
TERvETUlOA UUTEEN vOlvOONNE!

Uuteen autoonne tutustuminen on jännittävä kokemus.

Käykää tämä Quick Guide läpi, niin pidätte uudesta Volvostanne vieläkin 
enemmän. Yksityiskohtaiset tiedot löydätte käyttöohjekirjasta.

Varotustekstit ja muut tärkeät tiedot ovat vain käyttöohjekirjassa, eivät 
tässä oppaassa. Käyttöohjekirjassa ovat ajankohtaisimmat tiedot.

Valinnaiset ominaisuudet on merkitty tähdellä (*).

VOLVO C30

quick Guide
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AUTOMAATTIKÄYNNISTYS  
(MAllIT 2.4I, T5 jA D5)
Kääntäkää virta-avain/-kytkin asentoon III ja 
vapauttakaa se. Moottori käynnistyy automaat-
tisesti.
Dieselmoottoria on aina hehkutettava asennos-
sa II ennen käynnistämistä.

AvAINlIUSKA
Käytetään käsinekotelon tai kuljettajan oven lu-
kitsemiseen/lukituksen avaamiseen esim. akun 
ollessa tyhjentynyt.

1. Automaattinen uudelleenlukkiutuminen tapahtuu, 
jos ovea/tavaratilan luukkua ei ole avattu 2 minuutin 
kuluessa lukituksen avaamisen jälkeen. 
2. Ajaksi voidaan asettaa 30, 60 tai 90 sekuntia, ks. 
käyttöohjekirjaa.

KYlMÄKÄYNNISTYS

  HUOM
Jotta puhtaammat päästöt saavutetaan 
nopeammin, joutokäynnin kierrosluku voi olla 
hieman koholla hetken aikaa. 

AvAIN & KAUKO-OHjAIN

lukitsee ovet ja tavaratilan luukun 
sekä aktivoi hälyttimen*.

Avaa ovien ja tavaratilan luukun lukituk-
sen1 sekä sulkee hälyttimen.

Avaa takaluukun lukituksen. (Luukku 
ei aukea.)

Sytyttää sivupeilien*, matkustamon, 
jalkatilan ja numerokilven valaistuksen 
30 sekunniksi2. Vilkut ja seisontavalot 
palavat.

"Paniikki"-painike. Pitäkää hätätilan-
teessa painiketta painettuna n. 3 sekun-
tia hälytyksen laukaisemiseksi. Sulkekaa 
hälytys lukituksen avauspainikkeella.

SUUNTAvIlKUT

A. Lyhyt jakso, kolme vilkahdusta.  
B. jatkuva vilkutus.

vAROITUS! Säätäkää ohjauspyörä ennen 
liikkeellelähtöä, ei koskaan ajon aikana.

OHjAUSPYöRÄN SÄÄTö
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SÄÄTIMET KUljETTAjAN OvESSA

L  R Taustapeilien säätö, valitkaa l tai R. 
Säätäkää vivulla. 

Taustapeilien kääntäminen 
sisään*. Painakaa samanaikaisesti 
l ja R. Kääntäkää ulos painamalla 
uudelleen.

Käsikäyttöinen ikkunan ohjaus 

2 Automaattinen ikkunan ohjaus 

vAlOKATKAISIMET

TUUlIlASINPYYHKIMET jA SADETUNNISTIN*

Ajovalojen korkeussuuntauksen 
säätö (automaattinen Bi-Xenon-ajova-
lojen yhteydessä*)

Automaattiset lähivalot. Kaukovalo-
vilkku. Kaukovaloja ei voida aktivoida.

Seisontavalot

lähivalot. Lähivalot sammuvat, kun 
auton virta katkaistaan. Kaukovalot 
voidaan aktivoida.

Näyttö- ja mittaristovalaistus

Sumuvalot edessä*

Sumuvalo takana (yksi polttimo 
takana)

A Kaukovalovilkku

B Kauko- ja lähivalojen vaihto. Turva-
valaistus.

Yksittäinen pyyhkäisy

0 Pois

jaksopyyhin. Kääntäkää (2) säätääk-
senne.
Normaali nopeus

F Suuri nopeus

G Tuulilasin ja ajovalojen huuhtelulaite

H Takalasin huuhtelulaite

3 Takalasinpyyhin jakso-/normaalipyy-
hintä

1 Aktivoi sadetunnistimen. Asennot D-F 
aktivoivat sadetunnistimen.

2 Säätäkää herkkyys säätöpyörällä. 

Näyttösymboli: sadetunnistin toimin-
nassa. 



ÄÄNENTOISTOlAITTEISTO

TANKKAUS

Dieselautot on varustettu hiukkassuodat-
timella, mikä saa aikaan tehokkaamman 
pakokaasunpuhdistuksen. Pakokaasuissa 
olevat hiukkaset kerätään suodattimeen nor-
maalin ajon aikana. Hiukkasten polttamiseksi 
ja suodattimen tyhjentämiseksi käynnistyy 
automaattisesti ns. regenerointi. Regene-
roinnin aikana moottorin teho voi olla hieman 
rajoitettu.

