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VÄLKOMMEN!

Ekstrautstyr er markert med asterisk * i Quick Guide.

Bilens 
midtdisplay

Førerveiledningen er tilgjengelig på bilens midtdisplay, der du 
når den via toppvinduet.

Mobilapp Førerveiledningen er tilgjengelig som app (Volvo Manual) til 
smarttelefoner og nettbrett. Appen inneholder også instruk-
sjonsfilmer for utvalgte funksjoner.

Volvos 
supportside

På Volvos supportside (support.volvocars.com) finnes det 
håndbøker og instruksjonsfilmer, men også ytterligere informa-
sjon og hjelp om din Volvo og eierskapet av bilen.

Trykt 
informasjon

I hanskerommet finnes en utfylling til førerveiledningen som 
inneholder informasjon om sikringer og spesifikasjoner samt 
et sammendrag av viktig og praktisk informasjon. En trykt 
førerveiledning og tilhørende tillegg kan etterbestilles.

Denne Quick Guide beskriver et utvalg av funksjonene i din Volvo. Nærmere førerinformasjon er tilgjengelig i bil, app og på nett.



01. KOMME I GANG
Her finner du informasjon som hjelper deg å gjøre deg kjent med noen av de grunnleggende funksjonene i din Volvo. Du kan 
blant annet lese om fjernnøkkelen, bilens tre displayer samt hvordan du starter og slår av motoren. Her er også informasjon om 
regulering og justering av sete og klima

02. KJØRING OG FØRERSTØTTE
Her finner du bl.a. informasjon om kjøremoduser, Start/Stopp-funksjonen og de forskjellige førerstøttefunksjonene i bilen, som 
cruisekontroll, Park Assist Pilot (PAP)*, Blind Spot Information (BLIS)* og City Safety.

03. INSTRUMENTER OG BRYTERE
Her finner du informasjon om for eksempel regulering av lys og viskere, samt hvordan kjørecomputer og talestyring håndteres.

04. TILKOBLING, VEDLIKEHOLD OG SUPPORT
I din Volvo kan du være oppkoblet mot omverdenen og få informasjon, underholdning og støtte. I dette avsnittet finner du infor-
masjon om hvordan du kobler telefonen til din Volvo, kobler til internett og bruker apper.

05. SPESIELLE TEKSTER
Advarsler, viktig- og obs-tekster, som du må lese.



Ett trykk låser dører og bakluke og aktiverer alarmen1. 
Et langt trykk lukker panoramataket* og alle sidevinduer 
samtidig.

Ett trykk låser opp dører og bakluke og deaktiverer alarmen. 
Et langt trykk åpner alle sidevinduer samtidig.

Ett trykk låser opp og deaktiverer alarmen for kun bakluken. 
Et langt trykk åpner eller lukker elektrisk styrt* bakluke.

KNAPPENE PÅ FJERNNØKKELEN

1 Tilleggsutstyr på visse markeder.

Panikkfunksjonen brukes for å påkalle omgivelsenes 
oppmerksomhet i nødstilfeller. Et langt trykk på minst 
3 sekunder eller dobbelttrykk innen 3 sekunder aktiverer 
blinklys og signalhorn. Funksjonen slås av automatisk etter ca. 
3 minutter eller slås av med et trykk på samme knapp etter at 
funksjonen har vært aktivert i minst 5 sekunder.



BRUK NØKKELFRI LÅSING/OPPLÅSING*

Det holder at du har fjernnøkkelen med deg i f.eks. en lomme for 
å låse bilen opp eller igjen. Fjernnøkkelen må befinne seg innenfor 
et halvsirkelformet område med en radius på 1,5 meter fra begge 
langsider på bilen eller ca. 1 meter fra bakluken (se bildet).

Låse opp og slå av alarmen
1. Ta tak i et dørhåndtak eller trykk på den gummierte trykkplaten 

nederst på håndtaket til bakluken for å låse opp bilen. Opplåsingen 
er utført når bilens varselblinklys har blinket to ganger samt 
låseindikatoren i frontruten er slukket.

2. Åpne dørene eller bakluken.

Låse og aktivere alarmen
1. Lukk alle dører. Bakluken kan være åpen ved låsing med håndtaket 

til sidedørene.

2. Berør den markerte flaten bak på utsiden av et av de ytre 
dørhåndtakene, eller trykk inn knappen nederst på bakluken for å 
låse før den lukkes. Låsing er utført når bilens varselblinklys har 
blinket én gang, samt låseindikatoren i frontruten har begynt å 
blinke.



STILLE INN ELEKTRISK STYRT* FORSETE
Endre helningen til seteryggen ved å trykke bryteren forover/bakover.

Hev/senk setet ved å trykke den bakre delen av bryteren opp/ned. 
Flytt setet forover/bakover ved å trykke bryteren forover/bakover.

Hev/senk forkanten av sitteputen ved å trykke den fremre delen av 
bryteren opp/ned.

Innstillinger for massasje*, sidestøtte*, korsryggstøtte* og forlengelse 
av sittepute er koblet til multifunksjonsbryteren*.

1. Aktiver seteinnstillingene ved å dreie bryteren opp/ned. 
Seteinnstillingsvinduet åpnes på midtdisplayet.

2. Velg ønsket funksjon i midtdisplayet ved å dreie 
multifunksjonsbryteren opp/ned.

3. Endre innstillingen ved å trykke knappen i multifunksjonsbryteren 
opp/ned/forover/bakover.

Noen innstillinger kan også velges med trykk rett på midtdisplayet.

Endre korsryggstøtten ved å trykke knappen opp/ned/forover/
bakover.



Knapperaden til minnefunksjonen finnes enten på en eller begge 
fordører.

Lagre innstilling
1. Still sete, ytre bakspeil og head-up-display til ønsket posisjon.

2. Trykk inn M-knappen og slipp for å lagre innstillingene. 
Lysindikatoren i knappen tennes.

3. Trykk inn minneknapp 1, 2 eller 3 i løpet av tre sekunder. Når 
posisjonen er lagret i valgt minneknapp, hører du et lydsignal, og 
lysindikatoren i M-knappen slukker.

Bruke lagret innstilling
Med åpen dør: Trykk inn en av minneknappene og slipp.

Med lukket dør: Hold en av minneknappene inne til lagret posisjon 
nås.

BRUK MINNEFUNKSJONEN* I FORSETET



Pass på at seteryggen med nakkestøtte kommer i kontakt med ryggen 
på setet foran ved nedfelling. Det kan være nødvendig å justere for- 
og baksetet for at seteryggene skal kunne felles ned.

Midtplassen i andre seterad
1. Fell ned nakkestøtten manuelt ved å trykke inn knappen mellom 

seteryggen og nakkestøtten. Trykk samtidig ned nakkestøtten.

2. Trekk remmen i midtplassen opp/frem under nedfelling.

Yttersetene i andre seterad
 – Trekk håndtaket på siden av yttersetene opp under nedfelling. 

Nakkestøtten felles ned automatisk.

Tredje seterad*
 – Trekk håndtaket på oversiden av seteryggen opp/frem. Fell sete-

ryggen frem. Nakkestøtten felles ned automatisk.

Under oppfelling av andre seterad må remmen/håndtaket trekkes 
oppover. Fell opp seteryggen til sperren tar tak. Nakkestøtten felles 
opp manuelt.

FELLE NED SETERYGGEN I BAKSETENE



GÅ INN/UT FRA TREDJE SETERAD*

1. På de ytre setene i andre seterad trekker du håndtaket på oversi-
den av seteryggen opp/forover.

2. Fell seteryggen forover, og skyv hele setet forover.

Fell opp setet til rett posisjon ved å først skyve setet tilbake og så felle 
opp seteryggen til den låses.

