
VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!

Det er en spennende opplevelse å bli kjent med sin nye bil.

Bruk denne Quick Guide, slik at du raskt og enkelt kan lære noen av 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 XC90

Quick Guide WEB EDITION



FJERNKONTROLL

Låser dører og bakluke, og aktiverer 
alarmen*.

Låser opp dørerA og bakluke, og 
deaktiverer alarmen.

Låser opp bakluken  – , men åpner 
den ikke.

Sikkerhetsbelysning. Tenner lys i 
sidespeil*, blinklys og parkeringslys, 
og lys ved nummerskilt, kupétak og 
gulv.

Panikkfunksjon. Trykk i ca. 5 sekunder 
i en nødsituasjon for å utløse alarmen. 
Slå av med et dobbelttrykk på låse- 
eller opplåsingsknappen.

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

Nøkkelbladet kan benyttes for å låse/låse opp 
hanskerommet.

   OBS

Etter kaldstart er tomgangen høyere en liten 
stund slik at motoren så snart som mulig 
skal oppnå normal arbeidstemperatur. Dette 
gjør at avgassrensesystemet kan fungere 
optimalt.

KALDSTART START AV MOTOR

3.2 bensin: Trå inn clutch- og/eller bremse-
pedalen, og drei fjernkontrollnøkkelen til stil-
lingen III og slipp den med én gang. Motoren 
starter automatisk. 
Samtlige andre motorer: Trå inn clutch- og/
eller bremsepedalen, og drei fjernkontrollnøk-
kelen til stillingen III og slipp den når motoren 
starter. 
Diesel: Forvarm motoren ved å dreie nøk-
kelen til stillingen II inntil kontrollsymbolet i 
kombinasjonsinstrumentet slukker.

VINDUSVISKER OG REGNSENSOR*

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

2  Regulerer sensorens følsomhet eller inter-
valltiden.

3  Bakrutevisker – intervall/normal.

A Enkel pussing

0 Av

B Intervallvisking, se også (2).

C Normal viskerhastighet.

D Høy viskerhastighet.

E Vindus- og lyktespyler.

F Bakrutespyler.

 En grønn lysdiode i knappen "1" lyser 
når regnføleren er aktiv.



PARKERINGSBREMS

Sette på

1. Trå driftsbremsepedalen hardt inn, og deret-
ter pedalen til parkeringsbremsen (1).

2. Slipp bremsepedalen. Trå pedalen til par-
keringsbremsen enda lenger inn hvis bilen 
ruller.

3. Velg girspakstilling 1 (manuelt gir) eller P 
(automatgir) ved parkering.

Løse

1. Trå driftsbremspedalen hardt inn, og trekk 
i håndtaket (2). Parkeringspedalen beveger 
seg oppover.

2. Driftsbremspedalen kan slippes.

HOVEDLYSBRYTER

Automatisk nærlys. Lyshornet fungerer, 
men ikke fast fjernlys.

Parkeringslys

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

Manuell lyshøyderegulering (automatisk 
for xenonlys*).

Display- og instrumentbelysning.

Kjørelys (daytime running lights, DRL). 
Trykk for å tenne LED-varsellysene.

Tåkelys bak (bare førersiden).

A Fjernlysblink

B Veksle mellom fjern- og nærlys og 
ledelys.

FYLLE PÅ DRIVSTOFF

Under visse omstendigheter kan SOOT 

 FILTER FULL vises på displayet på instru-
mentpanelet. Da må eksosanleggets partikkel-
filter renses. Det skjer automatisk ved at man 
kjører i ca. 20 minutter med jevn landeveishas-
tighet.

Når meldingen slukker, er den såkalte regene-
reringen utført.

– Heng opp tanklokket under påfylling av 
drivstoff.

REGENERERING (DIESEL)



LYDANLEGG

1  Trykk for på/av. Drei for å justere volumet.
2  Lydbilde: Trykk for å velge for eksem-

pel BASS, Dolby Pro Logic II* eller 
 SUBWOOFER - og drei for å justere. 
Lydkilde: Drei for å velge f.eks. CD, strøm-
mende lyd via Bluetooth® eller AUX/USB*A.

RADIO

5  Trykk ca. 2 sekunder for å autolagre de 
10 sterkeste stasjonene. Displayet viser 
AUTOSTORE under søkingen. Velg lagret 
stasjon med 0–9.

6  Korte trykk søker opp neste sterke stasjon. 
Lagre opp til 20 stasjoner ved å holde inne 
0–9 på FM1 eller FM2 ved ønsket stasjon til 
displayet bekrefter valget.

CD-SPILLERB

3  Skift CD-plateC eller velg med 1–6.
4  Et kort trykk mater ut den gjeldende platen. 

Et langt trykk mater ut alle plateneC.
6  Bytter spor på CD-platen.

A AUX/USB-tilkobling for f.eks. MP3-spillere. Sett 
spillerens volum på middels for best lydkvalitet. En 
iPod® som er koblet til en USB-tilkobling, lades 
også.

B CD-plater med MP3- og WMA-filer kan også spilles 
av.

C Bare CD-skifter*.

INTEGRERT BELTEPUTE

Oppfelling

1. Trekk håndtaket i belteputens framkant 
framover.

2. Løft putens bakre kant og trykk puten med 
begge hender bakover og nedover til den 
låses. Skyv vekk sikkerhetsbeltets lås hvis 
nødvendig. 

