
YEnİ VolVo'nuza hoşgEldİnİz!
Yeni aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir.

Bazı en genel fonksiyonların hızlı ve kolay bir kılavuzu için bu Quick 
Guide bakın.

Tüm uyarı ibareleri ve diğer önemli ve ayrıntılı bilgiler yalnızca 
kullanıcı kılavuzunda yer almaktadır - bu broşürde küçük bir seçime 

yer verilmiştir.
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Aracınızla ilgili daha fazla bilgi için www.volvocars.com adresinde 
başvurabilirsiniz
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uzaktan kumanda anahtarı

Kapıları ve bagaj kapısını kilitler alarmı* 
etkinleştirir.

KapılarıA ve bagaj kapısını açar, alarmı 
devre dışı bırakır.

Bagaj kapısı açılmazsa, bagaj kapısını 
– açar.

Yaklaşma ışıkları. Yan aynada* 
bulunan lambaları, sinyal lambalarını 
ve park lambaları ile plakada, yolcu 
kabini ve zeminde bulunan lambaları 
yakar.

Panik fonksiyonu. Acil durum halinde 
alarmı aktive etmek için yaklaşık 
5 saniye basılı tutun. Kilitleme ya da 
kilit açma düğmesine iki kez basarak 
kapatın.

A Kilitler açıldıktan sonraki 2 dakika içinde kapılardan 
biri/yükleme kapağı açılmazsa otomatik yeniden 
kilitleme devreye girer.

Torpido gözünü kilitlemek/kilidini açmak için 
anahtar ağzı kullanılabilir.

   dİkkat

Soğuk çalıştırmadan sonra rölanti hızı kısa 
süreliğine yüksek olur, bu da motorun 
normal çalışma sıcaklığına bir an önce 
ulaşmasına imkan verir. Bu emisyon siste-
minin optimal şekilde çalışabildiği anlamına 
gelir.

soğuk çalıştırma motoru çalıştırma

3.2 benzin: Debriyaj ve/veya fren pedalına 
basın, uzaktan kumanda anahtarını ııı konu-
muna getirin ve doğrudan serbest bırakın - 
motor otomatik olarak çalışacaktır. 
tüm diğer motorlar: Debriyaj ve/veya fren 
pedalına basın, uzaktan kumanda anahtarını 
ııı konumuna getirin ve motor çalıştığında 
serbest bırakın. 
dizel: Gösterge panelindeki kontrol sembolü 
sönene kadar anahtarı ıı konumuna çevirerek 
motorda ön ısıtma gerçekleştirin.

Ön Cam sİlECEklErİ VE Yağmur sEnsÖrÜ*

1  0kol konumunda, yağmur sensörü Açık/
Kapalı.

2  Sensör duyarlılığını ve aralıklı çalışma sü-
resini düzenler.

3  Silici, arka cam - aralıklı/normal.

A Tek siliş

0 Kapalı

B Aralıklı çalışan silici, ayrıca bakınız (2).

C Normal silme hızı.

D Yüksek silme hızı.

E Rondela, ön cam ve farlar.

F Rondela, arka cam.

 Yağmur sensörü etkinken, "1" 
düğmesindeki yeşil LED yanar.



El frEnı

uygulama
1. Ayak freni pedalına sıkıca basınız - ardından el 

freni pedalına (1) basınız.
2. Ayak frenini serbest bırakınız. Araba hareket 

ederse - el freni pedalını bir miktar daha 
bastırınız.

3. Park halindeyken – 1 (manuel) veya P (otoma-
tik) vites konumunu seçin.

serbest bırakma
1. Ayak freni pedalına sıkıca basınız ardından 

tutamağı (2) çekiniz - el freni pedalı yüksele-
cektir.

2. Ayak freni serbest bırakılabilir.

ışık dÜğmElErİ

Otomatik/devre dışı kısa far. Uzun 
far flaşı çalışıyor fakat sabit uzun far 
çalışmıyor.

Araç sürülürken gündüz çalışan lambalar. 
Araç park edildiğinde park lambalarına 
otomatik geçiş.

Otomatik kısa huzme. Uzun far ve uzun 
far yanıp sönmesi bu pozisyonda çalışır.

Manuel far seviye ayarı (otomatik Xenon 
farlar için*).

Ekran ve gösterge aydınlatması.

Gündüz Sürüş Lambaları (DRL). LED 
gündüz sürüş lambalarını yakmak için 
basın.

Sis lambası  arka (sadece sürücü tarafı).

A Uzun far yanıp söner

B Uzun/kısa far düğmesi ve güvenli eve 
dönüş lambası.

Yakıt doldurma

Bazı durumlarda gösterge panelinde kurum 
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 silindiğinde rejenerasyon 
tamamlanmıştır.

