
TERvETUlOA UUTEEN vOlvOONNE!

Uuteen autoonne tutustuminen on jännittävä kokemus.

Käykää tämä Quick Guide läpi, niin pidätte uudesta Volvostanne vieläkin 
enemmän. Yksityiskohtaiset tiedot löydätte käyttöohjekirjasta.

Varotustekstit ja muut tärkeät tiedot ovat vain käyttöohjekirjassa, eivät 
tässä oppaassa. Käyttöohjekirjassa ovat ajankohtaisimmat tiedot.

Valinnaiset ominaisuudet on merkitty tähdellä (*).

VOLVO C70

quick Guide



AUTOMAATTIKÄYNNISTYS (MAllIT 2.4I, T5 
jA D5)
Kääntäkää virta-avain/-kytkin asentoon III ja 
vapauttakaa se. Moottori käynnistyy automaat-
tisesti.
Dieselmoottoria on aina hehkutettava asen-
nossa II ennen käynnistämistä.

AvAINlIUSKA
Käytetään käsinelokeron tai kuljettajan oven/ta-
varatilan lukitsemiseen/lukituksen avaamiseen 
esim. sytytysvirran ollessa katkaistu.

KYlMÄKÄYNNISTYS

   HUOM
Jotta puhtaammat päästöt saavutetaan 
nopeammin, joutokäynnin kierrosluku voi olla 
hieman koholla hetken aikaa.

AvAIN & KAUKO-OHjAIN

lukitsee ovet, ovien säilytyslokerot*, 
tavaratilan luukun ja suksiluukun sekä 
aktivoi hälytyksen. 30 sekunnin kuluttua 
ovet kaksoislukitaan eikä niitä voida 
enää avata sisältä käsin.

Avaa ovien, ovien säilytyslokeroiden*, 
tavaratilan luukun, suksiluukun ja 
ohjauslukon lukituksen sekä poistaa 
hälytyksen käytöstä1.

Avaa tavaratilan luukun lukituksen. 
(Luukkua ei avata.)

Sytyttää sivupeilien*, matkustamon, 
jalkatilan ja numerokilven valaistuksen 
30 sekunniksi2. Vilkut ja seisontavalot 
palavat.

"Paniikki"-painike, paina painiketta 
n. 3 sekuntia hätätilanteessa hälytyk-
sen laukaisemiseksi. Sulkekaa hälytys 
lukituksen avauspainikkeella.

SUUNTAvIlKUT

A. Lyhyt jakso, kolme vilkahdusta. 
B. jatkuva vilkutus.

vAROITUS! Säätäkää ohjauspyörä ennen 
liikkeellelähtöä, ei koskaan ajon aikana.

OHjAUSPYöRÄN SÄÄTö

1. Automaattinen uudelleenlukitseminen tapahtuu, jos 
mitään ovea/tavaratilan luukkua ei avata 2 minuutin 
sisällä lukituksen avaamisesta.

2. Ajan voi säätää 30, 60 tai 90 sekunniksi, ks. ohje-
kirja.

Lukko tavaratilan luukun hätäavausta varten.



vAlOKATKAISIMET

Ajovalojen korkeussuuntauksen 
säätö, automaattinen Bi-Xenon-ajova-
lojen yhteydessä*

Automaattiset ajovalot ja kaukovalo-
vilkku. Kaukovaloja ei voida aktivoida.

Seisontavalot

lähivalot, sammuvat, kun auton moot-
tori sammutetaan. Kaukovalot voidaan 
aktivoida.

Näyttö- ja mittaristovalaistus

Sumuvalot edessä*

Takasumuvalo, yksi valo

A Kaukovalovilkku

B vaihto kauko-/lähivalojen välillä. 
Turvavalaistus.

TANKKAUS

Käsinpesu on maalipinnalle lempeämpi 
kuin automaattipesu. Maalipinta on myös 
herkempi ollessaan uusi. Tämän vuoksi suo-
sitellaan käsinpesua auton ensimmäisten 
kuukausien aikana.
Nahkaverhoilu on puhdistettava sään-
nöllisesti. Käsitelkää nahanhoitotuotteilla 
1–4 kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan. 
Nahanhoitotuotteita voitte ostaa Volvo-jäl-
leenmyyjältänne.

AUTON HOITO

Avatkaa polttoainesäiliön luukku, ripusta-
kaa korkki luukkuun tankkauksen ajaksi.

BlIS – BlIND SPOT INfORMATION 
SYSTEM*

Jos BLIS-merkkivalo syttyy, vaikka kuollees-
sa kulmassa ei ole ajoneuvoa, syynä voi olla 
esim. valon heijastuminen märältä tienpinnal-
ta, auton oma varjo tai matalalla oleva aurinko.

Jos järjestelmässä on suoranainen vika, näy-
tössä on teksti BlIS vAATII HUOllON.

