
zAPrAszAmy do zAPoznAniA siĘ z 
PAŃstWA noWym sAmochodem VolVo!

Zapoznawanie się z nowym samochodem to bardzo przyjemne 
doświadczenie.

Prosimy o przejrzenie niniejszej Quick Guide w celu szybkiego i 
łatwego zapoznania się z najczęściej używanymi funkcjami.

Wszystkie ostrzeżenia, a także inne ważne i szczegółowe informacje, 
są dostępne wyłącznie w instrukcji obsługi – niniejsza broszura zawiera 

jedynie ich niewielki wybór.

Ponadto instrukcja obsługi zawiera najnowsze i najbardziej aktualne 
informacje.

Wyposażenie opcjonalne zostało oznaczone gwiazdką (*).

Więcej informacji na temat Państwa samochodu zamieszczono na 
stronie internetowej www.volvocars.com

XC90 Quick GUIDE Web edition



Pilot

Blokuje drzwi samochodu i drzwi 
bagażnika oraz włącza autoalarm*.

Odblokowuje drzwi samochoduA i drzwi 
bagażnika oraz wyłącza alarm.

Odblokowuje drzwi bagażnika, – ale ich 
nie otwiera.

Oświetlenie asekuracyjne. Włącza lampki 
w lusterkach bocznych*, kierunkowskazy 
oraz światła postojowe, podświetlenie 
tablicy rejestracyjnej, oświetlenie w 
kabinie i przy podłodze.

Funkcja alarmu antynapadowego. 
Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 5 
sekund w sytuacji zagrożenia w celu 
włączenia sygnalizacji alarmowej. Aby 
wyłączyć, nacisnąć dwukrotnie przycisk 
zablokowania lub odblokowania.

A Jeżeli w ciągu 2 minut od odblokowania żadne drzwi /
drzwi bagażnika nie zostaną otwarte, wszystkie zamki 
zostaną zablokowane ponownie.

Kluczyka mechanicznego można użyć 
do zamknięcia/otwarcia zamka schowka 
podręcznego.

   UWAGA

Przez krótki czas po uruchomieniu zimnego 
silnika prędkość obrotowa biegu jałowego 
jest podwyższona, by silnik mógł jak 
najszybciej uzyskać normalną temperaturę 
roboczą. Dzięki temu układu ograniczania 
szkodliwych emisji może działać w opty-
malny sposób.

UrUchAmiAnie zimneGo silnikA UrUchAmiAnie silnikA

silnik benzynowy 3.2: Wcisnąć pedał sprzęgła 
i/lub hamulca i obrócić kluczyk w położenie 
iii, a następnie od razu puścić – silnik zostanie 
uruchomiony automatycznie. 
Wszystkie inne silniki: Wcisnąć pedał sprzęgła 
i/lub hamulca i obrócić kluczyk w położenie iii, a 
następnie puścić po uruchomieniu silnika. 
silnik wysokoprężny: Podgrzać wstępnie sil-
nik, obracając kluczyk w położenie ii, aż zgaśnie 
lampka kontrolna w tablicy rozdzielczej.

WycierAczki szyby Przedniej i czUjnik deszczU*

1  Włączanie/wyłączanie czujnika deszczu, 
gdy dźwignia znajduje się w położeniu 0.

2  Regulacja czułości czujnika lub prędkości 
przerywanej pracy wycieraczek.

3  Wycieraczka tylnej szyby – praca przery-
wana/normalna.

A Pojedyncze przetarcie.

0 Wyłączenie.

B Przerywana praca wycieraczek, patrz 
też (2).

C Normalna prędkość przecierania.

D Duża prędkość przecierania.

E Spryskiwacze szyby przedniej i reflek-
torów.

F Spryskiwacz tylnej szyby.

 Gdy aktywny jest czujnik deszczu, 
świeci się zielona dioda w przycisku „1”.



hAmUlec PostojoWy

Uruchamianie
1. Nacisnąć mocno pedał hamulca zasadnic-

zego – a następnie pedał hamulca postojo-
wego (1).

2. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego. Jeżeli 
samochód toczy się – nacisnąć mocniej 
pedał hamulca postojowego.

3. Podczas parkowania – wybrać położenie 
biegu 1 (skrzynia manualna) lub P (skrzynia 
automatyczna).

zwalnianie
1. Nacisnąć mocno pedał hamulca zasadnic-

zego, a następnie pociągnąć uchwyt (2) – 
pedał hamulca postojowego podniesie się.

