


VÄLKOMMEN!
Her kan du lese om funksjonene til baksetet i din Volvo XC90 Excellence. Nærmere førerinformasjon er tilgjengelig i bil, app og på nett.

BILENS MIDTDISPLAY

Førerveiledningen finnes på bilens midtdisplay, og nås via toppvinduet.

MOBILAPP

Brukerhåndboken er tilgjengelig som app (Volvo Manual) til smarttelefo-
ner og nettbrett. Appen inneholder også instruksjonsvideoer for utvalgte 
funksjoner.

VOLVOS SUPPORTSIDE

På Volvo Cars' supportside (support.volvocars.com) finnes det håndbøker 
og instruksjonsfilmer, men også ytterligere informasjon og hjelp om din 
Volvo og eierskapet av bilen.

TRYKT INFORMASJON

I hanskerommet er det et supplement til førerveiledningen. Det inne-
holder informasjon om sikringer og spesifikasjoner samt et sammendrag 
av viktig og praktisk informasjon. En trykt førerveiledning og tilhørende 
tillegg kan etterbestilles.



BETJENINGSDISPLAY I BAKSETET

Fra betjeningsdisplayet, som er plassert i midtkonsollen mellom 
baksetene, kan man styre setefunksjoner som oppvarming og 
avkjøling av drikke.

Felle opp skjermen
 – Trykk på oversiden av skjermen. Skjermen går opp automatisk.

Skjermen slås automatisk på når den er oppfelt. Lyset dempes 
etter en stund. Berør skjermen for å aktivere den igjen.

Felle ned skjermen
Skjermen felles ned manuelt:

 – Trykk på oversiden av skjermen. Trykk til skjermen er felt helt 
inn i midtkonsollen. Skjermen slås av når den felles ned.

IONISK LUFTRENSER

En ionisk luftrenser er montert for å holde høy luftkvalitet i 
kupeen. Ioner dannes i luften og strømmer ut i kupeen. Støv, 
virus og allergener fester seg til disse ionene, og faller ned på 
gulvet. Funksjonen er alltid aktiv når tenningen er på I.



Betjeningsdisplayet er en pekeskjerm som reagerer ved berøring. 
Displayet består av ulike skjermbilder. Trykk på en knapp på skjermen 
for å aktivere ønsket funksjon eller for å åpne skjermbildet for en 
funksjon.

Knapper i startskjermbildet

Knapp for elektrisk oppvarming av venstre respektive 
høyre sete.

Knapp for kjøling/oppvarming av koppholder.

Knapp for ventilering av venstre respektive høyre sete.

Knapp for justering av fremre passasjersete fra baksetet.

Gå tilbake til hjem-visning fra et annet vindu
Betjeningsdisplayet går automatisk tilbake til startskjermbildet etter 
en stund. Trykk på krysset for å gå tilbake til startskjermbildet ved 
justering av passasjersetet foran.

NAVIGERE I BETJENINGSDISPLAYET



Endre helningen til seteryggen ved å justere bryteren forover/bakover.

Innstillinger av massasje, sidestøtte, korsryggstøtte og forlengelse av 
sittepute er koblet til flerfunksjonsknappen.

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

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

Bare én bevegelse (forover/bakover/opp/ned) kan utføres om 
gangen. Setet kan justeres en viss tid etter at døren er låst opp 
uten at bilen er i gang. Setet kan alltid stilles inn når bilen er i gang. 
Justering kan også foretas en viss tid etter at bilen er slått av.

Setene har et overbelastningsvern som utløses hvis et sete blir 
blokkert av en gjenstand. Hvis det skjer, fjerner du gjenstanden og 
manøvrerer setet igjen.

Det kan være nødvendig å regulere setet litt frem for å justere sove-/
komfortstilling.

STILLE INN BAKSETE

Baksetene i bilen har forskjellige innstillingsmuligheter for best mulig 
sittekomfort.



BRUKE FLERFUNKSJONSBRYTEREN

Flerfunksjonsbryteren brukes til å justere korsryggstøtte, sidestøtte 
i ryggen, putens lengde samt massasjeinnstillinger. Innstillingene 
som foretas med flerfunksjonsbryteren, vises på betjeningsdisplayet. 
Skjermen viser bare innstillingene for ett sete om gangen.

