
V60 Plug-in
hybrid

VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!
Det er spændende at lære sin nye bil at kende.

Se denne Quick-Guide igennem for hurtigt og enkelt at lære nogle af 
de mest almindelige funktioner. 

Alle advarselstekster og andre vigtige oplysninger findes kun i 
instruktionsbogen - denne folder indeholder kun et lille udvalg.

Instruktionsbogen indeholder desuden de nyeste og mest aktuelle 
oplysninger.

Ekstraudstyr angives med en stjerne (*).

På www.volvocars.com kan du finde yderligere oplysninger om din bil.

Quick GUIDE Web edition



PCC*

1   Grønt lys: Bilen er låst.
2  Gult lys: Bilen er ulåst.

3  Rødt lys: Alarmen har været udløst.

4  Blinkende, skiftende rødt lys: Alarmen 
udløst for mindre end 5 minutter siden. (Når 
forkonditionering er aktiveret, lyser den øvre 
pære.)

Låser døre og bagklap, og aktiverer alar-
menA. (Et langt tryk lukker alle ruder.)

Låser døreB og bagklap op, og deakti-
verer alarmen. (Et langt tryk åbner alle 
ruder.)

Låser bagklappen – den åbnes ikkeC.

Ankomstlys. Tænder visse lys. Et langt 
tryk starter forkonditionering.

Panikfunktion. Holdes inde i ca. 3 sekunder 
i en nødsituation for at udløse alarmen. Slå 
fra med oplåsningsknappen.

Information kan fås inden for en ræk-
kevidde på 100 m. 
 – Tryk på knappen og vent 7 sekunder.

A Personlige sæde- og spejlindstillinger gemmes ved 
låsning.

B Der låses automatisk igen, hvis ingen dør/bagklap-
pen åbnes inden for 2 minutter efter oplåsning.

C Elbetjent bagklap* åbnes.

Fjernbetjening med PCC* –  
Personal Car CommuniCator

Sørg for, at ladekablet er fjernet, før bilen 
startes.

 Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen, og 
tryk den ind til endepositionen.

 Træd bremsepedalen helt ned1.

 Tryk kort på knappen for at starte moto-
ren. Bilen er i gang, når kombiinstrumen-
tet lyser.

   obs
Startet motor angives af, at tallene i speedo-
meter eller omdrejningstæller og sidemåler 
lyser.

1Ved motorstart foretages en supplerende funkti-
onskontrol af bremsesystemet, når føreren trykker 
på bremsepedalen for at tage gearvælgeren ud 
af P-positionen. Ved funktionskontrollen pedal-
vandringen længere end ved normal bremsning. 
Under kontrollen kan det forekomme, at pedalen 
kortvarigt synker.

   obs
Ved motorstart under normale forhold priori-
teres bilens elektriske motor – dieselmotoren 
forbliver slukket. 

Der er imidlertid situationer, hvor dieselmoto-
ren starter i stedet – f.eks. ved en for lav tem-
peratur, eller hvis hybridbatteriet skal oplades. 

starte motoren



Kombiinstrument

 oK, et tryk åbner kørecomputerens menuer, 
aktiverer de valgte punkter og bekræfter 
meddelelser.

 Fingerhjul, drej for at se kørecomputerens 
punkter.

 reset, fortryder eller går et trin tilbage. Et 
langt tryk nulstiller gennemsnitsforbrug og 
valgt hastighed.

I kombiinstrumentet kan forskellige temaer 
vælges: Hybrid (illustrationen ovenfor), Elegance, 
Eco eller Performance.

 For at skifte tema – tryk på venstre kontak-
tarms oK-knap, og vælg derefter menu-
punktet temaer ved at dreje fingerhjulet. 
Bekræft ved at trykke på oK-knappen.

1  Lyser ved lavt brændstofniveau. Ved tændt 
symbol fyldes brændstof på snarest.

2  Brændstofmåler. 

3  HybridbatterimålerA. Når elmotoren gene-
rerer effekt til batteriet, vises der bobler i 
måleren.

4  Aktuelt ladeniveauA.

5  Information om menuer, førerstøttesyste-
mer* og advarsler.

6  SpeedometerA.

7  Aktiv køretilstand, se beskrivelsen af  
"Køretilstande".

8  Symbolet lyser, når dieselmotoren kører.

 Hybridguide. Viser den aktuelle førervalgte 
fremdrift (stor nål) og tilgængelige elmoto-
reffekt (lille nål), dvs. grænsen for hvornår 
dieselmotoren starter/stopper.