2. Można zwolnić pedał hamulca zasadniczego.

PrzeŁĄczniki ŚWiAteŁ

Automatyczne/wyłączone światła mijania. 
Dostępny jest sygnał światłami drogowymi, 
ale nie normalne światła drogowe.

Światła do jazdy dziennej podczas jazdy 
samochodem. Automatyczne przełączenie 
na światła postojowe, gdy samochód jest 
zaparkowany.

Automatyczne światła mijania. W tej pozycji 
działają światła drogowe i sygnał migowy 
światłami drogowymi.

Ręczna regulacja zasięgu świateł przednich 
(regulacja automatyczna w przypadku 
świateł ksenonowych*).

Podświetlenie wyświetlacza i wskaźników.

Światła do jazdy dziennej (DRL). Nacisnąć, aby 
włączyć diodowe światła do jazdy dziennej.

Światło przeciwmgielne,  tylne (tylko po 
stronie kierowcy).

A Sygnał światłami drogowymi.

B Przełączanie między światłami drogowymi/
mijania i opóźnione wyłączenie świateł.

UzUPeŁniAnie PAliWA

W pewnych warunkach na wyświetlaczu w 
desce rozdzielczej może pojawić się komu-
nikat soot Filter FUll. Oznacza to, że 
filtr cząstek stałych w układzie wydechowym 
wymaga oczyszczenia. Odbywa się to automa-
tycznie podczas ok. 20-minutowej jazdy z 
jednostajną prędkością drogową.

Zniknięcie tego komunikatu oznacza, że rege-
neracja filtra dobiegła końca.

– Powiesić korek wlewu paliwa na czas tanko-
wania.

reGenerAcjA (silnik o zAPŁonie 
sAmoczynnym)



zestAW AUdio

1  Nacisnąć, aby włączyć/wyłączyć.  
Obracać, aby wyregulować głośność.

2  Ustawienia dźwięku: Nacisnąć, aby wybrać 
np. bAss, dolby Pro logic ii* lub sUb-
WooFer – obracać, aby wyregulować. 
Źródło audio: Obracać, aby wybrać np. cd, 
strumieniową transmisję audio przez Blue-
tooth® lub AUX/USB*A.

rAdio
5  Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 2 sekundy, 

aby zaprogramować automatycznie 10 stacji 
o najsilniejszym sygnale. Podczas wyszuki-
wania stacji na wyświetlaczu widoczny jest 
komunikat AUtomAtyczne strojenie. 
Aby wybrać zapamiętaną stację, należy 
nacisnąć jeden z klawiszy 0–9.

6  Krótkie naciśnięcie powoduje wyszuka-
nie następnej stacji o silnym sygnale. 
Możliwość zapamiętania maksymalnie 20 
stacji poprzez naciśnięcie i przytrzymanie 
jednego z klawiszy 0–9 podczas odtwarza-
nia wybranej stacji nadającej w paśmie Fm1 
lub Fm2 i przytrzymanie go do momentu 
pojawienia się na wyświetlaczu potwierdze-
nia dokonanego wyboru.

odtWArzAcz cdB

3  Zmiana płyty CDC lub wybór za pomocą 
jednego z klawiszy 1–6.

4  Krótkie naciśnięcie powoduje wysunięcie 
aktualnie odtwarzanej płyty. 
Długie naciśnięcie powoduje wysunięcie 
wszystkich płytC.

6  Zmiana ścieżki na płycie CD.

A Złącze AUX/USB do podłączenia na przykład odt-
warzacza MP3. Aby uzyskać optymalną jakość odt-
warzania dźwięku, nastawić głośność odtwarzacza 
na średnią wartość. Odtwarzacz iPod® podłączony 
do złącza USB jest jednocześnie ładowany.

B Istnieje także możliwość odtwarzania płyt CD z 
plikami MP3 i WMA.

C Tylko wielopłytowy odtwarzacz CD*.

zinteGroWAne PodWyższenie dlA dzieci

Podnoszenie
1. Pociągnąć do przodu uchwyt w przedniej 

krawędzi podwyższenia.
2. Podnieść tylną krawędź podwyższenia i 

obiema dłońmi docisnąć je do tyłu i w dół, 
aż zostanie zablokowane. W razie potrzeby 
odsunąć zamek pasa bezpieczeństwa. 

opuszczanie
1. Pociągnąć do przodu uchwyt w przedniej 

krawędzi podwyższenia.
2. Pociągnąć podwyższenie do przodu i 

nacisnąć w dół pośrodku, aż zostanie 
zablokowane. 

