
YENİ VOLVO'NUZA HOŞGELDİNİZ!

Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir.

Bu Quick Guide okuduktan sonra yeni Volvonuzu çok daha fazla 
beğeneceksiniz. Ayrıntılı bilgileri Kullanıcı el kitabında bulabilirsiniz.

Uyarı metinleri ve diğer önemli bilgiler bu klasörde değil sadece 
Kullanıcı el kitabında mevcuttur. Kullanıcı el kitabında en güncel bilgiler 
bulunmaktadır.

Seçenekler yıldız (*) işareti ile belirtilmiştir.

Aracınızla ilgili daha fazla bilgi www.volvocars.com adresinde mevcuttur
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OTOMATİK MARŞ (SADECE 3.2 VE V8'DE)

Debriyaja ve/veya fren pedalına basınız. Kontak 
anahtarını en uçtaki III konumuna getirip hemen 
serbest bırakınız - motor otomatik olarak çalışır.

Dizel motor Motor çalışmadan önce lamba 
 sönene kadar anahtarı II konumunda 

tutunuz.

SOĞUK ÇALIŞTIRMA

   DİKKAT

Bir soğuk çalıştırmadan sonra dış sıcaklıktan 
bağımsız olarak rölanti devri daha yüksek 
olur. Artırılan rölanti devri Volvo'nun etkili 
emisyon sisteminin bir parçasıdır.

ANAHTAR & UZAKTAN KUMANDALI

Kapıları ve yakıt dolum kapağını/ba-
gaj kapısını kilitler ve alarmı devreye 
sokar*.

Kapıların ve yakıt dolum kapağı/ba-
gaj kapısının kilidini açar ve alarmı* 
devreden çıkartırA.

Bagaj kapısının kilidini açar- bagaj 
kapısı açılmaz.

Yan dikiz aynalarındaki*, yolcu 
kabinindeki, zemindeki ve araç pla-
kasındaki lambayı 30 saniye süreyleB

yakar. Göstergeler ve park lambaları 
yanar.

"Panik" düğmesi. Acil durum 
halinde alarmı aktive etmek için basın 
yaklaşık 3 saniye süreyle basılı tutu-
nuz. Alarmı UNLOCK (KİLİT AÇMA)
düğmesiyle kapatınız.

A Kilitler açıldıktan sonraki 2 dakika içinde kapılardan 
biri/yükleme kapağı açılmazsa otomatik yeniden kilitleme 
devreye girer.
B Zaman 30, 60 veya 90 saniye olarak ayarlanabilir, bkz. 
Kullanıcı el kitabı.

ÖN CAM SİLECEKLERİ VE YAĞMUR SENSÖRÜ*

C Tek siliş

0 Kapalı

D Aralıklı silme. Ayarlamak için çeviriniz 
(2).

E Normal hız

F Yüksek hız

G Ön cam ve far yıkama

H Arka cam yıkayıcı

3 Arka cam sileceği Aralıklı/normal

1 Yağmur sensörünü devreye sokar. 

Lamba, yağmur sensörünün açık oldu-
ğunu gösterir. D-F konumlarında yağmur 
sensörü devreden çıkar.

2 Ayar düğmesini kullanarak hassasiyeti 
ayarlayınız.
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EL FRENI

El frenini çekiniz:

Ayak freni pedalına sıkıca basınız - ardın-
dan el freni pedalına (1) basınız.

Ayak frenini serbest bırakınız. Araba 
hareket ederse - el freni pedalını bir miktar 
daha bastırınız.

Park – 1 (manuel) veya P (otomatik) vites 
konumunu seçiniz.

El frenini serbest bırakınız:

Ayak freni pedalına sıkıca basınız ve 
ardından kolu (2) çekiniz.

1.

2.

3.

•

IŞIK DÜĞMELERİ

Otomatik kısa far ve uzun far yanıp 
söner. Uzun far aktive edilemeyebilir.

Park lambaları

Kısa far - Kontak anahtarı kapalı 
konuma getirildiğinde kapanır. Uzun far 
aktive edilebilir.

Far seviye ayarı – Bi-Xenon farlar için 
otomatik®*

Ekran ve gösterge aydınlatması

Sis lambaları (ön)

Sis lambası (arka, sadece sürücü
tarafı)

A Uzun far yanıp söner

B
Uzun/kısa far düğmesi ve yaklaşma 
ışığı.

Boyanın otomatik araç yıkamasından ziyade 
elle yıkanması daha iyidir. Ayrıca boya yeni 
olduğunda çok daha hassastır. Bu sebeple 
yeni bir araçta ilk bir kaç süreyle aracın elle 
yıkanması önerilmektedir.

Deri döşeme, düzenli temizlik gerektirir. Deri 
bakım ürünleriyle yılda 1-4 kez veya gerektiği 
zaman bakım yaptırılması önerilir. Deri bakım 
ürünleri, Volvo bayilerinde mevcuttur.