 Gearposition.

 Ur. Justeres i menusystemet mY Car.
A Vises ved Hybridtema.



ForKonditionering

motor og kabinevarmer
Der er to forskellige typer parkeringsvarmere 
i bilen:
•	 brændstofdrevet
•	 elektrisk.
Ved forkonditionering forberedes bilens motor 
og kabine inden man kører af sted, så både slid 
og energibehov under kørslen reduceres. Når 
bilen varmes op, forlænges kørestrækningen.

aktivere forkonditionering
Funktionen kan både opvarme og køle. Den 
kan aktiveres via direkte start på kombi 
instrumentet (kørecomputeren), fjernbetjenin-
gen eller Volvo On Calls mobilapp. Hvad der 
aktiveres, vælges via kombiinstrumentet. 

aktivere via kombiinstrumentet
1. Tryk på oK på venstre kontaktarm.
2. Drej fingerhjulet til Forkonditionering
3. Bekræft med oK.

4. Vælg mellem direkte start, timer, Park. 
udendørs eller Parkering indendørs. 
(Kan kun aktiveres, hvis bilen oplades 
med ladekablet).

   obs
Ved "Park. udendørs" udsender den brænd-
stofdrevne varmer udstødningsgas, men ikke 
ved "Parkering indendørs".

aktivere via fjernbetjeningen
Aktivering via fjernbetjening kan ske både via 
den almindelige fjernbetjening og PCC (kun 
PCC giver feedback via lysene.)

– Tryk på knappen tryghedsbelysning  i 
ca. 2 sekunder.

Bruges ladekabel, når direkte starte væl-
ges, forkonditioneres kabinen i ca.  
50 minutter.
Fem korte blink efterfulgt af et sjette længere 
bekræfter, at forkonditioneringen er startet i 
bilen.

På www.volvocars.com kan du finde yderli-
gere oplysninger om din bil. 
Der findes også apper til flere smartphones på 
Apple App Store og Google Play.

inFormation om internet



oPladning aF hYbridbatteri

1  Tændt symbol: Valgt 230 V ladestrøm.
2  Strømafbryder til/fra (on/oFF).
3  Tændt symbol: Kablet tilsluttet til 230 V.
4  Øger ladestrømmen.
5  Sænker ladestrømmen.

6  Tændt symbol: Kablet tilsluttet til bilen.

   adVarsel
Brug aldrig forlængerkabel.

   adVarsel
Oplad kun bilen fra kendte elkontakter. 

Fejlstrømsafbryderen i ladekablets kontrol-
enhed beskytter bilen, men der er risiko for 
overbelastning på 230 V-nettet. 

opladning

Vigtigt

Find ud af, hvor meget strøm/ampere, der 
kan trækkes fra 230 V-kontakten. Kontroller, 
at elkontakten har tilstrækkelig strømforsy-
ning til opladning af elbiler.

1. Tilslut ladekablet til 230 V-kontakten.
2. Stil strømafbryderen (2) på På (on).
3. Angiv ladestrømmen på kontrolenheden 

med (4) og (5). 
4. Tilslut ladekablet til bilen.
afbryde ladekablet

1. Lås bilen op.
2. Stil strømafbryderen (2) på Fra (off).
3. Tag ladekablet ud af bilen.
4. Tag ladekablet ud af 230 V-kontakten.

led-lys i bilens ladekontakt

Ladekablet tilsluttes mellem en 230 V-kontakt 
og bilen. Via ladekablets kontrolenhed tilpasses 
ladestrømmen til en styrke (6-16 A, afhængigt af 
markedet), hvor 230 V-kontakten ikke overbe-
lastes.

Jo højere strømstyrke, desto kortere ladetid.

For at se på kombiinstrumentet, hvornår oplad-
ningen er klar, kan du åbne førerdøren, så lyser 
instrumentet. 

Opladning kan også styres og overvåges via 
Volvo On Call mobilappen.