1. Fell opp betjeningsdisplayet manuelt.

2. Aktiver seteinnstillingen ved å vri eller trykke på flerfunksjons-
bryteren i valgfri retning. Seteinnstillingsvinduet åpnes på 
betjeningsdisplayet.

3. Velg ønsket funksjon på betjeningsdisplayet ved å trykke på 
displayet eller vri flerfunksjonsbryteren opp/ned.

4. Endre innstillingen ved å trykke bryteren i ønsket retning.

Massasje

Trykk på skjermknappen eller velg funksjon med flerfunk-
sjonsbryteren for å aktivere massasjefunksjonen. Når bilen 
er slått av, er det ikke mulig å bruke massasjefunksjonen.

Følgende innstillinger finnes for massasje:

På/Av: Velg mellom på og av for å slå massasjefunksjo-
nen på/av.

Program 1-5: Det finnes fem forhåndsinnstilte massasje-
programmer. Velg mellom 1 (bølge), 2 (stigende),  
3 (avansert), 4 (korsrygg) og 5 (skuldre).

Intensitet: Velg mellom lav, normal og høy.

Hastighet: Velg mellom sakte, normal og rask.

Sidestøtte

Trykk på skjermknappen eller velg funksjon med fler-
funksjonsknappen for å aktivere justering av sidestøtte i 
seteryggen.

• Trykk på den fremre delen av seteknappen på flerfunk-
sjonsknappen for å øke sidestøtten.

• Trykk på den bakre delen av seteknappen for å minske 
sidestøtten.



Korsryggstøtte

Trykk på skjermknappen eller velg funksjon med flerfunk-
sjonsknappen for å aktivere justering av korsryggstøtte.

• Trykk seteknappen opp/ned på flerfunksjonsknappen 
for å flytte korsryggstøtten opp/ned.

• Trykk på den fremre delen av seteknappen på for å øke 
korsryggstøtten.

• Trykk på den bakre delen av seteknappen for å reduse-
re korsryggstøtten.

Forlenge seteputen

Trykk på skjermknappen eller velg funksjon med flerfunk-
sjonsknappen for å aktivere justering av setepute.

• Trykk på den fremre delen av seteknappen på flerfunk-
sjonsknappen for å forlenge seteputen.

• Trykk på den bakre delen av seteknappen for å forkorte 
seteputen.



Passasjersetet foran kan justeres i lengderetning fra baksetet, og 
seteryggens helning kan endres. Bruk betjeningsdisplayet mellom 
baksetene for å endre innstillinger for passasjersetet foran.

1. Trykk på knappen på skjermen for å justere passasjerse-
tet foran fra baksetet.

2. Et nytt skjermbilde vises, der helning og lengderetning 
kan stilles inn.

3. Trykk på krysset for å gå tilbake til startskjermbildet.

Justere hellingen på seteryggen
• Trykk på pilen oppe til venstre for å felle seteryggen på passasjerse-

tet foran fremover.

• Trykk på pilen oppe til høyre for å felle seteryggen på passasjersetet 
foran bakover.

Justere i lengderetningen
• Trykk på pilen nede til venstre for å flytte passasjersetet foran 

fremover.

• Trykk på pilen nede til høyre for å flytte passasjersetet foran 
bakover.

JUSTERING AV PASSASJERSETET FORAN FRA BAKSETET



ELEKTRISK OPPVARMEDE/VENTILERTE SETER

HOLDER FOR IPAD

På baksiden av nakkestøtten på forsetet sitter en holder som passer 
de fleste iPad-modeller. Fest iPad-en på følgende måte:

1. Trykk ned fliken og brett den frem mot nakkestøtten for å åpne 
luken.

2. Skyv iPad-en inn i holderen, og lukk luken.

Gjør følgende for å løsne holderen fra festet:

1. Trykk inn knappen på undersiden av den faste delen.

2. Trekk holderen bakover/oppover for å løsne den fra festet.

Setene kan varmes opp for å øke komforten når det er kaldt. 
Setevarmen styres fra betjeningsdisplayet.