AUTOMAATTIPESU

Irrottakaa antenni, jos ajatte auton auto-
maattipesuun. Poistakaa antenni kääntä-
mällä vastapäivään.
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TUUlIlASINPYYHKIMET jA SADETUNNISTIN*

Yksittäinen pyyhkäisy

0 Pois

jaksopyyhintä, kääntäkää säädintä (2) 
jakson säätämiseksi.
Normaali nopeus

F Suuri nopeus

G Tuulilasin ja ajovalojen huuhtelulaite

ÄÄNENTOISTOlAITTEISTO

A Aktivoi sadetunnistimen. Asennossa 
D - f sadetunnistin kytkeytyy pois toimin-
nasta.

B Säätäkää herkkyys säätöpyörällä.

Näyttösymboli sadetunnistimen ollessa 
toiminnassa.

1  virtakytkin ja äänenvoimakkuus. Paina-
kaa kytkeäksenne päälle/pois. Kääntäkää 
säätääksenne äänenvoimakkuutta. Ra-
dion, TP:n, handsfreen* ja RTI:n* äänen-
voimakkuudet tallennetaan yksitellen.

2  fM1-, fM2- tai AM-radio

4  Näyttö, kello säädetään henkilökohtais-
ten asetusten kautta.

5  MODE, CD tai AUX1

6  Äänikuva, painakaa valitaksenne ääniku-
van esim. BASSO, Dolby Pro Logic II* tai 
SUBWOOFER*. Säätäkää kääntämällä.

9  MENU, AUX, äänenvoimakkuus ja äänen 
lisäasetukset.

RADIO

6  valitkaa radioasema kääntämällä.

10  Hakekaa asemia nuolella vasemmal-
le/oikealle tai SCAN-painikkeella (8). 
Tallentakaa jopa 20 asemaa painamalla 
pitkään painiketta 0–9 FM1-alueella ja 
painiketta 0–9 FM2-alueella. Aseman 
tallennus vahvistetaan näytössä.

11  Asemien automaattinen tallennus. 
Painakaa AUTO n. 2 sekuntia. Näyttöön 
tulee Aut. tallennus Kymmenen voimak-
kainta asemaa tallennetaan. Valitkaa sitten 
asema painamalla 0–9.

CD-SOITIN

10  vaihtakaa CD-levyn raitaa nuolella 
vasemmalle/oikealle tai kääntämällä sää-
dintä (6). 
valitkaa CD-levy2 nuolella ylös/alas.

3  Poistakaa CD-levy. Painamalla lyhyesti 
poistatte senhetkisen levyn. Painamalla 
pitkään poistatte kaikki levyt2.

7  CD-levyn suoravalinta2. Painakaa 1–6.

1. AUX-liitäntä esim. MP3-soittimelle (äänikuva on 
parhaimmillaan, kun äänenvoimakkuus on säädetty 
keskitasolle)
2. Vain CD-vaihdin*.



AUTOMAATTINEN SÄÄTö
AUTO-tilassa ECC-järjestelmä tekee kaikki 
toiminnot automaattisesti helpottaen ajamista ja 
parantaen ilman laatua.

1  Automatiikka 
Painakaa AUTO asetetun lämpötilan ja 
muiden toimintojen säätämiseksi auto-
maattisesti.

2  lämpötila 
Painakaa yksilöllisen säädön saamisek-
si vasemmalla l tai oikealla R puolella. 
Säätäkää lämpötila kääntämällä. Asetettu 
lämpötila esitetään näytössä.

ElEKTRONINEN IlMASTOINTIlAITE, ECC*

   vAROITUS
Virheellinen käyttö voi aiheuttaa hengenvaa-
ran. Tutustukaa ohjekirjaan, jos olette vähän-
kään epävarma toiminnon käyttämisestä.

KÄSINSÄÄTö

Tuulettimen nopeus

Ilmanjako

Huurteenpoisto tuulilasin ja sivuikku-
noiden nopeaa huurteenpoistoa varten.
Ilmanlaatujärjestelmä* asennossa A. 
Uudelleenkierrätys asennossa M.
Ilmastointilaite päällä/pois.

Takalasin ja taustapeilien lämmitys. 
Automaattinen poiskytkentä1.

PACOS*, MATKUSTAjAN TURvATYYNYN POISKYTKENTÄ

PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch 
- matkustajan turvatyynyn katkaisin)
Vaihtakaa virta-avaimella kytkentä ON/Off.

Off: Turvatyyny on kytketty pois toimin-
nasta.  
Sisätaustapeilin yläpuolella palaa varoitus PAS-
SENGER AIRBAG Off. 
Lapsi voidaan asettaa etuistuimelle lasten-
tyynyllä tai -istuimessa, mutta yli 140 cm:
n pituiset matkustajat eivät koskaan saa 
matkustaa etuistuimella.

ON: Turvatyyny on aktivoitu.  
Yli 140 cm pitkät matkustajat voivat istua 
etuistuimella, mutta eivät koskaan lapset las-
tentyynyllä tai -istuimella.

1. Takalasi 12 minuuttia. Peilit 6 minuuttia.
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POlTTOAINE

1  Polttoainemäärä pieni 
8 litraa bensiiniä (7 l dieseliä) jäljellä.

2  Polttoainemittari. 
Nuoli osoittaa polttoainesäiliön luukun 
olevan oikealla puolella.

vÄlIMATKAMITTARI

5  Näytössä on kaksi toisistaan riippuma-
tonta välimatkamittaria, T1 & T2.

3  vaihtakaa T1:n & T2:n välillä lyhyellä pai-
nalluksella. Nollatkaa ko. mittari pitkällä 
painalluksella.

