneholder et utvalg av de vanligste funksjonene i bilen din. Førerhåndboken og andre 
håndbøker inneholder viktig informasjon med advarsler og sikkerhetsinstruksjoner.

Følgende symboler innebærer:

Forskjellige deler pekes ut i oversiktsbilder.

trinnvise instruksjoner.

det er viktig å lese førerhåndboken.

Viktig informasjon, advarsler og sikkerhetsinstruksjoner som må leses, finner du på siste side.

tilleggsutstyr er markert med en stjerne *.

Lær mer om bilen din på www.volvocars.com.

Stille inn sete
Stille inn rattet
Felle ned baksete
takluke*

bLiS*
Start/stopp-funksjon*
Fotgjengerbeskyttelse*

02 Førerstøtte i din bil

03 Ditt førermiljø

Fjernkontroll
keyless-nøkkelsystemet*
Starte og slå av motoren
Parkeringsbrems
tørker

klimabryter
Lysbryter
kombiinstrument
infotainment
telefon*
ekstern lydenhet
knapper i midtkonsollen
innstillinger i menysystemer

01 Start og kjør

Fylle tanken
bilpleie
Åpne alle vinduer
oppbevaringsrom
AuX-/uSb*- og 12 V-uttak

04 Funksjoner i din bil

05 Tips



Hvordan virker fjernnøkkelen?

Hva viser fjernnøkkelens* indikatorlamper?

 Låser opp dører og bagasjelokk og deaktiverer alar-
men*. kan innstilles i MY CAR.

 Låser dører og bagasjeromslokk og aktiverer alarmen.
 Sikkerhetsbelysning.
 et trykk låser opp bagasjelokket, to trykk åpner det 
på gløtt.

 informasjon* om bilen.
 Panikkfunksjon.

01

01

 grønt, konstant lys: bilen er låst.
 gult, konstant lys: bilen er ulåst.
 Rødt, konstant lyst: Alarmen har vært utløst.
 Rødt lys som blinker avvekslende i begge indikator-
lampene: Alarmen utløst for mindre enn 5 minutter 
siden.

Fjernnøkkelen kan lagre innstillinger for blant 
annet ytre bakspeil og motorisert førersete* – se 
førerhåndboken.

Hvordan virker Keyless nøkkelsystem*?

nøkkelen kan for eksempel ligge igjen i lommen hele 
tiden.
Låse og sette på alarmen
 – trykk inn den svarte knappen på bakdelen av håndtaket.

Låse opp og slå av alarmen
 – ta et grep rundt dørhåndtaket og åpne døren på vanlig 

måte, eller trykk lett på den gummierte trykkplaten på 
bakluken.

01



Hvordan slår jeg av motoren?

 trykk kort på START/STOPP ENGINE-knappen – 
motoren stanser.

 trekk fjernkontrollnøkkelen ut av startlåsen.

01

Hvordan bruker jeg parkeringsbremsen?

Sette på
 trykk ned bremsen.
 trykk på bryteren PUSH LOCK/PULL RELEASE – 
kombiinstrumentets varselsymbol begynner å blinke. 
kontinuerlig lys viser at parkeringsbremsen trukket til.

 Slipp opp bremsepedalen.
Løsne

 trykk ned bremsen.
 trekk i bryteren PUSH LOCK/PULL RELEASE.

01

Hvordan starter jeg motoren?

 trykk fjernnøkkelen inn i startlåsen.
 trå inn clutch- eller bremsepedalen.
 trykk kort på START/STOP ENGINE-knappen og 
slipp – motoren starter.

01



Hvordan starter jeg vindusvisker og regnføler*?

Før spaken nedover for å starte frontruteviskerene, og før 
den opp for enkeltsveip.

 Regnføler på/av.
 Regulerer sensorfølsomheten eller intervalltiden.

01

Hva gjør BLIS*?

Blind Spot Information System informerer om kjøretøy 
i dødsonen.
 – bLiS aktiveres ved motorstart og kan deaktiveres/gjen-

aktiveres med et trykk på knappen.