STILLE INN RATTET

Rattet kan stilles inn i høyden og dybden.

1. Skyv spaken under rattet nedover for å løsne rattet.

2. Still inn rattet i ønsket posisjon.

3. Trekk spaken tilbake for å fiksere rattet.



STARTE OG SLÅ AV MOTOREN

Fjernnøkkelen brukes ikke fysisk ved start, siden bilen i 
standardutføring er utstyrt med støtte for nøkkelfri start (Passive 
Start). Oppbevar nøkkelen i fremre del av kupeen ved nøkkelfri start. 
Med ekstrautstyret nøkkelfri låsing/opplåsing (Passive Entry*) er det 
tilstrekkelig at nøkkelen befinner seg et sted i bilen for at det skal 
være mulig å starte motoren.

Starte
1. Pass på at girposisjon P eller N er valgt.

2. Trå inn bremsepedalen.

3. Drei startbryteren til START og slipp. Bryteren går automatisk 
tilbake til opprinnelig stilling.

Slå av
1. Før girspaken til posisjon P.

2. Drei startbryteren til STOP og slipp. Bryteren går automatisk tilbake 
til opprinnelig stilling.



BRUKE PARKERINGSBREMSEN

Aktivere parkeringsbremsen
 – Trekk parkeringsbryteren i tunnelkonsollen opp. Et symbol 

på førerdisplayet tennes når parkeringsbremsen er aktivert. 
Kontroller at bilen står stille.

Deaktivere manuelt
1. Trå inn bremsepedalen.

2. Trykk parkeringsbremsbryteren ned.

Løsne automatisk
1. Ta på sikkerhetsbeltet og start motoren.

2. Før girspaken til posisjon D eller R og gi gass.

Med funksjonen "Automatisk brems ved stillstand" (Auto 
Hold) kan du slippe bremsepedalen med opprettholdt 
bremsefunksjon når bilen har stanset ved f.eks. et trafikklys. 
Når gasspedalen blir tråkket ned igjen, løsner bremsene.

 – Trykk inn knappen i tunnellkonsollen for å aktivere/
deaktivere funksjonen.

Bilvaskautomater
Før motoren slås av: Deaktiver Auto Hold og "automatisk aktivering  
av parkeringsbrems" (gå til midtdisplayets toppvindu og velg  
Innstillinger > My Car > Elektrisk parkeringsbrems > Automatisk 
aktivering av parkeringsbrems). Velg så girposisjon N.  
Drei startbryteren mot STOP i minst 4 sekunder for å slå av.



DE TRE DISPLAYENE TIL BILEN
Førerdisplay
På førerdisplayet vises informasjon om 
bilen og kjøringen. Her inngår målere, 
indikatorer samt kontroll- og varselsymbo-
ler. Førerdisplayet finnes i to versjoner, som 
12-tommersskjerm og 8-tommersskjerm. 
For 12-tommersskjerm: til venstre vises bl.a. 
fartsmåler og trippteller. I midten kan bl.a. 
klokke, mediespiller og navigasjonskart* 
vises. Til høyre vises bl.a. turtallmåler, valgt 
kjøremodus og appmenyen som aktiveres 
med høyre bryterpanel på rattet. Forskjellige 
temaer kan velges for å endre utseendet på 
førerdisplayet.

Midtdisplay
Mange av hovedfunksjonene til bilen 
styres fra midtdisplayet. Herfra kontrolleres 
f.eks. klimaanlegget, mediesystemet og 
systemoppdateringer.

Head-up-display*
Frontrutedisplayet fungerer som en 
utfylling til bilens førerdisplay og projiserer 
informasjon på frontruten. Det kan f.eks. 
handle om trafikkskiltinformasjon, informasjon 
om fart og navigering* eller innkommende 
telefonsamtaler. Visningsalternativer, lysstyrke 
og høydeposisjon for frontrutedisplayet kan 
justeres via midtdisplayet. Aktivering av 
frontrutedisplayet gjøres fra midtdisplayet.



NAVIGERE I MIDTDISPLAYET

Funksjonsvindu
Sveip fra venstre mot høyre2 over skjermen 
for å komme til vinduet. Herfra aktiveres/
deaktiveres forskjellige bilfunksjoner, f.eks. 
Frontrutedisplay. De aktiveres/deaktiveres 
med et trykk. Noen funksjoner åpnes i et 
eget vindu.

Gå tilbake i menystrukturen ved å trykke på 
den fysiske hjem-knappen under skjermen.

Applikasjonsvindu
Sveip fra høyre mot venstre2 over skjermen 
for å nå vinduet med bilens forskjellige 
applikasjoner/apper, f.eks. FM-Radio og CD*. 
Trykk på en app for å åpne den.

Trykk på den fysiske hjem-knappen under 
skjermen for å gå tilbake til hjem-vinduet.

Hjem-vindu
Når skjermen startes, vises hjem-vinduet. 
Herfra når du delvinduene Navigering, 
Media, Telefon samt ett ekstra delvindu.

En app/funksjon som velges fra app-/
funksjonsvinduet, starter respektive delvindu 
i hjem-vinduet. F.eks. starter FM-radio i 
Media-delvinduet.

Trykk på et delvindu for å utvide det. I utvidet 
modus av delvinduene vises mer informasjon 
om funksjonen/appen.

2 Gjelder venstrestyrt bil. Sveip mot motsatt retning for høyrestyrt 
bil.



Klimarad
Lengst nede på skjermen ligger klimaraden alltid synlig. Der kan 
de vanligste klimainnstillingene foretas umiddelbart, som innstilling 
av temperatur, setevarme og viftenivå. Trykk på  lengst ned på 
skjermen for å åpne klimavinduet med flere innstillingsmuligheter.

Statusfelt
I statusfeltet, øverst oppe på skjermen vises aktivitetene i bilen. Til 
venstre vises nettverks-/tilkoblingsinformasjon, og til høyre vises 
medierelatert informasjon, klokke samt indikasjon på om pågående 
bakgrunnsaktivitet.

Toppvindu
I midten av statusfeltet øverst oppe på skjermen finnes en kategori 
som tar deg til toppvinduet. Åpne den ved å trykke på kategorien eller 
sveipe ovenfra og ned over skjermen. Fra toppvinduet kommer du til 
Innstillinger, Brukerhåndbok samt de lagrede meldingene til bilen



BRYTER FOR BILENS KLIMA

Klimaanleggets funksjoner for fremre og bakre del av kupeen 
reguleres fra midtdisplayet, med fysiske knapper på midtkonsollen og 
klimabryteren* bak på tunnelkonsollen. Noen klimafunksjoner kan også 
talestyres. Noe informasjon om klimaet vises alltid nederst på skjermen i 
klimaraden. I klimaraden er det mulig å gjøre visse innstillinger direkte.

Knappen for å gå tilbake til klimavinduet vises i midten, 
lengst nede på skjermen. Grafikken på knappen viser 
aktiverte klimainnstillinger. Åpne klimavinduet med et trykk 
på knappen for å vise vinduet som på bildet.

Trykk på AUTO i klimavinduet for å aktivere/deaktivere 
autoregulering av luftresirkulering, luftkondisjonering og 
luftfordeling.

Temperaturbryter for fører- og passasjersiden. Trykk på 
temperaturikonet på høyre eller venstre side, og velg 
ønsket temperatur. Bryterne vises alltid lengst nede på 
skjermen, og kan justeres også når klimavinduet ikke er 
åpent.

For å synkronisere temperaturen for alle soner 
med temperaturen på førersiden, trykker du på 
temperaturikonet på førersiden og Synkroniser 
temperatur.

Bryter for elektrisk oppvarmet* og ventilert* fører- og 
passasjersete samt elektrisk oppvarmet ratt*. Trykk på 
venstre eller høyre sides sete- eller rattikon for å åpne 
bryteren for sete eller ratt. Trykk flere ganger på respektive 
ikon for å velge ønsket nivå.