AjOTIETOKONE jA vÄlIMATKAMITTARI

AjOTIETOKONE

6  Painakaa poistaaksenne ilmoituksen.

7  Kiertäkää esittääksenne näytössä esim. 
KILOMETRIÄ TANKKAAMATTA (4).

8  Ko. toiminnon nollaus. Pitkä painallus 
nollaa kaikki toiminnot. 

 TÄRKEÄÄ
KIlOMETRIÄ TANKKAAMATTA on aikai-
sempiin ajo-olosuhteisiin perustuva arvio. 

SÄÄTIMET KUljETTAjAN OvESSA

L  R Taustapeilien säätö, valitkaa l tai R. 
Säätäkää vivulla.

Taustapeilien kääntäminen 
sisään*, painakaa l ja R yhtä aikaa. 
Kääntäkää ulos painamalla uudes-
taan.

Käsikäyttöinen ikkunan ohjaus

2 Automaattinen ikkunan ohjaus

Kaikki ikkunat avautuvat yhtaikaa, kun 
painikkeen oikeaa puolta painetaan. 
Sulje painamalla vasenta puolta 
pitkään.

IKKUNA-AUTOMATIIKKA
Ovea avattaessa/kattoa käytettäessä ikkunat 
avautuvat automaattisesti n. 2 cm. Ikkunat 
sulkeutuvat automaattisesti.



2,0m

0,2m

KUORMAUSAPU

KÄYTTö

KATON KÄYTTö "TOP DOwN & TOP UP"

vAlMISTElUT
Hattuhyllyllä, katolla tai tavaratilan luukun päällä 
ei saa olla esineitä.

2 m:n vapaa korkeus ja 0,2 m taaksepäin.
Tasainen maa.
Ulkolämpötila yli -10 ˚C.
Tavaratilan seinä ja tavaratilan luukku 
suljettu.
Auton täytyy seistä paikallaan.
Pidä huolta siitä, että katon liikkuvien osien 
lähellä ei ole ketään kattoa käytettäessä.

Sivuikkunat avautuvat muutaman senttimetrin, 
kun kattoa käytetään. Ne sulkeutuvat auto-
maattisesti uudelleen.

•
•
•
•

•
•

TAvARATIlAN SEINÄ

Moottori joutokäynnillä.
Painakaa jarrupoljinta.
Pitäkää painiketta (A) tai (B) painettuna, 
kunnes kuuluu signaali ja näytössä nä-
kyy ilmoitus KATTO KIINNI/KATTO AUKI.

Vapauttakaa painike.

1.
2.
3.

4.

Tavaratilan seinä rajoittaa lastaustilaa, jotta 
kokoon taitettavalle katolle saadaan tilaa.

Kääntäkää tavaratilan seinä ylös kuor-
matessanne autoa.
Kääntäkää tavaratilan seinä alas koko-
naan lukkoon (3) ennen katon taitta-
mista kokoon. Katsokaa tavaratilan 
seinässä olevaa tarraa.

1.

2.

Nostakaa/laskekaa kokoon taitettua kattoa 
lastauksen helpottamiseksi.
Painakaa painiketta ja odottakaa muutama 
sekunti, kunnes katto nousee. Kääntäkää 
tavaratilan seinä ylös, kuormatkaa auto ja 
kääntäkää se sitten kokonaan alas.
Laskekaa painamalla painiketta uudelleen.
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ETUISTUIMEN SÄÄTÄMINEN

SÄIlYTYSlOKEROT, 12 v:N lIITÄNNÄT & AUX

12 v:n liitäntä keskikonsolin etu-/takaosas-
sa toimii virtalukon asennossa I tai II. 12 v:n 
liitäntä tavaratilan oikealla puolella on aina 
aktivoitu.
AUX-liitäntää käyttäen auton äänentoistolait-
teistolla voi esim. soittaa musiikkia MP3-soitti-
mesta.

6  Easy entry & turvavyön ohjain

Käsin säädettävä istuin
A. Irrottakaa vyö aina ohjaimesta.
B.  Vetäkää kahvasta ja siirtäkää istuinta eteen-

päin.

Sähköisesti säädettävä istuin*
A. Irrottakaa vyö aina ohjaimesta.
B.  Vetäkää kahvasta ja kääntäkää selkänoja 

ylös.
C.  Pitäkää painiketta painettuna istuimen siirty-

essä eteenpäin. Pitäkää painiketta uudelleen 
painettuna, jotta istuin siirtyy taaksepäin.
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1  Ristiselän tuki
2  Selkänojan kallistuksen säätö
3  Istuimen nosto/lasku
4  Istuintyynyn etureunan nostaminen/

laskeminen
5  Eteenpäin/taaksepäin

 TÄRKEÄÄ
Moottorin ollessa sammutettu tavaratilan 
12 V:n liitännän käyttö voi tyhjentää akun.