 – Trykk flere ganger på knappen for venstre eller høyre sete 
for å skifte mellom de fire nivåene: av, høy, middels og lav. 
Knappen viser innstilt nivå.

Setene kan ventileres for å for eksempel fjerne fuktighet fra klærne. 
Seteventilasjonen styres fra betjeningsdisplayet.

 – Trykk flere ganger på knappen for venstre eller høyre sete 
for å skifte mellom de fire nivåene: av, høy, middels og lav. 
Knappen viser innstilt nivå.



FELLE OPP BORDENE

Under armlenet sitter to bord som kan felles ut over baksetene.

1. Åpne lokket på armlenet helt.

2. Løft bordet opp og ut av armlenet ved hjelp av skinnfliken, og sving 
bordet frem til helt loddrett posisjon.

3. Fell ned bordplaten over setet.

Gjenta trinnene i motsatt rekkefølge for å felle inn bordene.

FESTEPUNKTER FOR BARNESIKRING

Bilen er utstyrt med festepunkter for barnesikring i den bakre 
seteraden.

De øvre festepunktene er hovedsakelig tenkt brukt sammen med 
forovervendte barneseter.

1. Skyv frem setet og fell frem seteryggen for å komme til 
festepunktene.

2. Følg alltid produsentens monteringsanvisninger for riktig montering.



VARME OPP OG AVKJØLE DRIKKE

Foran armlenet sitter to kopp-/glassholdere, samt en varmende/
kjølende holder for f.eks. en flaske eller en te-/kaffekopp.

 – Trykk på lokket for å åpne holderen. Oppvarming eller avkjøling 
styres fra betjeningsdisplayet. Blå lysdioder indikerer at kjøling er 
aktiv, og røde lysdioder indikerer at oppvarming er aktiv.

Oppvarming eller kjøling er aktiv når bilen er i gang eller når bilen står 
i tenningsposisjon II.

 – Trykk flere ganger på knappen på betjeningsdisplayet 
for å skifte mellom de tre innstillingene: av, kjøling og 
oppvarming. Knappen viser innstilt modus.

KJØLEBOKS

Bak armlenet i baksetet finnes en kjøleboks med plass til to flasker og 
oppbevaringsplass til krystallglassene.

• Trykk på knappen over luken for å åpne boksen.

• På innsiden av kjøleboksen sitter en velger for temperaturinnstilling.

Kjølefunksjonen er aktiv når bilen er i gang eller når bilen står i 
tenningsposisjon II.



HER FINNER DU USB- OG STRØMUTTAK

USB-uttak: Det sitter to USB-uttak under armlenet i baksetet. 
Skjermfestene på baksiden av nakkestøtten på forsetene har også to 
USB-uttak. Uttakene kan brukes til å lade f.eks. en mobiltelefon eller 
et nettbrett.

Det er ikke mulig å spille av media på bilens lydanlegg via 
USB-uttakene.

Strømuttak: Under armlenet i baksetet sitter et 12 V-strømuttak og et 
230 V-strømuttak.

230 V: Uttaket kan brukes til forskjellig tilbehør som er beregnet for 
230 V, for eksempel lader eller bærbare datamaskiner.

 – Koble til kontakten på tilbehøret. Koble fra tilbehøret ved å dra ut 
kontakten.

12 V: Uttaket kan brukes til forskjellig tilbehør som er beregnet for  
12 V, for eksempel musikkspillere eller mobiltelefoner.

 – Ta sigarettenneren ut av uttaket, og koble til kontakten på 
tilbehøret. Koble fra kontakten på tilbehøret og sett tilbake sigaret-
tenneren når uttaket ikke er i bruk.

Bilens strømsystem må minst være i tenningsstilling I for at USB- og 
strømuttak skal levere strøm.



OPPBEVARINGSPLASSER

På baksiden av nakkestøttene på forsetene sitter det holdere til 
nettbrett.

Det finnes et oppbevaringsrom under armlenet mellom setene.

Det er oppbevaringsrom i sidene på dørene.