DIESElMOOTTORIN HIUKKASSUODATIN

Käsinpesu on maalipinnalle lempeämpi kuin 
automaattipesu. Maalipinta on myös herkem-
pi ollessaan uusi. Tämän vuoksi suositellaan 
käsinpesua auton ensimmäisten kuukausien 
aikana.

Maalipinnan käsittelyt, kuten varastointisuo-
jaus, sinetöinti, suojaus, kiiltokäsittely tms. 
voivat vaurioittaa maalipintaa. Volvon takuu 
ei kata sellaisten käsittelyjen aiheuttamaa 
maalivauriota.

AUTON HOITO

1  Päällä/pois ja äänenvoimakkuus. 
Painakaa päälle/pois. Kiertäkää äänenvoi-
makkuuden säätämiseksi. Radion, TP:n, 
handsfreen* ja RTI:n* äänenvoimakkuudet 
tallennetaan yksilöllisesti.

2  FM1, FM2 tai AM-alue

4  MODE. CD tai AUX1*

5  Äänikuvio. Valitkaa painamalla esim. 
BASSO ja Dolby Pro Logic II*. Säätäkää 
kääntämällä.

8  MENU. AUX*-äänenvoimakkuus ja kehit-
tyneet äänensäädöt.

RADIO

5  valitkaa radioasema kääntämällä. 

9  Hakekaa asemianuolella vasemmalle/oi-
kealle tai SCAN-painikkeella (7). Tallenta-
kaa jopa 20 asemaa painamalla pitkään 
painiketta 0-9 FM1-alueella ja painiketta 
0-9 FM2-alueella. Aseman tallennus vah-
vistetaan näytössä.

10  Asemien automaattinen tallennus 
Painakaa AUTO-painiketta n. 2 sekun-
tia. Näytössä esitetään Aut. tallennus. 
Kymmenen voimakkainta asemaa tallen-
netaan. Painakaa sitten painiketta 0-9 
aseman valitsemiseksi. 

CD-SOITIN

9  vaihtakaa CD-levyn raitaa nuolella 
vasemmalle/oikealle tai kääntämällä sää-
dintä (5).  
valitkaa CD-levy2 nuolella ylös/alas.

3  Poistakaa CD-levy. Painamalla lyhyesti 
poistatte senhetkisen levyn. Painamalla 
pitkään poistatte kaikki levyt2.

6  CD-levyn suoravalinta2. Painakaa 1-6.

1. AUX*-tuloliitäntä esim. MP3-soittimelle.

2. Vain CD-vaihtaja*.



AUTOMAATTINEN SÄÄTö
AUTO-tilassa ECC-järjestelmä tekee kaikki 
toiminnot automaattisesti helpottaen ajamista ja 
parantaen ilman laatua.

1  Automatiikka  
Painakaa AUTO asetetun lämpötilan ja 
muiden toimintojen säätämiseksi auto-
maattisesti.

2  lämpötila  
Painakaa yksilöllisen säädön saamisek-
si vasemmalla l tai oikealla R puolella. 
Säätäkää lämpötila kääntämällä. Asetettu 
lämpötila esitetään näytössä.

1. Takalasi 12 minuuttia. Peilit 6 minuuttia.

ElEKTRONINEN IlMASTOINTIlAITE, ECC*

  vAROITUS
Virheellinen käyttö voi aiheuttaa hengenvaa-
ran. Tutustukaa käyttöohjekirjaan, jos olette 
vähänkään epävarma toiminnon käyttämi-
sestä.

KÄSINSÄÄTö

Tuulettimen nopeus

Ilmanjako

Huurteenpoisto tuulilasin ja sivuikku-
noiden nopeaa huurteenpoistoa varten. 

Ilmanlaatujärjestelmä* kohdassa A.
Uudelleenkierrätys kohdassa M. 
 
Ilmastointilaite päällä/pois

Takalasin ja taustapeilien sähkölämmi-
tys. Automaattinen sulkeminen1  

PACOS*, MATKUSTAjAN TURvATYYNYN POISKYTKENTÄ

PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch - 
matkustajan turvatyynyn katkaisin)
Vaihtakaa virta-avaimella kytkentä ON/OFF.

ON: Turvatyyny on aktivoitu.  
Yli 140 cm pitkät matkustajat voivat istua 
etuistuimella, mutta eivät koskaan lapset 
lastentyynyllä tai -istuimella.

OFF: Turvatyyny on kytketty pois toiminnasta. 
Sisätaustapeilin yläpuolella palaa varoitus PAS-
SENGER AIRBAG OFF. 
Lapsi voidaan asettaa etuistuimelle lastentyy-
nyllä tai -istuimessa, mutta yli 140 cm:n pitui-
set matkustajat eivät koskaan saa matkustaa 
etuistuimella.



