
VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!
Å lære sin nye bil å kjenne er en spennende opplevelse.

Ved hjelp av denne hurtigveiledningen kan du raskt og enkelt bli kjent med 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.

VOLVO V50

quick Quide WEB EDITION



NØKKELBLAD
Brukes til å låse/låse opp hanskerommet eller 
førerdøren, for eksempel hvis bilens strømforsy-
ning er brutt.

OBS
Etter kaldstart er tomgangsturtallet høyt 
uansett utetemperatur. En stunds forhøyet 
tomgangsturtall er en del av Volvos effektive 
eksosrensesystem.

FJERNKONTROLL

Låser dører og bakluke og aktiverer 
alarmen*.

Låser opp dørerA og bakluke og deakti-
verer alarmen.

Låser opp bakluken – den åpnes ikke.

Sikkerhetsbelysning. Tenner lys i side-
speil*, blinklys og parkeringslys, og lys 
ved nummerskilt, kupétak og gulv.

Panikkfunksjon. Trykkes i ca. 3 sek-
under i en nødsituasjon for å utløse 
alarmen.

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

BLINKLYS

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

Still inn rattet før kjøring, aldri under kjøring.

INNSTILLING AV RATTET

KALDSTART AUTOSTART *

– Trå inn clutch- eller bremsepedalen, og drei 
fjernkontrollnøkkelen/startbryteren til sluttstil-
lingen  III  og slipp den med én gang. Motoren 
starter automatisk.
Dieselmotorer skal alltid forvarmes i nøkkelstil-
ling II før de startes.



BRYTERPANEL FØRERDØR

L R Innstilling av utvendige speil
– Velg L (venstre) eller R (høyre), og 
juster med spaken.

Inn-/utfelling av utvendige speil*
– Trykk på L og R samtidig.

1 Vindusheis, manuell

2 Vindusheis, automatisk.

Barnesikring*. Vinduer og dører bak 
kan ikke åpnes fra baksetet.

HOVEDLYSBRYTER

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
TRENGER SERVICE på displayet. 

BLIS* - BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM

Manuell lyshøyderegulering (automatisk 
for xenonlys*).

Automatisk nærlys. Lyshornet fungerer, 
men ikke fast fjernlys.

Parkeringslys

Nærlys. Slukker når motoren slås av.
Fjernlyset kan aktiveres.

Aktive xenonlys*, lysbildet følger rattets 
bevegelser.

Display- og instrumentbelysning.

Tåkelys

Åpner tankdekselet.

Tåkelys bak (bare førersiden).

A Fjernlysblink

B Skifte mellom fjern- og nærlys og
ledelys.



1 Trykk for på/av. Drei for å justere volumet.

2 Radio FM1, FM2 eller AM.

4  Display.

5 MODE – CD, AUXA eller USB.

6 Trykk for å velge lydbilde, for eksempel 
BASS, Dolby Pro Logic II* eller SUB-BAS*
– drei for å justere.

9 MENU – AUX, volum og avanserte lydinn-
stillinger.
Aktivere/deaktivere SUB-BASS*.

RADIO

6  Drei for å velge stasjon.

8 Søker neste sterke stasjon.

10 Søk stasjon med pil til venstre/høyre.
Lagre opptil 20 stasjoner ved å trykke på 
0–9 på FM1 eller FM2 ved ønsket stasjon 
helt til displayet bekrefter valget.

Trykk i ca. 2 sekunder for å autolagre de 
10 sterkeste stasjonene. Displayet viser 
AUTOLAGRING under søking.
Velg lagret stasjon med 0–9.

CD-SPILLER

3  Et kort trykk mater ut aktuell plate.
Et langt trykk mater ut alle plateneB.

6  Drei for å bytte spor.

7 CD-skifter* – velg plate med 1–6.

10  Bytt CD-spor med pil til venstre/høyre.
Velg CD-plateB med pil opp/ned.

LYDANLEGG

A AUX-inngang, for eksempel for mp3-spiller 
(lyden blir best når volumet på denne er stilt inn 
på medium).

B Bare CD-skifter*.

VINDUSVISKER OG REGNSENSOR*

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

2 Regulerer sensorfølsomheten eller intervall-
tiden.

3  Bakrutevisker – intervall/normal.

A Enkel pussing

0 Av

B Intervallvisker, se også (2).

C Normal viskerhastighet.

D Høy viskerhastighet.

E Vindus- og lyktespyler.

F Bakrutespyler.

Lyser når regnsensoren er aktiv.



AUTOMATISK REGULERING
I AUTO-stilling regulerer ECC-systemet alle 
funksjoner automatisk og gjør dermed bilkjørin-
gen enklere med optimal luftkvalitet.

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

7 Trykk for individuell temperatur på venstre 
(L) eller høyre (R) side.
Drei for ønsket temperatur. Displayet viser 
valgt temperatur.

ELEKTRONISK KLIMAANLEGG - ECC*

VARSLING
Feil betjening kan medføre livsfare. Se instruk-
sjonsboken ved den minste usikkerhet om 
bruken av anlegget.