BEDRE LUFTKVALITET I KUPEEN MED IAQS*

Luftkvalitetssystemet IAQS er en del av Clean Zone Interior Package* 
og er et helautomatisk system som renser luften i kupeen fra 
luftforurensninger som partikler, hydrokarbon, nitrogenmonoksid og 
marknære ozon.

1. Trykk på Innstillinger i toppvinduet på midtdisplayet.

2. Trykk på Klima.

3. Velg Luftkvalitetsføler for å aktivere/deaktivere 
luftkvalitetssensoren.

RENGJØRE MIDTDISPLAYET

Midtdisplayet startes automatisk når førerdøren åpnes. Slå av skjermen 
når den skal rengjøres.

1. Trykk lenge på hjem-knappen.

2. Tørk av skjermen med den medfølgende mikrofiberkluten eller en 
mikrofiberklut av tilsvarende kvalitet. Tørk med små sirkelbevegelser. 
Ved behov fukter du mikrofiberkluten lett med rent vann.

3. Aktiver skjermen med et kort trykk på hjem-knappen.

Midtdisplayet slås av automatisk når motoren er av og førerdøren 
åpnes.



3 Hvis bilen har skliplate/diffuser* fører du spaken mot bilens venstre side.

ÅPNE OG LUKKE ELEKTRISK STYRT* BAKLUKE

Alternativ for å åpne
• Trykk og dra baklukehåndtaket lett opp.

• Foreta et langt trykk på -knappen på fjernnøkkelen til luken 
begynner å åpnes.

• Foreta et langt trykk på -knappen på instrumentpanelet  
(ved siden av rattet) til luken begynner å åpnes.

• Foreta en langsom, sparkebevegelse* forover under venstre del 
av bakre støtfanger3 og ta så et langt skritt tilbake (se bildet). 
Støtfangeren skal ikke berøres. Fjernnøkkelen må være innen 
rekkevidde. Et lydsignal høres når åpning aktiveres.

Alternativ for å lukke
• Nederkant av bakluken: Trykk på -knappen for automatisk 

lukking uten å låse luken. Trykk på -knappen* for automatisk 
stenging og låsing av både luke og dører.

• Foreta et langt trykk på -knappen på fjernnøkkelen.

• Foreta et langt trykk på -knappen på instrumentpanelet.

• Foreta en langsom, sparkebevegelse* forover under venstre del av 
bakre støtfanger3 og ta så et langt skritt tilbake. Støtfangeren skal 
ikke berøres. Fjernnøkkelen må være innen rekkevidde. Et lydsignal 
høres når lukking aktiveres.



VELGE KJØREMODUS*

Velg den kjøremodusen som passer best for de aktuelle 
kjøreforholdene. Ikke alle kjøremodi kan velges i alle situasjoner.

1. Trykk på kjøremodusbryteren* DRIVE MODE i tunnelkonsollen - du 
ser en tilleggsmeny på midtdisplayet.

2. Rull kjøremodusbryteren opp/ned til ønsket kjøremodus er markert 
på midtdisplayet.

3. Trykk på bryteren eller rett på midtdisplayet for å bekrefte valget.

Valgbare kjøremodi
COMFORT – kjøremodus ved motorstart.  
ECO - tilpasser bilen til mer energieffektiv kjøring. Denne 
kjøremodusen når du direkte fra midtdisplayets funksjonsvindu. 
OFF ROAD – maksimerer bilens fremkommelighet i vanskelig terreng 
og på dårlige veier.  
DYNAMIC – bilen oppleves mer sporty enn ved mer aktiv kjøring.
INDIVIDUAL – tilpass kjøremodusene Comfort, Eco eller Dynamic 
etter egne ønskede kjøreegenskaper Kjøremodusen er tilgjengelig hvis 
den først er aktivert i Innstillinger i toppvinduet på midtdisplayet. Velg 
My Car > Individuell kjøremodus.



BRUKE START/STOPP-FUNKSJONEN

Funksjonen stanser motoren midlertidig når bilen står stille og 
starter den automatisk igjen når kjøreturen fortsetter. Start/Stopp er 
tilgjengelig når motoren startes, og kan aktiveres hvis visse vilkår er 
oppfylt.

Stanse motoren automatisk
 – Stans bilen med bremsepedalen og hold foten på pedalen. På 

et 8-tommers førerdisplay vises et beige -symbol og på et 
12-tommers førerdisplay peker turtallsmålerens visere på på  
når motoren er autostanset. I kjøremodus Comfort eller Eco kan 
motoren stanse automatisk før bilen står helt stille.

Alternativ for å auto-starte motoren
 – Slipp bremsepedalen. Når Auto Hold er aktivert, må gasspedalen 

trykkes inn.

 – Behold fottrykket på bremsepedalen og trykk samtidig på 
gasspedalen.

 – I nedoverbakke: Slipp bremsepedalen og la bilen begynne å rulle. 
Motoren starter automatisk etter en liten fartsøkning.

 – Når Adaptiv cruisekontroll eller Pilot Assist er aktivert, trykker du 
inn gasspedalen eller trykker på  på venstre knapperad i rattet.

Slå av funksjonen

 – Trykk på knappen Start/Stop i funksjonsvinduet 
på midtdisplayet. Funksjonen er slått av til den 
gjenaktiveres, bilen startes igjen eller kjøremodus 
Comfort eller Eco blir valgt.



FØRERSTØTTE I RATTKNAPPENE

Funksjonene Fartsbegrenser*, Cruisekontroll, Adaptiv cruisekontroll* og 
Pilot Assist* velges på førerdisplayet med pilene til venstre på rattet 

 og . Et hvitt symbol betyr at funksjonen er aktiv. Grått betyr at 
funksjonen er avbrutt eller i beredskapsmodus.

Symboler på førerdisplayet

Fartsbegrenser: Bidrar til ikke å overskride en valgt 
makshastighet.

Cruisekontroll: Bidrar til å hjelpe føreren å holde jevn fart.

Adaptiv cruisekontroll: Bidrar til å holde en jevn fart 
kombinert med en forhåndsvalgt tidsavstand til kjøretøyet 
foran.

Pilot Assist: Hjelper til i fart på 50 km/t (30 mph) og lavere 
med å kjøre bilen mellom sidemarkeringene i filen, samtidig 
som det holdes en forhåndsvalgt tidsavstand til forankjørende 
kjøretøy.

Symboler på rattknappene

Trykk for å starte eller avbryte valgt funksjon. Lagrer aktuell 
fart for startet fartsbegrenser/fartsholder/adaptiv fartsholder.

Øker lagret fart. Kort trykk øker farten med 5 km/t (5 mph). 
Langt trykk gir gradvis økt fart med 1 km/t (1 mph). Et trykk 
gjenopptar også lagret fart for fartsbegrenser/fartsholder/
adaptiv fartsholder.

Minker lagret fart. Kort trykk minsker farten med 5 km/t 
(5 mph). Langt trykk gir gradvis redusert fart med 1 km/t 
(1 mph).

Adaptiv fartsholder og Pilot Assist: Minker avstanden til 
forankjørende kjøretøy.

Adaptiv fartsholder og Pilot Assist: Øker avstanden til 
forankjørende kjøretøy.



FØRERSTØTTE PÅ MIDTDISPLAYET

City Safety4

City Safety varsler om hindringer ved hjelp av visuelle 
signaler og lydsignaler. Bilen bremses automatisk hvis 
føreren ikke selv handler innen rimelig tid. City Safety kan 
bl.a. forhindre kollisjon og hjelpe førere, som risikerer å 
kjøre på for eksempel et kjøretøy, en fotgjenger eller en 
syklist.