Nedfelling

1. Trekk håndtaket i belteputens framkant 
framover.

2. Trekk puten framover og trykk nedover på 
midten til den låses. 

Belteputen må være låst i helt nedtrykket stil-
ling for at baksetets seterygg skal kunne felles 
ned.



AUTOMATISK REGULERING

I AUTO-stilling regulerer ECC-systemet 
alle funksjoner automatisk og gjør dermed 
bilkjøringen enklere med optimal luftkvalitet.

4  Drei for individuell temperatur i venstre/høy-
re del av kupeen.

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

ELEKTRONISK KLIMAANLEGG  – ECC*

   VARSLING

Feil bruk kan medføre livsfare. Se instruks-
jonsboken ved den minste usikkerhet om 
bruken.

MANUELL REGULERING

1  Drei for å endre viftehastigheten.
2  MAN – Resirkulering på/av.  

AUT – Luftkvalitetssystem* på/av.
3  AC – Klimaanlegg på/av. Avkjøler kupeen 

og fjerner dugg på rutene.
5  Luftfordeling. Rett luftstrømmen mot f.eks. 

gulvet, munnstykkene i instrumentpanelet, 
frontruten m.m.

7  Elektrisk oppvarmede frontseter av/på.
8  Maks. defroster. Retter all luften mot 

frontruten og sidevinduene med maksimal 
luftstrøm.

9  Elektrisk oppvarmet bakrute og elektrisk 
oppvarmede speil.

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 sittepute eller i barnesete kan sitte i 
forsetet, 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.



9 10

8

1  Display kjørecomputer. Velg funksjon med 
(9).

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

3  Rad 1 på displayet: Kilometerteller. 
Rad 2 på displayet: T1 og T2 - uavhengige 
tripptellere som alltid er aktive.

4  Rad 1 på displayet: klokke. 
Rad 2 på displayet: utetemperatur.

5  Innstille klokken: Vri med/mot klokken til en-
deposisjonen og hold for å stille klokken (4).

6  Drivstoffmåler
7  Lavt drivstoffnivå. Fyll drivstoff snarest 

mulig hvis denne lampen begynner å lyse.
8  Trykk for å vise/slukke melding.
9  Drei for å se alternativene til 

 kjørecomputeren.

KJØRECOMPUTER OG TRIPPTELLER

10  Et kort trykk nullstiller den aktuelle funksjo-
nen til kjørecomputeren. 
Et langt trykk nullstiller alle funksjonene til 
kjørecomputeren.

   OBS

Displayteksten  --- KILOMETRES TO EMPTY 
TANK angir en estimert mulig kjørestrekning 
basert på tidligere kjøreforhold.

KONTROLL- OG VARSELLAMPER

 Les på informasjonsdisplayet.

Gult symbol: OBS - følg oppford-
ringen i displayet.

Rødt symbol: ADVARSEL - Stopp 
snarest mulig på et trafikksikkert 
sted, følg oppfordringen i displayet.

Lavt oljenivå. Stopp på et trygt sted, 
og kontroller oljenivåetA.

Feil i bremsesystemet. Stopp på et 
trygt sted, og kontroller bremse-
væskenA.

DSTC* stabilitetssystem – blinker når 
systemet er aktivt.

Forvarming av motoren (diesel). 
Når symbolet slukker, kan motoren 
startes.

A Få berget bilen hvis symbolet forblir synlig.



INNTRINN I TREDJE SETERAD

Nedfelling av de ytre seteryggene i andre 

seterad

1. Løft håndtaket (1) og fell samtidig seteryggen 
framover for å flytte setet.

2. Løft håndtaket (1) og fell seteryggen tilbake 
til sin opprettede posisjon for å flytte setet 
tilbake.

BLINKLYS

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

Still inn rattet før kjøring, aldri under kjøring.

INNSTILLING AV RATTET

BLIS - BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM*

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 SERV. 

PÅKREVET på displayet.

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 ripe opp lakken.

BÆREPOSEHOLDER*

BILPLEIE



INNSTILLING ELEKTRISK MANØVRERT FORSETE

OPPBEVARINGSROM

1  Korsryggstøtte
2  Hev/senk sitteputen i forkant. 
3  Forover/bakover. 
4  Hev/senk setet.
5  Helningen på seteryggen.

FJERNKONTROLL OG ELEKTRISK 

MANØVRERT FØRERSETE*

Samtlige fjernkontroller kan benyttes av forsk-
jellige førere for å lagre førersetets innstillinger. 
Gjør slik:

Still inn setet slik du vil ha det.
Lås bilen ved å trykke på låsknappen på 
fjernkontrollen som du pleier å bruke. Dette 
lagrer setets posisjon i fjernkontrollens 
minneA.
Lås opp bilen (ved å trykke på opp-
låsingsknappen på samme fjernkontroll) og 
åpne førerdøren. Førersetet vil automatisk 
innta posisjonen som er lagret i fjernkontrol-
lens minne (dersom setet har beveget seg 
siden sist du låste bilen).

A. Denne innstillingen påvirker ikke innstillinger som er lagret 
med det elektrisk manøvrerte setets* minnefunksjon*. Se 
instruksjonsboken for mer informasjon.
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1  Koppholder.
2  Sperrehåndtak for å løfte ut midtkonsollens 

bakre del (gjelder ikke modeller med Rear 
Seat Entertainment-systemet*). 