Aby można było złożyć oparcie tylnego sied-
zenia, podwyższenie musi być zablokowane w 
całkowicie opuszczonym położeniu.



 

steroWAnie AUtomAtyczne

W trybie AUto układ ECC steruje wszystkimi 
funkcjami automatycznie, co ułatwia prowad-
zenie samochodu i zapewnia optymalną jakość 
powietrza w kabinie.

4  Obrócić w celu nastawienia indywidualnej 
temperatury po lewej i prawej stronie kabiny 
samochodu.

6  Nacisnąć w celu włączenia automatycznego 
utrzymywania wybranej temperatury i stero-
wania pozostałymi funkcjami.

elektroniczny UkŁAd klimAtyzAcji – ecc

   ostrzeżenie
Nieprawidłowe użycie stwarza śmiertelne 
zagrożenie. W przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości dotyczących użycia należy 
odwołać się do instrukcji obsługi.

steroWAnie rĘczne

1  Obracać, aby zmienić prędkość dmuchawy.
2  mAn – Włączanie/wyłączanie recyrkulacji. 

AUt – Włączanie/wyłączanie systemu kon-
troli jakości powietrza*.

3  Ac – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji. 
Chłodzi kabinę samochodu i usuwa zaparo-
wanie z szyb.

5  Rozprowadzenie powietrza w kabinie. 
Kieruje strumień powietrza np. na podłogę, 
do nawiewów w tablicy rozdzielczej, na 
szybę przednią itd.

7  Włączanie/wyłączanie podgrzewania foteli 
przednich.

8  Maksymalna skuteczność odparowywania 
i odszraniania szyb. Kieruje całe powie-
trze na szybę przednią i szyby boczne z 
maksymalną wydajnością dmuchawy.

9  Ogrzewanie szyby tylnej i zewnętrznych 
lusterek wstecznych.

WyŁĄczAnie PodUszki PoWietrznej – PAcos*

PAcos (Passenger Airbag Cut Off Switch)

Użyć kluczyka mechanicznego do przełączania 
wyłącznika między położeniami on/oFF, to 
znaczy włączonym i wyłączonym.

oFF – Poduszka powietrzna jest wyłączona.  
na wyświetlaczu nad wewnętrznym lus-
terkiem wstecznym pojawia się komunikat 
PAssenGer AirbAG oFF. 

Na przednim fotelu mogą podróżować dzieci w 
specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu, ale 
nie osoby o wzroście powyżej 140 cm.

on – Poduszka powietrzna jest włączona.  
Na przednim fotelu mogą podróżować osoby 
o wzroście powyżej 140 cm, ale nie dzieci w 
specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu.



9 10

8

1  Wyświetlacz komputera pokładowego. 
Wybrać żądaną funkcję za pomocą pokrętła 
(9).

2  Krótkie naciśnięcie przełącza między wska-
zaniami liczników t1 i t2. 
Długie naciśnięcie powoduje wyzerowanie 
wskazania aktualnie wyświetlanego licznika.

3  Rząd 1 wyświetlacza: Licznik przebiegu 
całkowitego. 
Rząd 2 wyświetlacza: t1 i t2 – niezależne 
liczniki przebiegu dziennego, zawsze 
włączone.

4  Rząd 1 wyświetlacza: Zegar. 
Rząd 2 wyświetlacza: Temperatura 
zewnętrzna.

5  Nastawianie zegara: Obrócić w prawo/w 
lewo do skrajnego położenia i przytrzymać, 
aby nastawić zegar (4).

6  Wskaźnik poziomu paliwa
7  Niski poziom paliwa. Kiedy zaświeci się ta 

lampka, należy jak najszybciej zatankować.
8  Nacisnąć, aby wyświetlić/usunąć komunikat.

komPUter PokŁAdoWy* i liczniki PrzebieGU dzienneGo

9  Obracać, aby wyświetlić opcje komputera 
pokładowego.

10  Krótkie naciśnięcie powoduje wyzerowanie 
aktualnie wyświetlanej funkcji komputera 
pokładowego. 
Długie naciśnięcie powoduje wyzerowanie 
wszystkich funkcji komputera pokładowego.