POlTTOAINE

1  Polttoainemäärä pieni  
8 litraa bensiiniä (7 l dieseliä) jäljellä.

2  Polttoainemittari.  
Nuoli osoittaa polttoainesäiliön luukun 
sijaitsevan oikealla puolella. 

vÄlIMATKAMITTARI

4  Näytössä on kaksi toisistaan riippuma-
tonta välimatkamittaria, T1 & T2.

3  vaihtakaa T1:n & T2:n välillä lyhyellä pai-
nalluksella. Nollatkaa ko. mittari pitkällä 
painalluksella.

KEllO

5  Kääntäkää vasteeseen asti ja pitäkää 
siinä kellon (6) säätämiseksi.

AjOTIETOKONE jA vÄlIMATKAMITTARI

MERKKI- jA vAROITUSvAlOT

lukekaa tietonäytön tiedot vika ABS-järjestelmässä. Pysäh-
tykää turvallisesti. Käynnistäkää 
moottori uudelleen1.

Pysähtykää turvallisesti. Korjatkaa 
infonäytön mukaisesti.

vika jarrujärjestelmässä. Pysäh-
tykää turvallisesti. Tarkastakaa 
jarruneste2.

Matala öljynpaine. Pysähtykää tur-
vallisesti. Tarkastakaa öljymäärä2.

DSTC* -vakautusjärjestelmä. 
Vilkkuu järjestelmän ollessa toimin-
nassa.

AjOTIETOKONE

8  Painakaa poistaaksenne ilmoituksen.

9  Kiertäkää esittääksenne näytössä esim. 
KIlOMETRIÄ TANKKAAMATTA (7).

10  Ko. toiminnon nollaus. Pitkä painallus 
nollaa kaikki toiminnot. 

 TÄRKEÄÄ
KIlOMETRIÄ TANKKAAMATTA on aikai-
sempiin ajo-olosuhteisiin perustuva arvio. 

1. Ottakaa yhteys Volvon tekniseen palveluun, jos symboli palaa uudelleenkäynnistyksen jälkeen.  
2. Hinauttakaa, jos symboli jää palamaan.
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NÄKöSUOjA*

KOvA NÄKöSUOjA*

Asennus
Vetäkää kaikki neljä lukitusnuppia taakse 
ääriasentoihinsa. Nostakaa näkösuoja varovasti 
sisään, asettakaa etuosa kahdelle tuelle kohtiin 
(A) takana molemmilla puolilla.

PIDIN lATTIAlUUKKUA vARTEN

Pujottakaa koukut kiinni lattiaan (A).
Painakaa jousikuormitteinen kisko kokoon ja 
asettakaa kiinnikkeet kohdassa (B) paikoilleen 
molemmille puolille.
Asettakaa kiinnikkeet kohdassa (C) samalla 
tavalla.
Pujottakaa koukut kiinni kohdassa (D).
Irrottakaa kiinnityskohdat (D) ja tarvittaessa (C) 
molemmilta puolilta kuormattaessa.
Irrottakaa (D), (C), (B) ja (A) sekä rullatkaa näkö-
suoja kokoon, kun sitä ei käytetä.

Lattialuukku auki-asennossa, näkösuojalla/il-
man näkösuojaa.

Asettakaa toinen taempi lukko kohtaan (B) ja 
painakaa lukitusnuppia eteenpäin. Lukitkaa 
kolme jäljellä olevaa samalla tavalla.
Irrotus
Vetäkää ensin lukitusnuppia kohdassa (A), sit-
ten kohdassa (B), taaksepäin ääriasentoihinsa. 
Ottakaa näkösuoja pois.

SElKÄNOjAN KÄÄNTÄMINEN
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ETUISTUIMEN SÄÄTÄMINEN

SÄIlYTYSlOKEROT, 12 v:N lIITÄNNÄT & AUX*

1  Ristiselän tuki

2  Selkänojan kallistuksen säätö

3  Istuimen nosto/lasku

4  Istuintyynyn etureunan nostaminen/
laskeminen

5  Eteenpäin/taaksepäin

AUX*-liitäntää käyttäen auton äänentoistolait-
teistolla voi esim. soittaa musiikkia MP3-soitti-
mesta.

12 v:n liitännät edessä/takana toimivat 
jännitetilassa I tai II.

6  Easy entry & turvavyön ohjain
Käsikäyttöinen istuin
A. Irrottakaa turvavyö ohjaimesta.
B. Vetäkää kahvasta ja siirtäkää istuinta eteen 
 päin.
 Siirtäkää istuinta taaksepäin, vetäkää kah 
 vasta ja kääntäkää selkänoja takaisin.
Sähkökäyttöinen istuin*
A. Irrottakaa turvavyö ohjaimesta.
B. Vetäkää kahvasta ja kääntäkää selkänoja  
 pystyyn.
C. Pitäkää painiketta painettuna istuimen siirty 
 essä eteen.
 Pitäkää jälleen painiketta painettuna, jotta  
 istuin siirtyy takaisin.
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