Hvidt konstant Led-lys

Gult konstant Standby

Grønt blinkende Opladning i gangA

Grønt konstant Opladning klarB

Blåt Timer slået til

Rødt Fejl

A En kort række blink indikerer lavt opladet batteri, lang-
somme blink indikerer velopladet batteri.

B Lyset slukkes efter et stykke tid.



indstille rattet

indstilling aF Forsæde

1  Lændestøtte.

2  Ryglænets hældning.

3  Hukommelsesknapper for elbetjent sæde*A.

4  Gemme indstilling for elbetjent sæde*A.

5  Hævning/sænkning af sædehyndens forkant.

6  Fremad/bagud.

7  Hævning/sænkning af stolen.

8  Nedfoldning af passagerstolens ryglæn. 
A Hukommelsesfunktionen bekræftes af et signal og en med-

delelse på kombiinstrumentet.

Fjernbetjening og elbetjent  
Førersæde*

Alle fjernbetjeninger kan bruges af forskellige 
førere til at gemme førersædets indstillinger. 
Funktionen skal aktiveres i menusystemet mY 
Car under indstillinger -> bilindstillinger 
-> bilnøglehukommelse.
Gør som følger:
1. Indstil sædet, som du ønsker det.
2. Lås bilen ved at trykke på låseknappen 

på den fjernbetjening, du normalt bruger. 
Dette gemmer sædets position i fjernbetje-
ningens hukommelseA.

Lås bilen op (ved at trykke på oplåsningsknap-
pen på den samme fjernbetjening) og åbne 
førerdøren. Førersædet vil automatisk indtage 
positionen, der er gemt i fjernbetjeningens 
hukommelse (hvis sædet har været bevæget, 
siden du låste bilen).
ADenne indstilling påvirker ikke indstillinger, der er gemt (se 

position 4) i det elbetjente sædes* hukommelsesfunktion*. 
Se instruktionsbogen for yderligere oplysninger.

   adVarsel
Indstil rattet, inden kørslen på begyndes 
– aldrig under kørsel.

 Frigør låsningen.

 Juster.

3. Lås rattet.



Køretilstande

1  PURE

2  HYBRID

3  POWER

4  SAVE

5  AWD

Under kørsel er det muligt at vælge forskellige 
køretilstande. Bil beregner en optimal kom-
bination af køreegenskaber, køreoplevelse, 
miljøpåvirkning og brændstoføkonomi ud fra 
de kørevalg, der træffes.  
Køretilstandene styres af en række parametre. 
Under visse omstændigheder er den ønskede 
køretilstand ikke tilgængelig. Se meddelelse 
på bilens kombiinstrument.
Vælge køretilstand
Via my Car er det muligt at læse yderligere 
oplysninger om de forskellige køretilstande.
1.  mY Car -> hybrid-> Køretilstande. 
2. Vælg derefter Pure, hYbrid, PoWer, 

aWd eller saVe, og bekræft med oK.

Pure
Fokuserer på eldrift og lavt strømforbrug. 
Pure-tilstanden hjælper føreren med at 
maksimere kørslen på hybridbatteriet. Køre-
strækningen på el afhænger af bilens samlede 
energiforbrug. Der gives afkald på klima- og 
dynamisk ydeevne.
Tilstanden kan kun vælges, når hybridbat-
teriet er tilstrækkeligt opladet. Aircondition er 
slået fra i denne tilstand men kan startes med 
AC-knappen.

   obs
Pure kan kun vælges, når hybridbatteriet har 
et tilstrækkeligt højt energiniveau.

hYbrid
hYbrid-tilstanden er bilens forudindstil-
lede køretilstand. Styresystemet bruger 
begge motorer – enkeltvis eller parallelt – og 
beregner den optimale udnyttelse, hvad angår 
ydeevne, brændstofforbrug og komfort.