City Safety aktiveres automatisk ved motorstart.

Park Assist Pilot (PAP)*
Aktiv parkeringshjelp hjelper til ved parkering eller når 
du forlater parkeringsplass ved først å skanne den 
tilgjengelige plassen, så dreie rattet og styre bilen inn. 
Førerens oppgave er å holde oppsyn rundt bilen, følge 
midtdisplayets instruksjoner, velge gir, regulere farten og 
bremse/stoppe.

Parker med PAP
1. Trykk på knappen Park inn i funksjonsvinduet. Ikke kjør 

fortere enn 30 km/t (20 mph) før en parallellparkering 
eller 20 km/t (12 mph) før en vinkelrett parkering.

2. Stans bilen når grafikk og tekst på midtdisplayet varsler 
om at det er funnet en egnet lomme. Et tilleggsvindu 
vises.

3. I tilleggsvinduet velger du Parallell parkering eller 
Tverrstilt parkering og setter i revers.

4. Følg instruksjonen som vises på midtdisplayet. Vær klar 
til å stanse bilen når grafikk og tekst angir det.

4 Ikke tilgjengelig for alle markeder.



Forlat parkeringslommen med PAP
Funksjonen kan bare brukes for parallellparkerte biler.

1. Trykk på knappen Park ut i funksjonsvinduet.

2. Følg instruksjonene på midtdisplayet.

Parkeringshjelpkamera*
Parkeringshjelpkameraet hjelper deg å observere 
eventuelle hindringer rundt bilen med kamerabilde og 
grafikk på midtdisplayet. Valg av kameravisninger og 
hjelpelinjer gjøres på midtdisplayet. Kameraet kan startes 
automatisk når du velger revers. Innstillingen for dette 
gjøres via Innstillinger i toppvinduet på midtdisplayet. Velg 
My Car > Parkeringshjelp> Aktiver kamera i revers.

Parkeringshjelpkameraet kan også startes manuelt:

 – Trykk på knappen Kamera i funksjonsvinduet for å 
aktivere/deaktivere funksjonen.

Lane Keeping Aid (LKA)*
Hvis bilen er på vei til å krysse en sidelinje, vil filassistanse 
LKA aktivt styre bilen tilbake inn i kjørefeltet med et svakt 
styremoment i rattet. Når bilen når frem til eller passerer 
en sidelinje, blir føreren varslet med lyd eller vibrasjoner i 
rattet.

 – Trykk på knappen Lane Keeping Aid i funksjonsvinduet 
for å aktivere/deaktivere funksjonen.

Innstillinger for hvordan LKA skal varsle føreren hvis bilen 
forlater eget kjørefelt, gjøres via Innstillinger i midtdisplay-
ets toppvindu. Velg My Car > IntelliSafe > Lane Keeping 
Aid.

Blind Spot Information (BLIS)*
BLIS informerer om kjøretøy i dødvinkelen og biler som 
nærmer seg raskt i venstre og høyre kjørefelt nærmest 
egen bil.

 – Trykk på knappen BLIS i funksjonsvinduet for å aktive-
re/deaktivere funksjonen.

Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA varsler om kryssende trafikk bak bilen og aktiveres 
hvis bilen er satt i revers eller ruller bakover. CTA aktiveres 
automatisk ved motorstart.

 – Trykk på knappen Cross Traffic Alert i funksjonsvinduet 
for å deaktivere/gjenaktivere funksjonen.



BRUKE VINDUSVISKER OG REGNSENSOR
Vindusviskeren og regnsensoren reguleres med høyre rattspak.

Før spaken nedover for å foreta et enkeltsveip.

Før spaken til 0 for å slå av vindusviskerne.

Før spaken til INT (intervall) for å stille inn farten. Juster 
farten med tommelhjulet på spaken.

Før spaken oppover hvis du vil at viskerne skal sveipe med 
normal hastighet.

Før spaken enda lenger oppover hvis du vil at viskerne skal 
sveipe med høyere hastighet.

Trykk på regnsensorknappen for å aktivere/deaktivere 
regnsensoren. Regnsensoren registrerer mengden vann 
på frontruten og starter frontruteviskerne automatisk. Drei 
tommelhjulet på spaken opp/ned for høyere/lavere følsomhet.

Før spaken mot rattet for å starte frontrute- og 
frontlysviskerne.

Før spaken mot instrumentpanelet for å starte spyling og 
vindusvisking på bakruten.

Trykk for intervallvisking med bakrutevisker.

Trykk for kontinuerlig fart med bakruteviskeren.



LYSBRYTERENS AUTO-POSISJON

Venstre rattspakes AUTO-stilling gir bl.a. følgende:

• Varsellys5 og posisjonslys i dagslys. Nærlys og posisjonslys i svakt 
dagslys eller mørke.

• Aktivert tunnellregistrering.

• Mulighet til å bruke fjernlysblink og aktivere fjernlys når nærlyset er 
på.

• Mulighet til å aktivere automatisk fjernlys. Aktivere/deaktivere ved 
å dreie rattspakens tommelhjul til posisjon  og slippe. Manuelt 
fjernlys aktiveres ved å føre rattspaken mot instrumentpanelet. 
Deaktiver ved å føre spaken tilbake mot rattet.

AKTIVERE/DEAKTIVERE KOLLISJONSPUTEN 
PÅ PASSASJERSIDEN*

Omkobleren for passasjerkollisjonsputen er plassert på gavlen av 
instrumentpanelet, på passasjersiden, og er tilgjengelig når døren er 
åpen.

1. Trekk ut omkobleren og drei til ON/OFF for å aktivere/deaktivere 
kollisjonsputen.

2. Bekreft meldingen om aktivering/deaktivering på førerdisplayet med 
et trykk på -knappen i høyre bryterpanel på rattet. Tekstmelding 
og varselsymbol i takkonsollen viser at kollisjonsputen på passasjer-
siden foran er aktivert/deaktivert.

5 Gjelder noen markeder.



MANØVRERE KJØRECOMPUTEREN
Kjørecomputeren registrerer og beregner f.eks. kjørestrekning, 
drivstofforbruk og gjennomsnittshastighet. Det er mulig å velge 
hva slags informasjon fra kjørecomputeren som skal vises på 
førerdisplayet.

Avstand til tom tank
Kjørecomputeren beregner gjenværende kjøreavstand med det 
drivstoffet som er igjen i tanken. Hvis du vil vise Avstand tom tank på 
førerdisplayet, bruker du knappene til høyre på rattet:

1. Trykk på .

2. Naviger med kjørecomputerappen med  eller .

3. Når kjørecomputeren er markert, går du trinnvis ned med  til 
Avstand tom tank:.

4. Velg å vise Avstand tom tank på førerdisplayet med ett trykk på 
.

Når førerdisplayet viser ”----” er det ingen garantert kjørestrekning 
igjen. Fyll drivstoff så snart som mulig.

Nullstille tripptelleren
Manuell trippteller (TM) kan nullstilles manuelt med et langt trykk på 
venstre rattspakes RESET-knapp. Automatisk trippteller (TA) nullstilles 
automatisk når bilen ikke er brukt på minst fire timer.

Førerdisplayet håndteres med bl.a. knappene til høyre på rattet. Det er 
mulig å selv velge hva som skal vises på førerdisplayet.

Førerdisplayets appmeny åpnes/lukkes. Herfra kan 
kjørecomputer, mediespiller, telefon og navigasjon styres.

Bla mellom de tilgjengelige appene ved å trykke på 
venstre eller høyre pil.

Marker, fjern markering eller bekreft et valg, f.eks. 
velg kjørecomputerens meny eller fjern meldingen på 
førerdisplayet.

Blar mellom funksjonene for valgt app ved å trykke på 
opp eller ned.