ARAÇ BAKIMI



SES SİSTEMİ

YAKIT DOLDURMA

Bazı durumlarda gösterge panelinde "KU-
RUM FİLTRE DOL." ibaresi görüntülenebilir. 
Bu durumda egzoz sisteminin parçacık 
filtresinin temizlenmesi gerekir. Bu, sabit bir 
anayol hızında yaklaşık 20 dakika sürüş ile 
otomatik olarak gerçekleşir. Mesaj silindi-
ğinde rejenerasyon tamamlanmıştır.

REJENERASYON (DİZEL)

1 On/Off (Açık/Kapalı) ve ses şiddeti. 

Açmak/Kapatmak için basınız. Ses şid-
detini ayarlamak için çeviriniz. Radyo, TP, 
telefon* ve RTI* ses ayarları bireysel olarak 
kaydedilir.

2 Ses düzeni. Mesela BASS, Dolby II* veya 
SUBWOOFER* özelliklerini seçmek için 
basınız. Ayarlamak için döndürünüz.

2 Müzik kaynağı. FM1, FM2,  AM, CD veya 
AUXA için döndürünüz.

RADYO

5 İstasyonları otomatik olarak kaydetme.

Yaklaşık 2 saniye süreyle AUTO düğme-
sine basınız. On tane en güçlü istasyon 
hafızaya kaydedilir. Sonra, bir istasyon 
seçmek için 0-9 düğmesine basınız.

6 Otomatik/manuel olarak istasyon ara-

ma

Kısa bir basışın ardından otomatik arama 
başlar. Uzun bir basışla birlikte manuel 
açılır. 0-9 üzerine uzun bir basış istas-
yonları kaydeder, FM1/FM2 her biri 10 
istasyon kaydeder.

CD ÇALAR

3 CD diskini değiştirinizB. Ayrıca tuş takımı 
(5) üzerindeki 1–6 düğmelerini değiştiriniz.

4 Diskin çıkartılması. Kısa bir basış mev-
cut diskin çıkartılmasını sağlar. Uzun bir 
basış tümünüB çıkartır.

6 Parça değiştirme

A Örneğin MP3 çalar için AUX girişi.
B Sadece CD değiştirici*.

Yakıt doldurma esnasında yakıt kapağını 
asınız.



OTOMATİK KUMANDA

AUTO (OTO.) modunda ECC sistemi tüm 
fonksiyonlara otomatik olarak kumanda ederek 
sürüşü optimum klima konforu ile daha kolay 
hale getirir.

1  Sıcaklık

Gerekli yolcu kabini sıcaklığına döndürü-
nüz.

2 Otomatik

Ayarlanan sıcaklığa ve diğer fonksiyonlara 
otomatik olarak kumanda edilmesi için 
AUTO düğmesine basınız.

ELEKTRONİK KLİMA KONTROLÜ, ECC*

   UYARI

Hatalı kullanım hayati tehlike doğurabilir. 
Kullanımla ilgili en küçük endişede Kullanıcı 
Kılavuzuna başvurunuz.

MANÜEL KUMANDA

Fan hızı

Hava dağılımı

Buz çözücü. Ön ve yan camlardaki 
buğuyu kolayca çıkarmak için.
Hava kalite sistemi Açık–  AUT
düğmesine basınız. İç Hava Dolaşımı 

Açık–  MAN düğmesine basınız.

Klima Açık/Kapalı. Yolcu kabinin soğu-
tur ve camlardaki buğuyu alır.
Arka cam ve yan ayna buz çözücüleri.
Otomatik devreden çıkartmaA.

A Arka cam 12 dakika. Aynalar 6 dakika.

HAVA YASTIĞININ DEVREDEN ÇIKARTILMASI, PACOS*

PACOS (Yolcu Hava Yastığı Kapatma Anah-

tarı) ON/OFF konuma getirmek için kontak 
anahtarını kullanınız.

OFF (KAPALI): Hava yastığı devreden 

çıkartılmıştır. İç dikiz aynasındaki uyarı 

lambasında

PASS AIRBAG OFF (YOLCU HAV. YAS. KA-

PALI) ibaresi görüntülenir.

Çocukların bir çocuk koltuğu ya da çocuk 
minderiyle ön yolcu koltuğuna oturmasına izin 
verilebilir fakat 140 cm'den uzun kişiler asla 

oturmamalıdır.

ON (AÇIK): Hava yastığı aktive edilir.

Boyu 140 cm'den uzun yolcular ön koltukta otu-
rabilir fakat bu yolcular çocuk minderi veya 

çocuk koltuğunda asla oturmamalıdır.
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1 Yol bilgisayarı göstergesi. (9)'u kullana-
rak yol bilgisayarını ayarlayınız.

8 Bir mesajı silmek için basınız.
9 Mesela ekranda (1) KİLOMETRE YAKIT 

BİTENE DEK ibaresini görüntülemek için 
döndürünüz.