   UWAGA
Komunikat  --- kilometres to emPty 
tAnk podaje szacunkową możliwą odległość, 
obliczoną w oparciu o wcześniejsze warunki 
jazdy.

lAmPki kontrolne i ostrzeGAWcze

żółty symbol: Uwaga – postąpić 
zgodnie z instrukcją podaną na 
wyświetlaczu.

czerwony symbol: OSTRZEŻENIE – 
Zatrzymać samochód w bezpieczny 
sposób w niezagrożonym miejscu i 
postąpić zgodnie z instrukcją podaną 
na wyświetlaczu.

Niski poziom oleju. Zatrzymać 
samochód w bezpieczny sposób, 
sprawdzić poziom olejuA.

Usterka układu hamulcowego. 
Zatrzymać samochód  
w bezpieczny sposób, sprawdzić 
poziom płynu hamulcowegoA.

Układ stabilizujący tor jazdy DSTC* – 
błyska, gdy układ jest aktywny.

Podgrzewanie silnika o zapłonie 
samoczynnym. Silnik można 
uruchomić, gdy symbol zgaśnie.

A Jeżeli symbol pozostaje widoczny, należy 
odholować samochód do stacji obsługi.



zAjmoWAnie miejscA W trze-
cim rzĘdzie siedzeŃ

opuszczanie zewnętrznych oparć w drugim 
rzędzie siedzeń
1. Podnieść uchwyt (1), składając jednocześnie 

oparcie do przodu, aby przesunąć siedzenie.
2. Podnieść uchwyt (1) i rozłożyć oparcie do 

pozycji pionowej, aby przesunąć siedzenie 
do tyłu.

kierUnkoWskAzy

A  Krótkotrwałe włączenie kierunkowskazów – 
3 mignięcia.

B  Ciągłe włączenie kierunkowskazów.

   ostrzeżenie
Regulacji położenia kierownicy należy 
dokonywać podczas postoju – nigdy w 
czasie jazdy.

reGUlAcjA PoŁożeniA kieroWni-
cy

system inFormAcji o mArtWym PolU – blis*

Zapalenie się lampki kontrolnej systemu BLIS, 
gdy w martwym polu nie ma żadnego pojazdu, 
może być spowodowane na przykład odbiciem 
się światła od połyskującej mokrej nawi-
erzchni jezdni, własnym cieniem samochodu 
na jasnej nawierzchni lub padaniem promieni 
znajdującego się nisko nad horyzontem słońca 
na obiektyw kamery.

W razie wystąpienia usterki samego systemu 
na wyświetlaczu pojawi się komunikat blind-
sPot syst serVice reQUired.

Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla 
lakieru niż mycie w myjni automatycznej. 
Nowa powłoka lakiernicza jest bardziej 
podatna na uszkodzenia. Dlatego w okre-
sie pierwszych kilku miesięcy od nabycia, 
samochód należy myć ręcznie. 

Używać czystej wody i gąbki. Pamiętać, że 
brud i żwir może spowodować zarysowanie 
powłoki lakierniczej.

PielĘGnAcjA sAmochodU

UchWyt PrzytrzymUjĄcy torby*



elektrycznA reGUlAcjA PrzednieGo FotelA

schoWki

1  Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego.
2  Podnoszenie/opuszczanie przedniej części 

siedziska. 
3  Przesuwanie do przodu/do tyłu. 
4  Podnoszenie/opuszczanie fotela.
5  Pochylanie oparcia.

Pilot i reGUloWAny elektrycznie 
Fotel kieroWcy*

Poszczególne piloty mogą być używane przez 
różne osoby w celu zapamiętania indywi-
dualnych ustawień fotela kierowcy. Należy 
postępować w poniższy sposób:
•	 Dokonać żądanej regulacji fotela.
•	 Zablokować zamki samochodu, naciskając 

przycisk zablokowania na używanym przez 
siebie pilocie. Spowoduje to zapisanie 
ustawień fotela w pamięci pilotaA.

•	 Odblokować zamki samochodu (naciskając 
przycisk odblokowania na tym samym 
pilocie) i otworzyć drzwi kierowcy. Fotel kie-
rowcy automatycznie ustawi się w pozycji 
zapisanej w pamięci pilota (jeśli fotel był 
przestawiany od ostatniego zablokowania 
zamków tym pilotem).

A Ustawienie to nie wpływa na ustawienia zapisane przy użyciu 
funkcji pamięci* fotela regulowanego elektrycznie*. Więcej 
informacji zamieszczono w instrukcji obsługi.
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1  Uchwyt na napoje.
2  Uchwyt zapadkowy do podnoszenia tylnej 

części konsoli środkowej (nie dotyczy mo-
deli wyposażonych w zestaw multimedialny 
RSE*). 