HÅNDTERE FØRERDISPLAYET



BRUK TALESTYRING

Det er mulig å talestyre visse funksjoner i mediespilleren, Volvos 
navigasjonssystem*, klimasystemet og Bluetooth-tilkoblet telefon. 
Talestyring skjer med direktekommando fra brukeren eller i dialogform 
med verbale svar fra systemet.

 – Trykk på knappen til høyre på rattet for å aktivere 
talestyring og igangsette en dialog med talekommando.

Eksempel på kommandoer for talestyring:
 – Trykk på . Si "Navigering", så starter en navigeringsdialog.

 – Trykk på . Si "Øk temperaturen", så økes den innstilte 
temperaturen ett trinn.

 – Trykk på . Si "Spill Robyn", musikk av valgt artist blir spilt.

Kommandoer som det alltid er mulig å bruke:
• "Gjenta" – gjentar den siste taleinstruksjonen i aktiv dialog.

• "Avbryt" – avbryter dialogen. Et langt trykk på  avbryter også 
dialogen.

• "Hjelp" – starter en hjelpedialog.

Husk å snakke etter tonen, med normal stemme i vanlig tempo. Ikke 
snakk når systemet svarer. Unngå bakgrunnslyd i kupeen ved å ha 
dører, vinduer og panoramatak* lukket.

Se førerveiledningen for mer informasjon om talestyring og flere 
eksempler på talekommandoer.



BRUKE HANSKEROMMET
Åpne hanskerommet

 – Trykk på knappen under midtdisplayet for å åpne 
hanskerommet.

Låse hanskerommet opp og igjen
Med privat låsing låses også hanskerommet og bakluken. Aktivering/
deaktivering kan gjøres på to måter via midtdisplayet:

Alternativ 1: Trykk på knappen Privat låsing i 
funksjonsvinduet for å aktivere/deaktivere privat låsing.

Alternativ 2: Trykk på Innstillinger > My Car > Låsing i toppvinduet. 
Velg Privat låsing.

Du ser et tilleggsvindu ved aktivering/deaktivering. I hvert låsetilfelle 
velges en firesifret kode. Første gang funksjonen brukes, må du velge 

en ekstra sikkerhetskode. Denne koden brukes til tilbakestilling av 
engangskoden ved behov. I begge tilfeller angir du valgt kode og 
trykker på Bekreft.



KOBLE EN TELEFON TIL BILEN

Koble en Bluetooth-aktivert telefon til bilen, slik at du kan ringe, 
sende/ta imot meldinger, strømme medier og koble bilen til internett. 
Det er mulig å ha to Bluetooth-enheter tilkoblet samtidig. Av disse 
brukes da den ene bare til å strømme medier. De to sist tilkoblede 
telefonene blir automatisk koblet til når bilen brukes igjen.

Søke etter telefonen fra bilen
1. Gjør telefonen søkbar/synlig via Bluetooth.

2. Aktiver internettdeling (bærbar/personlig hotspot) via Bluetooth i 
telefonen.

3. Åpne Telefon på midtdisplayet. Trykk på Legg til telefon. Hvis 
en telefon allerede er tilkoblet, trykker du på Bytte, og deretter i 
tilleggsvinduet Legg til telefon.

4. Velg den telefonen som skal kobles til.

5. Kontroller at angitt tallkode i bilen stemmer med den i telefonen. 
Velg i så fall å akseptere på begge steder.

6. Velg i telefonen å godta aller avvise eventuelle valg for 
telefonens kontakter og meldinger. Merk at i visse telefoner må 
meldingsfunksjonen aktiveres6.

Nå er telefonen koblet til, og kan styres via bilen.

6 Hvis du vil ha informasjon om hvilke telefoner som er kompatible med bilen, kan du se support.
volvocars.com.



Det er mulig å ringe opp og ta imot samtaler via bilen fra en  
Bluetooth-tilkoblet telefon.

Ring opp via midtdisplayet
1. Åpne delvinduet Telefon i hjem-vinduet.

2. Velg å ringe fra samtalehistorikken, kontaktlisten eller angi et 
nummer fra bryterpanelet.

3. Trykk på Ringe eller , avhengig av hvilket alternativ du valgte i 
trinn 2.

Ringe opp med høyre bryterpanel på rattet
1. Trykk på  og naviger til Telefon ved å trykke på  eller .

2. Gå trinnvis gjennom samtalelisten med  og velg med .

Ringe opp kontakt med talestyring
 – Trykk på  og si "Ring [kontakt]".

Ta imot/avvise samtale
Ta imot: Trykk på  blant de høyre rattknappene, eller på Svar på 
midtdisplayet.

Avvis: Marker Avvis med et trykk på  og bekreft med trykk på  
eller Avvis på midtdisplayet.

Avslutt samtale
 – Trykk på  for å bekrefte valget om å Avslutt eller Avslutt samtale 

på midtdisplayet.

RINGE OPP, TA IMOT OG AVSLUTTE TELEFONSAMTALER



KOBLE TIL INTERNETT
Via Bluetooth
Koble til internett på samme måte som når du kobler en telefon til 
bilen.

Via Wi-Fi
1. Aktiver internettdeling for telefonen.
2. Trykk på Innstillinger i toppvinduet på midtdisplayet.
3. Trykk på Kommunikasjon > Wi-Fi og aktiver ved å markere ruten 

for Wi-Fi.
4. Velg ønsket nettverk og angi passord.
5. Hvis annen tilkoblingskilde er brukt tidligere, bekrefter du valget om 

å bytte tilkobling.

Husk at visse telefoner slår av internettdelingen etter at kontakten til 
bilen er brutt. Dermed må internettdelingen i telefonen gjenaktiveres 
ved neste gangs bruk.

Via USB-tilkobling
1. Koble telefonen til med kabel til bilens USB-port i 

oppbevaringsrommet i tunnelkonsollen.
2. Aktiver internettdeling via USB i telefonen.
3. Hvis annen tilkoblingskilde er brukt tidligere, bekrefter du valget om 

å bytte tilkobling.

Via bilmodem*7

1. Plasser et personlig SIM-kort i holderen i bagasjerommet (se bildet).
2. Trykk på Innstillinger i toppvinduet.
3. Trykk på Kommunikasjon > Bilmodem internett.
4. Aktiver ved å krysse av ruten for Bilmodem internett.
5. Hvis annen tilkoblingskilde er brukt tidligere, bekrefter du valget om 

å bytte tilkobling.
6. Oppgi PIN-koden til SIM-kortet.

7 Bare biler med Volvo On Call*. Ved oppkobling med bilmodem vil Volvo On Call-tjenestene bruke 
tilkoblingen.



Dele internett via Wi-Fi-hotspot
Når bilen er koblet til Internett, er det mulig å dele internettkoblingen 
(Wi-Fi-hotspot) slik at andre enheter kan bruke internettilkoblingen8.

1. Trykk på Innstillinger i toppvinduet.

2. Trykk på Kommunikasjon > Wi-Fi hotspot i bilen.

3. Velg Nettverksnavn for internettdelingen.

4. Velg Passord som så skal angis i tilkoblede enheter.

5. Velg det Frekvensbåndet som internettdelingen skal sende data 
med9.

6. Aktiver ved å krysse av i ruten for Wi-Fi-hotspot i bilen.

7. Hvis Wi-Fi tidligere er brukt som tilkoblingskilde - bekrefter du ved å 
bytte tilkobling.

Når bilen deler internettkobling, vises  i statusfeltet. Trykk på 
Tilkoblede enheter i Wi-Fi hotspot i bilen for å se en liste over 
tilkoblede enheter.

8 Gjelder ikke ved tilkobling med Wi-Fi. Nettoperatøren (SIM-kortet) må støtte internettdeling.
9 Ikke tilgjengelig på alle markeder.