- Yakıt doldurma esnasında yakıt kapağını 
asınız.

rEJEnErasYon (dİzEl)



sEs sİstEmİ

1  Açmak/Kapamak için basın.  
Ses düzeyini ayarlamak için döndürün.

2  Ses düzeni: Örneğin Bass, dolby Pro lo-
gic ıı* veya suBWoofEr özelliklerini seç-
mek için basın. Ayarlamak için döndürün. 
Ses kaynağı: Örneğin Cd, Bluetooth® ile 
ses akışı ya da AUX/USB*A özelliklerini seç-
mek için döndürün.

radYo

5  En güçlü 10 istasyonu otomatik kaydetmek 
için yaklaşık 2 saniyeliğine basın. Arama 
esnasında ekranda autostorE (otomatik 
kaydediliyor) mesajı görünür. 
 0–9 ile kaydedilen istasyonu seçin.

6  Kısa basmalar, bir sonraki güçlü istasyonu 
arar. Ekran seçimi onaylayana kadar istenen 
istasyonda fm1 ya da fm2 üzerindeki 0–9 
öğeye basılı tutarak 20 istasyona kadar 
kaydedin.

Cd çalarB

3  CD DeğiştirinC veya 1–6 ile seçin.
4  Kısa bir basma ile mevcut disk çıkartılır. 

Uzun bir basma disklerin tümünü çıkartırC.
6  CD parçasını değiştirir.

A MP3 çalar için AUX/USB bağlantısı. Optimum ses 
kalitesi için oynatıcının ses düzeyini orta değere geti-
rin. USB bağlantısına takılı bir iPod® da şarj edilir.

B MP3 ve WMA dosyaları içeren CD'ler de yürütülebilir.
C Sadece CD değiştirici*.

EntEgrE sErVo tamPonu

Yükseltme
1. Servo tamponunun ön kenarındaki kolu ileri 

doğru çekin.
2. Tamponun arka kenarını kaldırın ve kilitlenene 

kadar tamponu her iki elle geri ve aşağı doğru 
çekin. Gerekirse emniyet kemerinin kilidini 
yana itin. 

alçaltma
1. Servo tamponunun ön kenarındaki kolu ileri 

doğru çekin.
2. Tamponu ileri çekin ve kilitlenene kadar 

ortasına bastırın. 

Servo tamponu düşük konumda tamamen 
kilitlenmelidir, bu da arka koltuk arkalığının 
katlanabilmesine imkan verir.



 

otomatİk kumanda

auto (oto.)  modunda ECC sistemi tüm 
fonksiyonlara otomatik olarak kumanda ederek 
sürüşü optimum hava kalitesi ile daha kolay hale 
getirir.

4  Yolcu bölmesinin sol ve sağ bölgelerindeki 
ayrı sıcaklık ayarları için döndürün.

6  Seçilen sıcaklığın ve diğer fonksiyonların 
otomatik olarak kumanda edilmesi için 
basınız.

ElEktronık klıma kontrolÜ - ECC

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

manÜEl kumanda

1  Fan hızını değiştirmek için döndürünüz.
2  man - Devridaim Açık/Kapalı. 

aut - Hava kalite sistemi* Açık/Kapalı.
3  aC - Klima Açık/Kapalı. Yolcu kabinini 

soğutur ve camdaki buğulanmayı giderir.
5  Hava dağılımı. Hava akışını tabana, gös-

terge panelindeki havalandırmalara, ön 
cama vb. doğru yönlendirin.

7  Isıtmalı ön koltuklar Açık/Kapalı.
8  Maks. buz çözücü. Tüm havayı ön camdan 

yan camlara doğru maksimum hava akışı ile 
yönlendirir.

9  Arka cam ve kapı aynası buz çözücü.

haVa Yastığının dEVrEdEn çıkartılması - PaCos*

PaCos (Yolcu Hava Yastığı Kesme Anahtarı)

açma/kaPama için anahtar dilini kullanınız.

off (kaPalı) - Hava yastığı devredışı.  
PassEngEr aırBag off (YOLCU HAVA 
YASTIĞI KAPALI) ibaresi dahili dikiz aynası 
üzerindeki uyarı lambasında görüntülenir. 

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

açık - Hava yastığı aktive edilir.  
Boyu 140 cm'den uzun yolcular ön koltukta 
oturabilir fakat bu yolcular çocuk minderi veya 
çocuk koltuğunda asla oturmamalıdır.



9 10

8

1  Yol bilgisayarını görüntüleyin. (9) ile fonksi-
yonu seçin.

2  Kısa bir basma ile t1 & t2 
 arasında geçiş yapılabilir. Uzun bir basma 
mevcut göstergeyi sıfırlar.

3  Gösterge satırı 1: Kilometre sayacı. 
Gösterge satırı 2: t1 & t2 - her zaman etkin 
olan bağımsız yol bilgisayarı.

4  Gösterge satırı 1: Saat. 
Gösterge satırı 2: Dış sıcaklık.

5  Saati ayarlama: Saat yönünde/saatin tersi 
yönde son konumuna çevirin ve saati (4) 
ayarlamak için tutun.

6  Yakıt göstergesi
7  Düşük yakıt seviyesi. Lamba yandığında, 

mümkün olan en kısa sürede yakıt ile doldu-
run.