10 Mevcut fonksiyonu sıfırlar

YOL BILGISAYARI VE YOL ÖLÇERLER

Bilgi ekranında görünür. Fren sisteminde arıza. 

Güvenli bir şekilde durunuz, fren 
hidroliğiniA kontrol ediniz.

Güvenli bir biçimde durunuz. Arıza-
yı bilgi ekranında gösterildiği biçimde 
gideriniz.

DSTC* denge sistemi. Sistem çalı-
şıyorsa yanıp söner.

Düşük yağ seviyesi. Güvenli bir şe-
kilde durunuz, yağ seviyesiniA kontrol 
ediniz.

Motor ön ısıtıcısı (dizel). Lamba 
söndükten sonra araç çalıştırılabilir.

A Lamba sönmezse aracı çektiriniz.

6 Yakıt göstergesi

7 Düşük yakıt seviyesi

Lamba yakıt deposundaki seviyenin düşük 
olduğunu gösterdiğinde en kısa süre içinde 
yakıt doldurunuz.

KİLOMETRE SAYAÇLARI

3 Ekranda ayrı ayrı iki kilometre sayacı 
görünür, T1 & T2.

2 Kısa bir süre bastırarak T1 & T2  arasın-
da geçiş yapınız. Mevcut ölçüm cihazını 
uzun süreyle bastırarak sıfırlayınız.

SAAT

4 Saat ve dış sıcaklık göstergesi.
5  Durdurmak için döndürünüz ve saati 

ayarlamak için tutunuz.

YOL BİLGİSAYARI

   ÖNEMLI

“Kilometre yakıt bitene dek”, önceki sürüş 
şartlarına göre hesaplanmış tahmini bir 
değerdir.

YAKIT

GÖSTERGE VE UYARI LAMBALARI



ARKA KOLTUK ARKALIKLARINI ALÇALTMA

Üçüncü koltuk sırası* (7 koltuklu araçlarda)

İkinci koltuk sırasını ön konumuna kaydırınız.

A. Kolu kaldırınız.

B. Koltuk minderini en geri konuma kaydırınız ve 
bağlı halkalarını katlayınız.

C. Arkalığı öne katlayınız.

İkinci koltuk sırası

Koltukları en arka konumlarına ayarlayınız (yal-
nız 7 koltuklu araçlarda).

A. Halkayı çekiniz.

B. Baş desteğini indiriniz.

C. Mandalı açınız.

D. Arkalığı öne doğru katlayınız ve arkalığı eğik 
konumda kilitlemek için üzerine bastırınız.

Ayrıca, ön yolcu koltuğu da alçaltılabilir. 6. 
noktadaki ÖN KOLTUĞUN AYARLANMASI
bölümüne bakınız.

EBA – ACİL DURUM FREN YARDIMI

SİNYAL LAMBALARI

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

UYARI! Direksiyon simidini yola çıkmadan 
önce ayarlayınız - asla sürüş esnasında ayar-
lamayınız.

DİREKSİYON SİMİDİNİN AYARLANMASI

BLIS – KÖR NOKTA BİLGİ SİSTEMİ*

Acil Durum Fren Desteği (EBA) fren gücünün 
artmasında yardımcı olur ve böylece fren me-
safesi azalır. Sürücü aniden frene bastığında 
EBA devreye girer. EBA fonksiyonu devreye 
sokulduğunda, fren pedalı normalden biraz 
daha fazla dibe çöker, mümkün olduğunca 
uzun süre fren pedalına basınız (ve basılı tutu-
nuz) - pedal serbest bırakılırsa tüm frenleme 
sona erer.

BLIS gösterge lambası kör nokta bölge-
sindende herhangi bir araç olmamasına 
rağmen sınırlı durumlarda yanarsa bu durum 
sistemde bir hata meydana geldiği anlamına 
gelmez. BLIS sisteminde bir arıza meydana 
gelmesi durumunda gösterge ekranında 
KÖR NOKTA SİST. SERVİS GEREK ibaresi 
görüntülenir.
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ÖN KOLTUĞUN AYARLANMASI

SAKLAMA ALANLARI, 12 V SOKET & AUX

1  Bel desteği

2  Arkalık eğimi

3  Koltuğu kaldırma/indirme

4  Koltuk minderi ön kenarı kaldırma/in-

dirme

5  İleri/geri

6  Yolcu koltuğu arkalığını indirme

   ÖNEMLI

Bagaj bölmesindeki 12 V soketin motor 
kapalıyken kullanılması akünün boşalmasına 
sebep olabilir.

Ön/arka orta konsoldaki 12 V'luk soketler

anahtar I veya üstü konumlardayken çalışır. 
Bagaj bölmesinin sağ tarafındaki 12 V'luk 

soket her zaman devrededir.

Aracın ses sisteminde AUX girişi (tünel konso-
lunda) kullanılarak bir MP3 çalar vb. ile müzik 
çalınabilir.
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