APPLE CARPLAY* PÅ MIDTDISPLAYET

Med funksjonen Apple CarPlay får du mulighet til å bruke utvalgte 
apper i en iPhone via bilen for å f.eks. spille musikk eller lytte til 
podcasts. Interaksjonen skjer via bilens midtdisplay eller med Siri.

Starte Apple CarPlay
Talestyring med Siri må være aktivert i telefonen før bruk av Apple 
CarPlay.

1. Koble en iPhone ti USB-inngangen i tunnelkonsollen. 
Les informasjonen i tilleggsmeldingen, og trykk så på 
OK.

2. Trykk på Apple CarPlay i appvinduet. Hvis det er første 
gang en iPhone kobles til, må du godkjenne vilkårene.

3. Delvinduet for Apple CarPlay åpnes, og du ser de 
kompatible appene.

Automatisk start av Apple CarPlay
Hvis automatisk start er valgt, åpnes Apple CarPlay automatisk ved 
innkobling av iPhonene. Trykk på Innstillinger i toppvinduet og velg 
Kommunikasjon > Apple CarPlay.

Det er mulig å oppgradere bilen med Apple CarPlay hvis bilen ikke 
har funksjonen fra begynnelsen av. Kontakt en Volvo-forhandler. 
Informasjon om hvilke apper som støttes og hvilke telefoner som er 
kompatible, finner du på Apples hjemmeside, se www.apple.com/ios/
carplay/.



KOBLE TIL OG SPILLE MEDIER FRA EKSTERN 
LYDENHET

Mediespilleren kan spille av lyd fra eksternt tilkoblede enheter via 
AUX-/USB-inngangene eller strømme lydfiler trådløst via Bluetooth.

Spille medier fra Bluetooth-tilkoblet enhet

1. Koble enheten til bilen på samme måte som når du 
kobler en telefon til bilen.

2. Starte avspilling i den tilkoblede enheten.

3. Åpne appen Bluetooth i appvinduet på midtdisplayet - 
avspilling startes.

Spille medier fra USB-minne

1. Koble USB-pennen til i uttaket i tunnelkonsollen.

2. Start USB-appen i appvinduet og velg hva som skal 
spilles - avspillingen starter.

Spille medier fra Mp3-spiller eller iPod

1. Koble enheten til tunnelkonsollens AUX- eller 
USB-uttak.

2. Starte avspilling i enheten.

3. Åpne iPod-, AUX- eller USB-appen avhengig av 
tilkoblingsmåte. For avspilling fra iPod velger du appen 
iPod uansett tilkoblingsmåte - avspillingen starter.



BRUK VEIVISNING VIA KART MED SENSUS 
NAVIGATION*

Trykk på delvinduet Navigering i hjem-vinduet på midtdisplayet.

Angi reisemål - med adresse:
1. Trykk på  - Sett mål. Kartbildet skifter til søk via adresse med 

søkefelt.

2. Trykk på feltene og fyll ut Land/Stat/Provins/Adresse osv. fra 
tastaturet på midtdisplayet.

Angi reisemål ved å trykke på kartet:
1. Maksimer kartet med et trykk på .

2. Let opp ønsket destinasjon på kartet, og trykk lenge. Et ikon blir 
opprettet, og du ser en meny.

3. Velg Kjør hit for å starte veivisning.

Fjerne et reisemål:
1. Trykk på ikonet for reisemålet.

2. Trykk på Slette.

Endre posisjonen til reisemålet:
1. Marker ikonet for reisemålet med et kort trykk.

2. Trykk lenge på ikonet, trekk til ønsket posisjon og slipp.



APPLIKASJONER I MIDTDISPLAYET

I applikasjonsvinduet ligger de nedlastede appene og apper for 
innebygde funksjoner, for eksempel FM-radio.

Noen apper er det bare mulig å bruke hvis bilen er koblet til internett.

Organisere apper
1. Trykk på appen og hold inne. Appen endrer størrelse og blir litt 

gjennomskinnelig.

2. Dra appen til en ledig plass i vinduet og slipp.



OPPRETTE OG REGISTRERE EN VOLVO ID

Volvo ID er en personlig ID som gir tilgang til et bredt utvalg av 
tjenester på nett, f.eks. mulighet til å laste ned kart* til bilen.

Med bilappen Volvo ID kan både ID opprettes og registreres til bilen 
samtidig. Det er også mulig å opprette Volvo ID via My Volvo10 eller 
Volvo On Call (VOC)11 mobilapp. Registrer den så til bilen.

Opprett og registrer Volvo-ID med bilappen Volvo-ID
1. Last ned appen Volvo-ID fra Oppdateringstjeneste i appvinduet på 

midtdisplayet.

2. Start appen og fyll ut e-postadresse (eller Volvo-ID hvis du har 
opprettet en slik).

3. Følg instruksjonene som sendes automatisk til den angitte 
e-postadressen.

Opprette Volvo ID via My Volvo eller VOC mobilapp
1. My Volvo: Gå inn på www.volvocars.com og naviger videre til My 

Volvo.

 VOC mobilapp: Last ned den siste versjonen av VOC-appen fra 
smarttelefonen, via f.eks. App Store, Windows Phone Store eller 
Google Play.

2. Angi en personlig e-postadresse og følg instruksjonene som sendes 
automatisk til oppgitt e-postadresse.

Volvo ID er nå opprettet. Registrer ID-en til bilen fra Volvo ID-appen i 
bilen for å få tilgang til Volvo ID-tjenestene.

10 Tilgjengelig på visse markeder.
11 Bare biler med Volvo On Call*.



HÅNDTERE OG OPPDATERE APPER, KART OG 
SYSTEM

 – Trykk på Oppdateringstjeneste i appvinduet for å 
oppdatere flere av bilens systemer. For at du skal kunne 
fjernoppdatere må bilen være koblet til internett. Et 
trykk på Oppdateringstjeneste åpner en nedlastingsapp 
i nederste delvindu av hjemmevinduet.

Laste ned, oppdatere og avinstallere apper
Laste ned: Trykk på Utforske og velg ønsket app. Trykk på Installere 
for å laste ned appen.  
Oppdatere: Trykk på Installere alt for å oppdatere alle apper. Velg 
Applikasjons-oppdateringer for å oppdatere enkeltvis. Velg ønsket 
app og trykk på Installere.  
Avinstallere: Trykk på Applikasjons-oppdateringer og velg ønsket 
app. Trykk på Avinst. for å avinstallere en app.

Oppdatere kartdata
 – Trykk på Kart for å vise en liste over tilgjengelige oppdateringer. 

Marker aktuell region. Trykk på ned-pilen for informasjon om aktuell 
versjon av kartdata eller trykk Installere for å se om det finnes en 
nyere versjon.

Søke etter og oppdatere systemprogramvare
 – Trykk på Systemoppdateringer for å vise tilgjengelige oppdatering-

er. Trykk på Installere alt for å oppdatere all programvare eller på 
Installere for enkeltprogrammer.



12 Personlig Volvo ID er nødvendig for å bruke mobilappen.

Med Volvo On Call mobilapp12 er det mulig å forkondisjonere bilen 
før kjøring. Forkondisjonering kan også startes i klimavinduet på 
midtdisplayet. Appen kan også brukes for å for eksempel låse/låse 
opp bilen, se hvor bilen er parkert, logge reiser i en kjørejournal, få 
tyverivarsling og se drivstofforruk. Mobilappen kan lastes ned fra for 
eksempel App Store, Windows Phone Store eller Google Play.

Volvo On Call-tjenestene omfatter også tilgang til veiassistanse og 
nødhjelp:

 – Trykk på ON CALL- eller SOS-knappene i bilens takkonsoll. 
Kontakt opprettes da med Volvos opplærte operatører på Volvo On 
Call servicesenter.