8  Mesajı gösterme/temizleme için basınız.
9  Yol bilgisayarı opsiyonlarını görmek için 

döndürünüz.

Yol BılgısaYarı* VE Yol ÖlçErlEr

10  Kısa bir basma yolcu bilgisayarının 
kullanılmakta olan fonksiyonunu sıfırlar. 
Uzun bir basma tüm yol bilgisayarı 
fonksiyonlarını sıfırlar.

   dıkkat
 --- kİlomEtrE Yakıt BİtEnE dEk 
gösterge ibaresi önceki sürüş şartlarına göre 
hesaplanmış tahmini bir değerdir.

gÖstErgE VE uYarı lamBaları

sarı sembol: Not - ekrandaki soruları 
izleyin.

kırmızı sembol: UYARI - Trafikten 
uzak güvenli bir alanda durun, ekran-
daki soruları izleyin.

Düşük yağ seviyesi. Güvenli bir 
şekilde durunuz, yağ seviyesiniA 
kontrol ediniz.

Fren sisteminde arıza.  
Güvenli bir şekilde durun, fren 
hidroliğini kontrol edinA.

DSTC* denge sistemi - sistem 
çalışıyorsa yanıp söner.

Motor ön ısıtıcısı (dizel). Sembol 
söndükten sonra motor çalıştırılabilir.

A Sembol sönmezse aracı onarın.



ÜçÜnCÜ sıradakı koltuk-
lara gırış

İkinci sıradaki koltukların dış arkalıklarını 
alçaltma
1. Koltuğu hareket ettirmek için arkalığı ileri 

doğru katlarken kolu (1) kaldırın.
2. Koltuğu hareket ettirebilmek için kolu kaldırın 

(1) ve arkalığı eski konumuna getirin.

sİnYal lamBaları

A  Kısa sıklık - 3 yanıp sönme.
B  Sürekli yanıp sönme.    uYarı

Direksiyon simidini yola çıkmadan 
önce ayarlayınız - asla sürüş esnasında 
ayarlamayınız.

dİrEksİYon sİmİdİnİn aYarlanması

Blıs – kÖr nokta Bİlgİ sİstEmİ*

Kör nokta dahilinde hiçbir araç olmamasına 
rağmen BLIS gösterge lambası yanıyorsa, bunun 
nedeni ıslak yol yüzeyinden güneş ışınlarının 
yansıması, yol yüzeyine aracın kendi gölgesinin 
düşmesi veya kamera için yeterli ışık olmaması 
gösterilebilir.

Sistemde doğrudan bir arıza olması durumunda, 
gösterge  kÖr nokta sİst. sErVİs gErEk 
ibaresini görüntüler.

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. 

Temiz su ve bir sünger kullanın. Kir ve kumun 
arabanın boyasını çizebileceğini unutmayın

araç Bakımı

çanta tutuCu*



gÜCÜ aYarlama Ön koltuk

saklama alanları

1  Bel desteği
2  Ön koltuk minderini kaldırınız/indiriniz. 
3  İleri/geri. 
4  Koltuğu kaldırma/indirme.
5  Arkalık eğimi.

uzaktan kumanda anahtarı VE  
ElEktrıklı sÜrÜCÜ koltuğu*

Tüm uzaktan kumanda anahtarları, sürücü 
koltuğu ayarlarını saklamak üzere farklı sürücüler 
tarafından kullanılabilir. Aşağıdaki şekilde ilerleyin:
•	 Koltuğu istediğiniz şekilde ayarlayın.
•	 Normalde kullandığınız uzaktan kumanda 

anahtarı üzerindeki kilitleme düğmesine ba-
sarak aracı kilitleyin. Bu, koltuğun konumunu 
uzaktan kumanda anahtarının hafızasınaA 
kaydeder.

•	 Aracın kilidini açın (aynı uzaktan kumanda 
anahtarı üzerindeki kilit açma düğmesine 
basarak) ve sürücü kapısını açın. Sürücü 
koltuğu, uzaktan kumanda anahtarının 
hafızasında saklanan konuma otomatik olarak 
ayarlanacaktır (aracı kilitlediğinizden bu yana 
koltuk hareket ettirildiyse).

A. Bu ayar, elektrikli koltuğun* hafıza fonksiyonunda* saklanan 
ayarları etkilemez. Daha fazla bilgi için kullanıcı kılavuzuna bakın.
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1  Bardak tutucu.
2  Orta konsolun arka bölümünü kaldırmak 

için cırcırlı kol (Arka Koltuk Eğlence sistemi* 
olan modeller için geçerli değil). 