PoWer
Bilen sættes i bedste reaktion og ydeevne-
tilstand ved at dieselmotoren aktiveres. Bilen 
får sporty egenskaber og en hurtigere reaktion 
ved gasgivning. Ved aktiv kørsel prioriteres 
kørsel i et lavere gear, hvilket medfører forsin-
ket skifte.

saVe
Gemmer hybridbatteriets opladning til et 
senere tidspunkt, hvor kørsel på el er mere 
hensigtsmæssigt, f.eks. ved bykørsel. Vælg 
primært saVe-tilstanden , når hybridbatteriets 
ladeniveau er højt. Hvis energiniveauet er lavt, 
vil dieselmotoren først lade hybridbatteriet op 
til at kunne klare ca. 20 km kørsel.

aWd
Tilstanden aktiverer firehjulstræk, hvilket for-
bedrer bilens vejgreb og trækkraft. Mulighe-
den begrænses af den tilgængelige opladning 
på batteriet. Tilstanden er primært beregnet til 
lave hastigheder på glatte veje. 

geartronic – dieselmotoren altid i gang
Når stangen lægges i Geartronic manuel gear-
tilstand, vil dieselmotoren altid være i gang. 
For yderligere oplysninger om Geartronic 
henvises til bilens almene instruktionsbog.



lYsPanel

A Fjernlysblink

B Skift mellem fjern-/nærlys og ankomstlys

Display- og instrumentbelysning

Tågebaglys, lyser kun på førersiden

AutomatiskA/slukket nærlys. Fjernlysblink 
fungerer, men ikke fast fjernlys

Parkeringslys

Nærlys. Slukkes, når motoren slås fra. 
Fjernlys kan aktiveres

Åbner dækslet til tankdækslet

Manuel lyshøjderegulering (automatisk 
for Xenon-lys*)

Oplåsning af bagklap

Kørelys, skift til nærlys, tunnelde-
tektering*, fjernlys med automatisk 
aktivering*

A Visse markeder.

nøglePositioner

For at komme til følgende nøglepositioner 
uden at starte motoren: Træd ikke bremsepe-
dalen ned.
0 Lås bilen op.
i Med fjernbetjeningen helt indsat i tændings-
låsen: Tryk kort på start/stoP engine.
ii Med fjernbetjeningen helt indsat i tændings-
låsen: Tryk på start/stoP engine i ca.  
2 sekunder.  
Nøgleposition ii bruger meget strøm fra start-
batteriet, og bør derfor undgås!

Se også tabellen i afsnittet "nøglepositioner" 
i bilens almene instruktionsbog for oplysnin-
ger om, hvilke funktioner/systemer der kan 
bruges ved forskellige nøglepositioner med 
motoren slukket.

For at vende tilbage til nøgleposition 0 fra positi-
on ii og i: Tryk kort på start/stoP engine.

 Tryk kort på knappen – 
motoren standser.

 Træk fjernbetjeningen 
ud af tændingslåsen.

Motoren er slukket, når 
tallene i speedometer  
eller omdrejningstæller og 
sidemåler er slukket.

sluK For motoren og tag  
Fjernbetjeningen ud



blis kan hjælpe føreren med at opdage køre-
tøjer i den blinde vinkel.
blis advarer om registrerede køretøjer med 
et tændt lys på det respektive sidespejls 
dørstolpe.
Se instruktionsbogens afsnit "blis" for mere 
information.

blis – blind sPot inFormation sYstem*

ForrudeVisKere og regnsensor*

1  Regnsensor til/fra, med armen i position 0.

2  Regulerer sensorens følsomhed eller inter-
valtid.

3  Visker bagrude – interval/normal.

A Enkelt slag

0 Slået fra

B Intervalvisker, se også (2)

C Normal hastighed

D Høj hastighed

E Sprinklere forrude og forlygter

F Bagrudesprinkler

 
Vises på displayet, når regnsensoren er 
aktiv.

KeYless* nøglesYstem

Fjernbetjeningen kan ligge i f.eks. lommen 
hele tiden.
lÅse bilen og aKtiVere alarm
 – Rør ved et af de ydre dørhåndtags bageste 

del (se illustrationen), eller tryk let på den 
mindste af bagklappens to gummibelagte 
knapper (se illustrationen ovenfor).

lÅse oP og deaKtiVere alarm 
 – Grib et dørhåndtag og åbn døren på den 

sædvanlige måde (handske kan forhindre 
funktionen), eller tryk let på den største af 
bagklappens to gummibelagte knapper.

starte motoren
 – Træd bremsepedalen ned, og tryk kort på 

START/STOP ENGINE.
sluKKe motoren
 – Tryk kort på START/STOP ENGINE.