Servicesenteret kan også hjelpe til med å spore opp bilen hvis den har 
blitt stjålet.

Tjenestene som er tilgjengelige, varierer avhengig av bilens 
konfigurasjon og marked. Kontakt en Volvo-forhandler eller se support.
volvocars.com for informasjon om hvilke tjenester som er tilgjengelig.

VOLVO ON CALL*



JUSTERE LYDVOLUMET

Juster lydvolumet i bilen ved å dreie på volumbryteren under 
midtdisplayet eller ved å trykke på  og  til høyre på rattet.

Juster lydvolumet for de forskjellige systemene i bilen.
1. Trykk på Innstillinger > Lyd > Systemvolumer i toppvinduet på 

midtdisplayet.

2. Justere volumet/slå av lyden på f.eks. tastatur- eller skjermtrykk ved 
å trekke i bryteren for Tastaturberøring eller Skjermberøring.

ENDRE UTSEENDET PÅ MIDTDISPLAYET

1. Trykk på Innstillinger > My Car > Displayer > Temaer i 
toppvinduet.

2. Velg tema for midtdisplayet, f.eks. Minimalistic.

Som tillegg til disse er det mulig å velge mørk eller lys 
skjermbakgrunn. Ved Normal er skjermbakgrunnen mørk og tekstene 
lyse. Dette alternativet er forhåndsvalgt for alle temaer.

Ved Lys er skjermbakgrunnen lys og tekstene mørke. Alternativet kan 
f.eks. være nyttig ved sterkt dagslys.

Alternativene er alltid tilgjengelige for brukeren og påvirkes ikke av 
omgivelsesbelysningen.



BESTILL SERVICE OG REPARASJONER

Håndtere service-, reparasjons- og bestillingsinformasjon direkte i 
den tilkoblede bilen.

Sende bestillingsanmodning13:

1. Åpne appen Bilstatus fra appvinduet.

2. Trykk på Avtaler > Be om avtale.

3. Pass på at du har fylt ut riktig Volvo-ID.

4. Fyll ut informasjonen til verkstedet i feltet Info til 
verkstedet. Du kan også trykke på knappen og 
snakke inn informasjonen til verkstedet.

5. Trykk på Send forespørsel om avtale. Forespørselen 
om avtale inneholder bilinformasjon når den sendes fra 
bilen til verkstedet. Denne informasjonen gjør verkste-
dets planlegging lettere.

6. Et forslag til avtale sendes via e-post i løpet av et par 
dager. For enkelte markeder sendes også forslaget til 
bilen.

13 Det må først opprettes en Volvo-ID. Bestilling av service og reparasjoner gjelder i visse markeder. 
Bilens motor må være i gang for at det skal være mulig å sende en avtalebestilling.



HER FINNER DU AUX-, USB- OG STRØMUTTAK
AUX- og USB-uttak
AUX- og USB-uttak finner du under armlenet i tunnelkonsollen.

Strømuttak
Bilen har fire strømuttak:

• Det er et 12 V-uttak i tunnelkonsollens oppbevaringsrom.

• I den bakre delen av tunnelkonsollen er det også et 12 V-uttak, og 
et 230 V-uttak*.

• I bagasjerommet finnes et 12 V-uttak*.

Bilens elsystem må være minst i tenningsposisjon I for at alle uttak 
skal fungere.



SPESIELLE TEKSTER
Førerveiledningen og de andre veiledningene 
inneholder sikkerhetsinstruksjoner og advarsler, 
forsiktighetsregler og merknader, som må leses. 
Visse funksjoner gjelder bare for visse markeder.

 VARSLING

Felle ned seteryggen i baksetene
Kontroller at seteryggene er ordentlig låst etter 
nedfelling og oppfelling. Kontroller at nakkestøtten 
er ordentlig låst etter oppfelling. Nakkestøtten på 
ytterplassene i andre seterad må alltid være oppfelt 
når tredje seterad* har passasjerer.

Starte og slå av motoren
Ta alltid med fjernnøkkelen ut av bilen når du setter 
den fra deg, og pass på at det elektriske systemet 
står i tenningsposisjon 0.

Bruke parkeringsbremsen
Bruk alltid parkeringsbremsen ved parkering 
på hellende underlag - et aktivert gir eller 
automatgirets P-posisjon er ikke tilstrekkelig til å 
holde bilen i alle situasjoner.

Bryter for bilens klima
Elektrisk oppvarmet sete skal ikke brukes av 
personer som har problemer med å oppfatte 
temperaturøkning på grunn av følelsesbortfall 
eller av en eller annen grunn har problemer med 
å håndtere bryteren for det elektrisk oppvarmede 
setet. I andre tilfeller kan det oppstå brannskade.

Åpne og lukke elektrisk styrt* bakluke
Vær oppmerksom på klemmerisikoen ved åpning/
lukking. Kontroller at ingen er i nærheten av 
bakluken, da en klemmeskade kan få alvorlige 
følger. Hold alltid oppsyn med bakluken under 
manøvrering.

City Safety
City Safety er et hjelpemiddel og fungerer ikke i 
alle kjøresituasjoner, trafikk-, vær- og veiforhold. 
Funksjonen kan ikke oppdage alle fotgjengere/
syklister i alle situasjoner. Advarselen aktiveres 
bare ved høy risiko for kollisjon. Advarsel og 
bremseinngrep for fotgjengere og syklister er slått 
av når bilen kjører fortere enn 80 km/t (50 mph). 
City Safetys Auto-bremsefunksjon kan forhindre 
en kollisjon eller redusere kollisjonsfarten. For å 
sikre full bremsefunksjon bør føreren alltid trå på 
bremsen - selv om bilen autobremser. Føreren har 

alltid ansvaret for riktig avstand og at hastigheten 
holdes.

Park Assist Pilot (PAP)*
Aktiv parkeringshjelp fungerer ikke i alle 
situasjoner, men er bare beregnet som et utfyllende 
hjelpemiddel. Føreren er alltid ansvarlig for å 
kjøre bilen på en sikker måte samt følge med på 
omgivelsene og andre trafikanter som nærmer seg 
eller passerer ved parkering.

Parkeringshjelpkamera*
Parkeringskameraet er et hjelpemiddel og kan 
aldri erstatte førerens ansvar. Kameraet har 
dødvinkler der hindringer ikke kan oppdages. Vær 
oppmerksom på mennesker og dyr som befinner 
seg nærme bilen.

Lane Keeping Aid (LKA)*
Kjørefeltassistanse er kun et førerhjelpemiddel 
og fungerer ikke i alle kjøresituasjoner eller under 
alle trafikk-, vær- og veiforhold. Føreren er alltid 
ansvarlig for å kjøre bilen på en sikker måte samt 
for å følge gjeldende lover og trafikkregler.

Blind Spot Information (BLIS)* og Cross Traffic 
Alert (CTA)*
BLIS og CTA er en utfylling til, ikke en erstatning 
for - en sikker kjøremåte og bruk av bakspeil. 
De kan aldri erstatte ansvar og oppmerksomhet 
hos føreren. Ansvaret for at filveksling og rygging 
foregår på en trafikksikker måte, ligger alltid hos 
føreren. BLIS fungerer ikke i skarpe kurver og når 
bilen rygges.

Aktivere/deaktivere kollisjonsputen på 
passasjersiden*
Hvis bilen ikke har omkobler for å aktivere/
deaktivere passasjerkollisjonsputen, er 
kollisjonsputen alltid aktivert. Sett aldri barn 
på barnepute, i barnesete eller i bakovervendt 
barnesikring på passasjerplassen foran når 
kollisjonsputen er aktivert. Personer som er kortere 
enn 140 cm, skal aldri sitte på passasjersetet 
foran når kollisjonsputen er aktivert. Personer 
som er lengre enn 140 cm, skal aldri sitte på 
passasjersetet foran når kollisjonsputen er 
deaktivert. Ikke la noen passasjerer sitte på 
passasjersetet hvis meldingen i takkonsollen viser 
at kollisjonsputen er deaktivert, samtidig som 
varselsymbolet for kollisjonsputesystemet vises på 
førerdisplayet. Dette tyder på at det har oppstått 
en alvorlig feil. Oppsøk et verksted snarest. Volvo 
anbefaler å kontakte et autorisert Volvo-verksted.