02

Hvordan bruker jeg Start/Stop-funksjonen*? 02

Manuell girkasse
Stans motoren: trå inn clutchen, sett girspaken i fri og 
slipp clutchen.
Starte motoren: trykk ned clutchen.
Automatisk girkasse
Stanse motoren: Stans bilen med bremsen og behold så 
bremsetrykket.
Starte motoren: ta foten av bremsen.
når lyset i knappen er tent, betyr det at funksjonen er 
aktiv. 



det er viktig å forstå denne funksjonen ordentlig. – 
se førerhåndboken.

bilen har en kollisjonsvarsler med automatisk brems og 
registrering av syklister og fotgjengere. den kan varsle, 
bremse ned og stanse bilen for kjøretøyer, syklister og 
fotgjengere.
Funksjonen er bare et hjelpemiddel, og fungerer ikke i alle 
situasjoner – den ser for eksempel ikke syklister fra siden, 
fotgjengere som er kortere enn 80 cm, eller som delvis er 
skjult.

02Hvordan fungerer fotgjengerbeskyttelsen*?

Hvordan stiller jeg inn setet?

 Hev/senk sitteputen i forkant.
 Hev/senk setet.
 Flytte stolen forover/bakover.
 Lene tilbake seteryggen.
 Lagre innstillinger for elektrisk styrt sete*.
 Minneknapper for elektrisk styrt sete*.

Lagre innstilling:
Hold knappen for lagring av innstilling inne, samtidig som 
du trykker inn en av minneknappene.

03

innstillinger for motorisert sete kan også lagres i 
fjernnøkkelen* – se førerhåndboken.



03

den todelte seteryggen kan felles forover - sammen eller 
hver for seg.

 trekk i håndtaket.
 Fell seteryggen frem. Senk den midterste 
nakkestøtten helt hvis hele seteryggen skal felles 
ned.

Hvordan feller jeg ned baksetet?

Hvordan stiller jeg inn rattet?

 Frigjør låsingen.
 Juster rattet forover/bakover og oppover/nedover.
 Aktivere låsingen.

03

 Automatisk maksimal åpning.
 Manuell åpning.
 Manuell lukking.
 Automatisk maksimal lukking.
 Åpning, ventilasjonsstilling.
 Lukking, ventilasjonsstilling.

03Hvordan fungerer takluken*?



Hvordan fungerer autostillingen til lysbryteren?

AUTO-innstilling gir følgende alternativ: 
•	 kjørebelysningen veksler automatisk mellom kjørelys 

og nærlys.
•	 Fjernlys kan aktiveres når nærlyset er tent.
•	 Aktivt fjernlys (AHb)* – som blender ned og aktiverer 

fjernlys automatisk – kan brukes.
•	 tunnelldetektering* er aktivert.

04

Hvordan fjerner jeg rim fra frontruten? 04

 trykk for å aktivere frontrutens elektriske varme* - 
symbolet (1) på bildeskjermen lyser.

 neste trykk aktiverer også maksimal luftstrøm mot 
frontruten og sidevinduene – symbol (1) og (2) lyser.

 neste trykk slår av begge funksjonene - ingen sym-
boler lyser.

uten elektrisk varme: trykk for å aktivere/deaktivere 
luftstrømmen.

Hvordan regulerer jeg temperaturen? 04

 drei for individuell temperatur i venstre/høyre del av 
kupeen. Skjermen viser valgt temperatur.

 trykk AUTO for automatisk regulering av luftforde-
ling og andre funksjoner. Skjermen viser AUTO-
KLIMA.



Hvordan nullstiller jeg tripptelleren? 04

 drei tommelhjulet på venstre rattspak for å vise 
tripptelleren T1 eller T2.

 et langt trykk på RESET-knappen nullstiller tripptel-
leren som vises.

Hvordan endres utseendet til 
kombiinstrumentet? 04

Med digitalt* kombiinstrument kan du velge forskjellige 
temaer, for eksempel Performance eller eco.
bytte tema:

 trykk på venstre rattspaks OK-knapp etter motor-
start.

 drei spakens tommelhjul for å velge menyalternativ 
Tema og trykk OK.

 drei på tommelhjulet for å velge tema og trykk på på 
OK for å bekrefte.

temaet lagres i fjernnøkkelminnet* – se førerhånd-
boken.

Hvordan betjener jeg kjørecomputeren?

 OK åpner menyene til kjørecomputeren, aktiverer 
valgt alternativ og slukker meldingene.

 tommehjul blar mellom alternativene til kjørecompu-
teren.

 RESET, nullstiller data i valgt kjørecomputertrinn 
samt går tilbake i menystrukturen.