MANUELL REGULERING

1  Drei for å endre viftehastigheten.

2 Maks. defroster. Retter all luften mot 
frontruten og sidevinduene med maksimal 
luftstrøm.

3 M – Resirkulasjon på/av. 
A – Luftkvalitetssystem* på/av.

4  Elektrisk oppvarmet bakrute og elektrisk 
oppvarmede sidespeil.

5  Luftfordeling

6 AC – Klimaanlegg på/av. Avkjøler kupeen 
og fjerner dugg på rutene.

UTKOBLING AV KOLLISJONSPUTE - PACOS*

PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Bruk nøkkelbladet til å koble om ON/OFF.
OFF – Kollisjonsputen er deaktivert.
PASSENGER AIRBAG OFF vises i varsellam-
pen over kupéspeilet. 
Barn på bilpute eller i barnesete kan sitte i for-
setet, 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.



KONTROLL- OG VARSELLAMPER

Les informasjonsdisplayet. Feil i ABS-systemet. Stopp på en sik-
ker måte. Start motoren på nyttA.

Stopp på en sikker måte. Følg frem-
gangsmåten som vises på informa-
sjonsdisplayet.

Feil i bremsesystemet. Stopp på en 
sikker måte. Kontroller bremsevæs-
kenB.

Lavt oljetrykk. Stopp på en sikker 
måte. Kontroller oljenivåetB.

DSTC* stabilitetssystem. Blinker når 
systemet arbeider.

A Kontakt et Volvo-verksted hvis symbolet lyser etter 
ny start. B Få berget bilen hvis symbolet fortsetter å lyse.

1 Lavt drivstoffnivå. Fyll drivstoff snarest når 
symbolet lyser.

2 Drivstoffmåler. Pilen på symbolet viser 
hvilken side tanklokket sitter på.

3 Display for kjørecomputer, meldinger, 
klokke og utetemperatur.

4

Et kort trykk veksler mellom T1 & T2. Et
langt trykk nullstiller den aktuelle telleren.

5

T1 & T2 – uavhengig trippteller, som alltid 
er på.

6 Trykk for å vise/slukke en melding.

7  Drei for å se alternativene til kjørecompute-
ren.

8 Et kort trykk nullstiller den gjeldende funk-
sjonen til kjørecomputeren.
Et langt trykk nullstiller alle funksjonene til 
kjørecomputeren.

KJØRECOMPUTER OG TRIPPTELLER

OBS
Displayteksten KILOMETER TIL TOM TANK
angir en estimert mulig kjørestrekning basert 
på tidligere kjøreforhold.



FELLE NED BAKSETERYGGEN

1 Heng sikkerhetsbeltet i kleshengeren.
Fell opp sitteputen.
 Løsne sperren i seteryggen, og fell den frem.
 Løsne sperren i hodestøtten.
 Løft av hodestøtten.

Flytt over hodestøtten til hylsene på undersi-
den av sitteputen.
Fell ned seteryggen.

OBS

Også passasjersetet foran kan felles ned.
Se INNSTILLING AV FORSETE (6).

KLOKKE, STILLE DIESELPARTIKKELFILTER

BILPLEIE EBA – EMERGENCY BRAKE ASSIST

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 lage riper i lakken.

Under visse omstendigheter kan SOTFILTER
FULLT vises på displayet. Da må eksosanleg-
gets partikkelfilter renses. Det skjer automa-
tisk ved at man kjører i ca. 20 minutter med 
jevn landeveishastighet. Når meldingen sluk-
ker, er den såkalte regenereringen utført.

Nødbremsforsterkningen hjelper deg med 
å øke bremsekraften og dermed forkorte 
bremselengden. EBA aktiveres når føre-
ren bråbremser. Når EBA aktiveres, synker 
bremsepedalen litt lenger ned enn vanlig.

– Hold bremsepedalen inne så lenge som 
nødvendig. All nedbremsing opphører hvis 
pedalen slippes.

1. Trykk MENU på midtkonsollen.
2. Velg Still klokken.
3. Trykk ENTER.
4.

 Juster klokken med sifrene på bryterpanelet 
eller "pil opp" eller "pil ned" på navigerings-
knappen.

5.

 Velg siffer med "pil til høyre" eller "pil til 
venstre".

6. Trykk ENTER for å avslutte.



INNSTILLING AV FORSETE

OPPBEVARINGSPLASSER, 12 V-UTTAK OG AUX/USB*

1 Korsryggstøtte

2  Helningen på seteryggen.

3  Hev/senk setet.

4 Hev/senk sitteputen i forkant.

5 Forover/bakover.

6  Felle ned ryggen på passasjersetet.

12 V-uttakene i kupeen fungerer i nøkkelstillin-
gen I eller II. 12 V-uttaket* i bagasjerommet er 
alltid aktivt.
Med AUX/USB*-uttaket kan bilens lydanlegg for 
eksempel spille musikk fra en mp3-spiller.
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BÆREPOSEHOLDER*

OBS
Når motoren er slått av, kan bruk av 12 V-ut-
taket i bagasjerommet tappe startbatteriet.