Bruk talestyring
Føreren er alltid ansvarlig for at kjøretøyet kjøres 
på en sikker måte, og at alle aktuelle trafikkregler 
blir fulgt.

Bruk guiding via kart*
Hold all oppmerksomhet på veien og konsentrer 
deg om kjøringen. Følg gjeldende trafikklovgivning 
og bruk sunn fornuft. På grunn av f.eks. værforhold 
eller årstid kan veiforholdene gjøre noen 
anbefalinger mindre aktuelle.

Volvo On Call*
For biler med Volvo On Call fungerer systemet 
bare i områder der VOCs samarbeidspartnere har 
mobildekning, og på de markedene der tjenesten 
er tilgjengelig. Akkurat som for mobiltelefoner 
kan atmosfæriske forstyrrelser eller dårlig 
senderdekning føre til at tilkobling blir umulig, f.eks. 
i grisgrendte strøk. For advarsels-, viktig- og obs-
tekster for VOC-tjenester må du også se avtalen 
som gjelder for VOC-abonnementet i tillegg til 
førerveiledningen.

 VIKTIG

Felle ned seteryggen i baksetene
Når seteryggen skal felles opp eller ned, 
må det ikke finnes gjenstander i baksetet. 
Sikkerhetsbeltene skal heller ikke være festet. 
Den integrerte belteputen* på midtre plass i 
andre seterad skal felles ned før setet felles ned. 
Armlenet* på midtre plass i andre seterad skal 
felles opp før setet felles ned.

De tre displayene til bilen
Head-up-displayenheten* som informasjonen 
projiseres fra, finnes på instrumentpanelet. For 
å unngå skader på displayenhetens dekkeglass 
må du ikke oppbevare noen gjenstander på 
dekkeglasset. Pass også på at ingen gjenstander 
faller ned på den.

Bryter for bilens klima
Seteventilasjonen kan ikke starte hvis 
kupétemperaturen er for lav. Dette for å unngå 
nedkjøling av den som sitter i setet.

Rengjøre midtdisplayet
Mikrofiberduken skal være fri for sand og lignende 
når midtdisplayet rengjøres. Ellers kan skjermen 
ripes opp. Ved rengjøring av midtdisplayet må du 
bare bruke mildt trykk mot skjermen. Hardt trykk 
kan skade skjermen. Ikke sprøyt noen væske eller 

etsende kjemikalier rett på midtdisplayet. Ikke bruk 
vinduspuss, rengjøringsmiddel, spray, løsemiddel, 
alkohol, ammoniakk eller rengjøringsmidler som 
inneholder slipemidler. Ikke bruk slipende kluter, 
papirhåndklær eller silkepapir. Disse kan ripe opp 
midtdisplayet.

Her finner du AUX-, USB- og strømuttak
Maks strømuttak er 10 A (120 W) hvis det benyttes 
et 12 V-uttak i tunnelkonsollen. Hvis begge 
uttakene i tunnelkonsollen brukes samtidig, gjelder 
7,5 A (90 W) per uttak. Maks strømuttak er 10 A 
(120 W) for 12 V-uttaket i bagasjerommet.

 OBS

Bruk nøkkelfri låsing/opplåsing*
Fjernnøkkelens funksjoner kan forstyrres av 
elektromagnetiske felt og avskjerming. Unngå 
å oppbevare fjernnøkkelen i nærheten av 
metallgjenstander eller elektroniske apparater, 
f.eks. mobiltelefoner, nettbrett, bærbare pc-er eller 
ladere – helst ikke nærmere enn 10–15 cm.

Starte og slå av 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.

De tre displayene til bilen
Ved aktivering av Forward Collision Warning* 
erstattes informasjonen i frontrutedisplayet med 
grafikk for Forward Collision Warning*. Denne 
grafikken lyser selv om frontrutedisplayet er 
slått av. Førerens mulighet til å se informasjonen 
på frontrutedisplayet forverres av bruk av 
polariserende solbriller, en kjørestilling som 
medfører at føreren ikke sitter midt i setet, 
gjenstander på dekkeglasset til displayenheten og 
ugunstige lysforhold. Visse synsfeil kan ved bruk av 
frontrutedisplayet medføre hodepine og en følelse 
av anstrengthet.

Navigere på midtdisplayet
Toppvinduet er ikke tilgjengelig ved start/
avstengning eller når en melding vises på skjermen. 
Den er heller ikke tilgjengelig når fullskjermklima 
vises.

Bryter for bilens klima
Det er ikke mulig å påskynde oppvarmingen/
nedkjølingen ved å velge høyere/lavere temperatur 



enn det som egentlig ønskes

Rengjøre midtdisplayet
Skjermen kan ikke slås av når en oppfordring om å 
utføre et tiltak vises på skjermen.

Åpne og lukke elektrisk styrt* bakluke
Hvis systemet har arbeidet kontinuerlig for lenge, 
slår du det av for å unngå overbelastning. Det 
kan brukes igjen etter ca. 2 minutter. Det er risiko 
for redusert eller uteblitt funksjon hvis den bakre 
støtfangeren belastes med store mengder is, 
snø, smuss eller lignende. Pass derfor på å holde 
den ren.

Parkeringshjelpkamera*
Hold kameralinsen fri for smuss, snø og is for best 
mulig funksjon. Dette er spesielt viktig ved dårlige 
lysforhold.

Manøvrere kjørecomputeren
Det kan oppstå avvik ved beregning av 
kjørestrekning hvis kjøremåten endres.

Bruke hanskerommet
Første gang funksjonen brukes, må du velge en 
sikkerhetskode. Sikkerhetskoden kan brukes 
for å nullstille funksjonen hvis noen har forsøkt å 
deaktivere privatlåsingen med en feil kode. Lagre 
sikkerhetskoden på et sikkert sted.

Koble en telefon til bilen
Hvis telefonens operativsystem oppdateres, er det 
mulig at parkoblingen brytes. Slett da telefonen fra 
bilen og parkoble på nytt.

Koble til Internett
Data (datatrafikk) overføres ved bruk av internett. 
Det kan medføre kostnader. Aktivering av 
dataroaming kan forårsake ytterligere avgifter. 
Kontakt din nettoperatør om kostnader for 
datatrafikk. Aktivering av Wi-Fi-hotspot kan 
forårsake ytterligere avgifter fra din nettoperatør. 
Kontakt din nettoperatør om kostnader for 
datatrafikk. Ved nedlasting med mobiltelefon må 
du være ekstra oppmerksom på kostnaden av 
datanedlasting.

Apple carplay* på midtdisplayet
Volvo kontrollerer ikke innholdet i Apple CarPlay-
appen. Hvis en telefon eller mediespiller er koblet 
til bilen via Bluetooth, vil den ikke være tilgjengelig 
mens Apple CarPlay er aktiv, fordi Bluetooth er 
slått av. For å koble opp bilen bruker du Wi-Fi eller 
bilens innebygde modem*.

Håndtere og oppdatere apper, kart og system
Datanedlasting kan påvirke andre tjenester som 
overfører data, f.eks. nettradio. Hvis påvirkning på 
andre tjenester oppleves som forstyrrende, kan 
nedlastingen avbrytes. Alternativt kan det være en 
løsning å slå av eller avbryte andre tjenester.
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