04



Hvordan navigerer jeg i Infotainment?

 trykk RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV* eller TEL* for 
å velge hovedkilde.

 trykk på OK/MENU eller på tommelhjulet* på rattet 
for å gå inn i hovedmenyen for valgt kilde.

 drei på TUNE eller på tommelhjulet for å navigere i 
menyene.

 trykk på OK/MENU eller på tommelhjulet for å velge 
i menyene.
trykk kort på EXIT for å gå tilbake i menysystemet, 
avbryte en funksjon eller slette tegn som er matet 
inn. 
trykk lenge på EXIT for å gå tilbake til normalvisning 
eller gå fra normalvisning til hovedkildevisning.

Tips:

Hvis du vil gå til snarveimenyen i nAV- eller teL-modus, 
trykker du en gang på NAV eller TEL. trykk igjen for å gå 
tilbake til normalvisning. 

04

Hvordan fungerer rekkevidde/"km til tom 
tank"? 04

kombiinstrumentet viser en vurdering av mulig kjørestrek-
ning basert på tidligere kjøreforhold og gjenværende 
drivstoffmengde.
når "---- km" vises, er det ingen garantert kjørestrekning 
igjen. Fyll drivstoff snarest. bildet viser digitalt* kombiin-
strument.

Analogt kombiinstrument – se førerhåndboken.



Legg merke til at hele Sensussystemet (inkl. navigerings-* 
og telefonfunksjoner*) slås på og av samtidig.

Hvordan kobler jeg til en Bluetooth®-telefon?

Hvis tilkoblingen mislykkes – se førerhåndboken.

04

 trykk på TEL* i midtkonsollen.
 gjør den eksterne enheten søkbar/synlig via blue-
tooth®.

 trykk på OK/MENU og følg anvisningene på skjer-
men. enheten er nå koblet til, og kan styres fra bilen.

telefonen blir senere koblet automatisk til bilen.

Hvordan ringer jeg opp?

om flere måter å ringe opp på – se førerhåndboken.

04

 trykk på TEL* i midtkonsollen.
 Skriv inn nummeret eller drei tommelhjulet på rat-
tet ned for å komme til telefonboken og opp for å 
komme til anropslisten.

 trykk på tommelhjulet for å ringe.

Samtalen avbrytes med et trykk på EXIT.

Hvordan slår jeg på og av Infotainment-
systemet?

 et kort trykk aktiverer anlegget.
 et langt trykk (til skjermen slukkes) slår det av.

Slå av lyden (Mute): trykk kort neste trykk gjenaktiverer.

04



Hvordan kobler jeg til en ekstern lydenhet?

om andre tilkoblinger – se førerhåndboken.

04

 koble til en ekstern enhet via AuX- eller uSb*-inng-
ang i midtkonsollen.

 trykk på MEDIA.
 drei TUNE til ønsket lydkilde.
 trykk OK/MENU.

Hvordan angir jeg et GPS*-reisemål?

 trykk NAV for å starte navigeringen – et kart vises.
 trykk NAV en gang til og velg Angi adresse med 
OK/MENU.

 Skriv inn noen av søkekriteriene med skrivehjulet 
eller med talltastene i midtkonsollen.

 Velg så Angi som eneste reisemål eller Legg til 
som delmål og trykk OK/MENU.

For mer informasjon om avvik mellom markeder når det 
gjelder navigering – se eget tillegg*.

04

Hvordan tar jeg telefonen*?

 – trykk på tommelhjulet for å akseptere innkommende 
samtale.

Samtalen avvises/avbrytes med et trykk på EXIT.

om flere måter å svare på telefonanrop – se fører-
håndboken.

04



05Hvordan fyller jeg tanken?

 – trykk på knappen på belysningspanelet for å åpne 
tanklokkluken – luken åpner seg når knappen slippes.

Pilen på symbolet i kombiinstrumentet viser hvilken side av 
bilen tanklokket er plassert på.

04Hvordan stiller jeg klokken?

 Søk fram Innstillinger > Systeminnstillinger > Tid i 
MY CAR.

 trykk OK/MENU for å aktivere ruten for time. drei 
TUNE for å stille inn time og trykk OK/MENU for å 
deaktivere.

 drei på TUNE for å markere ruten for minutter, og 
trykk OK/MENU. drei på TUNE for å stille inn minut-
ter, og trykk på OK/MENU for å deaktivere.

 drei på TUNE for å markere OK, og trykk på OK/
MENU.

Hvilke innstillinger kan gjøres i menysystemet?

Fra MY CAR håndterer du mange av funksjonene til bilen, 
for eksempel innstilling av klokke, utvendige speil og lås.
Se under overskriften "Hvordan navigerer jeg i 
infotainment-systemet?" for informasjon om hvilke 
knapper du skal bruke.