12 V-kontakterne i kabinen fungerer i nøglestil-
ling i eller ii. 12 V-kontakten* i bagagerummet er 
altid aktiv.
Med usb*/auX-kontakten kan bilens lydanlæg 
f.eks. afspille musik fra en mp3-afspiller.

Vigtigt

Når motoren ikke er i gang, kan brug af 12 
V-kontakten i bagagerummet aflade startbat-
teriet.

oPbeVaringsrum, 12 V-KontaKt og usb*/auX

Pleje aF bilen

Håndvask er mere skånsom for lakken end vask 
i vaskehal. Lakken er også mere sart, når den 
er ny. Derfor anbefales håndvask i bilens første 
måneder. 
Brug rent vand og vaskesvamp. Husk, at smuds 
og grus kan ridse lakken.



eba – emergenCY braKe assist

Nødbremseforstærkningen hjælper med at 
øge bremsekraften og dermed forkorte brem-
sestrækningen. eba aktiveres, når føreren 
bremser hastigt. Når eba aktiveres, synker 
bremsepedalen lidt længere ned end normalt.
– Tryk (hold) bremsepedalen nede, så længe 
det er nødvendigt - bremsningen ophører 
fuldstændigt, hvis pedalen slippes.

FørerstøttesYstem*

City safety™ og Kollisionsadvarsel med 
automatisk bremsning og Fodgængerbe-
skyttelse*
Disse funktioner hjælper føreren med at 
undgå en kollision i situationer, hvor ændrin-
ger i forankørende trafik kombineret med 
uopmærksomhed kan medføre et uheld.
Funktionen er aktiv ved hastigheder på under 
50 km/t og hjælper føreren ved at overvåge 
forankørende trafik med en lasersensor mon-
teret i forrudens øvre del.
City Safety™ kan hjælpe med at undgå en 
kollision, hvis hastighedsforskellen mellem 
ens egen bil og den forankørende bil er min-
dre end 15 km/t.
andre førerstøttesystemer
For at hjælpe føreren med f.eks. at bremse i 
tide, holde sikker afstand til andre køretøjer, 
gøre opmærksom på køretøjer, som bevæger 
sig i samme retning som ens egen bil, i den 
såkaldte blinde vinkel, eller holde en pas-
sende placering på vejbanen, kan bilen være 
udstyret med flere systemer: 
•	 Adaptiv fartpilot med Køassistent*

•	 Afstandskontrol*

•	 BLIS (Blind Spot Information System)*

•	 Driver Alert Control*

•	 Lane Departure Warning*.

   adVarsel
Føreren er altid ansvarlig for, at bilen køres 
korrekt og med sikkerhedsafstand tilpasset til 
hastigheden.

City Safety™ er et hjælpemiddel til føreren. Det 
kan aldrig erstatte førerens opmærksomhed 
på trafikken eller ansvaret for at føre bilen på 
en sikker måde. 

Fodgængerbeskyttelse (registrering af fod-
gængere foran bilen) giver ingen advarsel eller 
opbremsning, når bilens hastighed er over 
80 km/t, og funktionen virker ikke i mørke og 
tunneler. 

Funktionen kan ikke registrere en fodgænger, 
som:

•	 er delvis skjult

•	 er lavere end 80 cm

•	 bærer tøj, der skjuler kroppens konturer. 

 
Se instruktionsbogens afsnit "Førerstøtte" for 
mere information om funktionerne og deres 
begrænsninger. 



eleKtronisK Klimaanlæg – eCC

automatisK regulering

I AUTO-indstilling tager ECC-systemet sig 
automatisk af alle funktioner og forenkler såle-
des kørslen og sørger for optimal luftkvalitet.

1  Drej for individuel temperatur i venstre/højre 
del af kabinen. Displayet viser den valgte 
temperatur.

8  Tryk for automatisk regulering af den valgte 
temperatur og øvrige funktioner.

manuel regulering 

2  Elopvarmning af venstre/højre sæde.

3  max. defroster. Retter al luften mod forruden 
og sideruderne med maksimal luftstrøm – til/
Fra.

4  Drej for at ændre blæserhastighed. 

5  Luftfordeling.

6  Elopvarmet bagrude og sidespejle – til/fra.

7  Recirkulering. 

9  aC – Aircondition til/fra. Køler kabinen og 
afdugger ruderne.
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