Det er oppbevaringslommer på sidene av midtkonsollen.

Det er oppbevaringslommer i ryggene på forsetene.

Det er askebeger i sidene på dørene.



Bilen er utstyrt med et selvlysende håndtak1 på innsiden av 
bakluken. Det kan brukes til å åpne luken fra innsiden ved en 
nødssituasjon.

 – Trekk ned håndtaket for å åpne luken.

Etter bruk må håndtaket trykkes manuelt tilbake til opprinnelig 
posisjon.

HÅNDTAK I BAGASJEROM

1 Gjelder bare for enkelte markeder.



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

 ADVARSEL

Oppbevaringsplasser
Oppbevar løse gjenstander som mobiltelefon, ka-
mera, fjernkontroll til ekstrautstyr osv. i hanskerom-
met eller andre rom. Ved hard oppbremsing eller 
kollisjon kan disse ellers skade personer i bilen.

Varme opp og avkjøle drikke
Oppbevar flasker, termoser, glass og kopper i 
holdere eller kjøleboksen under kjøring.

Elektrisk oppvarmede bakseter
Oppvarmet sete må ikke brukes av personer som 
har vanskelig for å kjenne temperaturøkning på 
grunn av nedsatt følsomhet, eller som av en eller 
annen grunn har vanskeligheter med å betjene 
reguleringen av setevarmen. I andre tilfeller kan 
det oppstå brannskade.

Festepunkter for barnesikring
Barnesikringens øvre festebånd skal trekkes 
gjennom hullet i hodestøtten før de spennes fast 
ved festepunktene. Hvis dette ikke er mulig, følges 
anbefalingene fra seteprodusenten.

Håndtak i bagasjerom
Pass på å holde dører og bakluke låst, og oppbe-
var nøklene utilgjengelig for barn. Barn uten tilsyn 
kan låse seg inne og risikere å bli skadet.

På varme dager kan temperaturen i bilen stige 
raskt. Hvis noen utsettes for den høye temperatu-
ren, kan det føre til alvorlig skade og dødsfall. Små 
barn er spesielt utsatt.

 VIKTIG

Navigere i betjeningsdisplayet
Ikke bruk skarpe gjenstander mot skjermen, da 
kan den ripes opp.

Ventilerte bakseter
Seteventilasjonen kan ikke starte hvis kupétempe-
raturen er for lav. Dette for å unngå nedkjøling av 
den som sitter i setet.

Holder for iPad
iPad-er bør ha beskyttelsesplast på skjermen når 
de sitter i iPad-holderen for å unngå at glasset 
splintres ved en eventuell kollisjon.

Sikringer
Hvis en sikring er gått, må den alltid erstattes med 
en sikring med samme farge og ampereverdi. Bruk 
aldri en sikring med høyere verdi enn det som er 
angitt i tabellen i førerveiledningen.

Hvis en elektrisk komponent ikke fungerer, kan 
det skyldes at sikringen er utløst på grunn av en 
midlertidig overbelastning. Se informasjon om 
sikringer i bilens vanlige førerveiledning.

Effektuttak

12 V-uttaket har et maksimalt effektuttak på  
120 W, og 230 V-uttaket har 150 W.

 OBS

Kjøleboks
Kjøleboksen trenger fri luftsirkulasjon for å funge-
re godt. La det derfor være minst 5 cm åpent rom 
rundt boksens luftinntak i bagasjerommet.

Det kan være nødvendig å justere temperaturinn-
stillingen avhengig av temperaturen i omgivelsene. 
Maks-stilling anbefales for å senke temperaturen 
raskt.

På grunn av minusgrader i bunnen av kjøleskapet 
for raskere avkjøling, kan det oppstå kondensvann 
som må tørkes bort av og til. Den gjennomsiktige 
flaskeholderen må tas ut for best mulig tørking/
rengjøring.

Elektrisk oppvarmede bakseter
Elektrisk oppvarming av baksetet slås av automa-
tisk etter 15 minutter.

Ventilerte bakseter
Personer som er ømfintlige for trekk bør bruke 
seteventileringen med forsiktighet. Lavt nivå 
anbefales ved langvarig bruk.
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