04



Hvordan åpner jeg alle vinduer samtidig?

Hvordan bør jeg vaske bilen?

Håndvask er skånsommere mot lakken enn automatvask. 
Lakken er også mer ømfintlig når den er ny. derfor anbefa-
les håndvask de første månedene.

bruk rent vann og en vaskesvamp. Husk at skitt og grus 
kan ripe opp lakken.

Fjernnøkkelen (se bilde)
 – et langt trykk på fjernnøkkelens opplåsingsknapp åpner 

alle sidevinduer* samtidig.
Sentrallås
 – et langt trykk på førerdørens sentrallåsknapp åpner alle 

sidevinduer* samtidig.

05

05

Hvordan bør jeg rengjøre skinntrekk*? 05

Skinn må vedlikeholdes jevnlig for å beholde utseendet. 
derfor bør skinntrekk behandles med Volvo Leather care 
kit 1-4 ganger per år. Volvo Leather care kit kan kjøpes 
fra en Volvoforhandler.



Hvor er oppbevaringsplassen?

Her ser du noen av oppbevaringsplassene i bilen.

Førerhåndboken viser flere oppbevaringsrom.

05

Hvor finnes det AUX-/USB*- og 12 V-uttak? 05

For at 12 V-uttakene i kupeen skal fungere, må fjernnøk-
kelen være i nøkkelposisjon I. Lasterommets 12 V-uttak* er 
alltid strømførende.



Lær deg mer om bilen din på www.volvocars.com.
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Hvordan virker Keyless nøkkelsystem*?
keyless-funksjonen kan forstyrres av elektromagnetiske felt og avskjerming. Legg eller oppbevar ikke fjernnøkkelen nær en mobiltelefon 
eller en metallgjenstand.

Hvordan starter jeg motoren?
etter kaldstart er tomgangsturtallet høyt uansett utetemperatur. det er en del av Volvos effektive eksosrensesystem. Ved kaldstart kan 
noen dieselmotorer ha utsatt start på grunn av forhåndsvarming.

Hva gjør BLIS*?
bLiS er en tilskudd til - ikke en erstatning av en sikker kjøremåte og bruk av bakspeil. bLiS fungerer ikke i skarpe kurver. bLiS fungerer 
ikke når bilen rygges.

Hvordan fungerer fotgjengerbeskyttelsen*?
Funksjonen kan ikke oppdage alle fotgjengere i alle situasjoner og ser f.eks. ikke delvis skjulte fotgjengere, personer i klær som skjuler 
kroppskonturene eller fotgjengere som er kortere enn 80 cm. Funksjonen oppdager ikke alle syklister og ser for eksempel ikke delvis 
skjulte syklister, syklister som skjuler kroppskonturen eller som kommer fra siden. Føreren er alltid ansvarlig for at bilen kjøres på riktig 
måte og med sikkerhetsavstand tilpasset hastigheten.

Hvordan stiller jeg inn setet?
Still inn førersetet for riktig kjørestilling før du begynner å kjøre – aldri i fart. Sørg for at stolen er låst, slik at du unngår personskade ved en 
eventuell hard oppbremsing eller ulykke.

Hvordan stiller jeg inn rattet?
Still inn rattet (etter at setet er innstilt) før du kjører – aldri under kjøring.

Hvordan feller jeg ned baksetet?
Sørg for at seteryggen er riktig sperret etter oppfelling, slik at du unngår personskade ved en eventuell hard oppbremsing eller ulykke. når 
seteryggen skal felles ned, må det ikke ligge noe i baksetet. Sikkerhetsbeltene må ikke være i lås. i motsatt fall kan baksetetrekket blir 
skadet. når ryggen er nedfelt skal nakkestøtten føres litt fram for ikke å ta ned i sitteputen.

Hvordan fungerer takluken*?
barn, andre passasjerer eller gjenstander kan bli klemt av de bevegelige delene til takluken. Hold alltid oppsyn med takluken under 
manøvrering. ta med fjernnøkkelen når du forlater bilen.

Hvordan fungerer rekkevidde/"km til tom tank"?
noe feilvisning kan oppstå hvis kjørestilen endres. 

Hvordan bør jeg rengjøre skinntrekk*?
en del fargede klær (f.eks. jeans og plagg av mokka) kan misfarge trekket. ikke bruk sterke løsemidler - de kan skade trekket. 

Hvor finnes det AUX-/USB*- og 12 V-uttak?
Maks. strømuttak er 10 A (120 w) i hvert uttak.


