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UZAKTAN KUMANDALI ANAHTAR

Kapıları ve yükleme kapağını kilitler ve 
alarmı* devreye sokar.

KapılarıA ve yükleme kapağını açar ve 
alarmı durdurur.

Yükleme kapağını açar - bu açılmaz.

Yaklaşma aydınlatması yan ayna-
larda*, yolcu kabininde, döşemede 
ve plakada. Sinyal lambaları ve park 
lambaları çıkar.

"Panik" düğmesi. Acil bir durumda 
alarmı çalıştırmak için yaklaşık 3 saniye 
bu butona basın. 

A Kilitler açıldıktan sonraki 2 dakika içinde, kapılar-
dan biri/yükleme kapağı açılmazsa otomatik yeniden 
kilitleme devreye girer.

BAŞLATINIZ

MOTORU KAPATINIZ VE UZAKTAN KUMANDALI ANAHTARI ÇIKARTINIZ

Kontağa uzaktan kumandalı anahtarı takın. Daha sonra içerden çekilecek olan uzaktan 
kumandalı anahtarı hafifçe bastırın.

Debriyaj ve fren pedalına basınız. Motoru çalıştırmak için START/STOP/ENGINE

düğmesine basınızB.
B Rölanti devri soğuk başlatma esnasında kısa bir süre için biraz daha yüksek tutulabilir.

Arabayı park edin ve motoru kapatmak için 
START/STOP/ENGINE düğmesine basın.

Daha sonra dışarıya çıkartılacak olan uzaktan
kumandalı anahtarı hafifçe basın. Otomatik 
şanzıman P konumunda olmalıdır. 
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PCC KİŞİSEL ARAÇ İLETİŞİMİ*, ANAHTARSIZ SÜRÜŞTE

Araç üzerinde bilgi 20 m'lik çevreden elde 
edilebilir. 

• Butona basın ve 7 saniye bekleyin.

Kapsam dışı butonuna basılarak hafızaya 
kaydolan son statü gösterilir.

1 Yeşil ışık: Araç kilitlidir.

2 Sarı ışık: Araç kilitli değildir.

3 Yanıp sönen kırmızı ışık: Arabanın içinde 
biri olabilir. 

4 Kırmızı ışık: Alarm çalışmıştır.

ANAHTARSIZ SÜRÜŞLE BAŞLAMAK

Örnek olarak; PCC cebinizdeyken araca binin.
Debriyaj ve fren pedalına basınız.

Motoru çalıştırmak için START/STOP/ENGINE

düğmesine basınız A.

A Rölanti devri soğuk başlatma esnasında kısa bir süre için biraz daha yüksek tutulabilir.

MOTORUN KAPATILMASI

Arabayı park edin ve motoru kapatmak için 
START/STOP/ENGINE düğmesine basın.

   ÖNEMLI

Anahtarsız sürüşte sadece PCC araç içinde 
olmalıdır. Araca binip inerken ve sürerken, 
PCC'yi cebinizde tutun.
Dış kapı kolu çekildiğinde araç açılır.
Sürüşten sonra aracı park ederken, aracı kilit-
lemek için sadece kapının dışındaki düğmeye 
basmanız yeterlidir.

DERI KORUMA BLIS – KÖR NOKTA BILGI SISTEMI*

Deri iç döşemesi düzenli temizlik gerektirir. 
Yılda 1-4 defa veya ne kadar gerekirse bu 
işlemi deri koruma ürünleriyle yapın. Deri 
koruma ürünleri Volvo servisinizde mevcuttur.

BLIS gösterge lambası kör noktada araç 
olmamasına rağmen yanabilir, bunun sebebi 
örneğin parlak ıslak yol yüzeyi veya kame-
raya gelen az güneş ışığı olabilir. Sistemde 
doğrudan arıza olması durumunda ekranda 
Kör nokta sist. Servis gerekli
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SES SİSTEMİ

3 Ses modelini ayarlayın

BAS, TİZ, FADER, BALANS, Dolby Pro Lo-
gic II* veya SUBWOOFER* modellerinden 
birini seçmek için düğmeye basın.
Ayarlamak için kontrolü döndürün.

A Örn. MP3 çalar için AUX girişi (optimumu ses için sesi 
ortaya ayarlayın).

1 ON/OFF (AÇMA/KAPATMA) için basın

Sesi ayarlamak için'i 'ye çevirin

Radyo, TP, Eller serbest* ve RTI ses şiddeti 
bir sonraki kez kullanılmak üzere ayrı ayrı 
kaydedilir.

2 AM, FM1, FM2, CD veya MODE seçin.
AUXA aktif konuma getirmek ve AUX ses 
kaynağı şiddetini ayarlamak için MODE 
seçeneğini kullanın.

CD

4 Sol/Sağ okunu kullanarak CD'de çalan 

parçayı değiştiriniz veya döndürün (3).
Yukarı/Aşağı okunu kullanarak CD diski-

ni* seçiniz.

6  CD çıkarma

Mevcut CD diskini çıkarmak için basın.
CD değiştiricideki* tüm CD disklerini çıkar-
mak için düğmeye basılı tutun.

7 CD değiştirici*. 1-6 arasından CD diskle-
rini seçin.

RADYO

3 Radyo istasyonunu seçmek için çeviriniz

4 Sol/sağ okuyla istasyon arayın. FM1
üzerindeki 0-9 ve FM2 üzerindeki 0-9 tuş-
larını basılı tutarak maksimum 20'ye kadar 
istasyonu hafızaya kaydedin. Bir istasyon 
kaydedildiğinde ekranda onaylanır.

5 En güçlü 10 istasyonu otomatik olarak 
kaydedin
Yaklaşık 2 saniye süreyle AUTO tuşuna
basınız. Arama sürdüğü sürece otomatik 
kaydetme işlemi ekranda gösterilir.
Hafızaya kaydedilen radyo istasyonlarından 
birisini çalmak için 0-9 seçeneklerinden
birini seçin.

OTOMATIKYÜKLEME KAPAĞI*

Açılması

Far kumandasının sağındaki butona veya 
uzaktan kumandadaki butona basın, veya yük-
leme kapağının dış kolunu bir defa çekin.
Kapanıyor

Yükleme kapağı üzerindeki kapatma düğme-
sine basınız veya manuel olarak kapatınız.
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ELEKTRONİK KLİMA KONTROLÜ, ECC*

MANÜEL KUMANDA

Fan hızı

Hava dağılımı

Yan camlar ve ön camdaki buharı 
çabucak gidermek için Buz çözücüyü
kullanınız.

Hava kalite sistemi. OFF/AUT/Recircu-
lation (KAPALI/OTOMATİK/Devirdaim).

Klima ON/OFF (Açık/Kapalı)

Isıtmalı arka cam ve dış aynalar Oto-
matik kapanma

OTOMATİK KUMANDA

OTOMATİK modunda ECC sistemi tüm fonk-
siyonları otomatik olarak kontrol ederek sürüşü 
optimum hava kalitesi ile daha kolay hale getirir.

1  Sıcaklık

İstenen sıcaklığı seçmek için kumandaları 
döndürün. Ayarlanan sıcaklık ekranda 
görüntülenir.

2 Sıcaklığın ve diğer fonksiyonların otoma-
tik olarak kumanda edilmesi için AUTO
(OTO.) üzerine basınız.

DEPOLAMA BOŞLUKLARI, 12 V SOKET VE AUX

   ÖNEMLI

12 V soketin bagaj kabininde kullanılması 
akünün şarjını bitirebilir.

12 V'luk soketlerin orta konsolda çalışabilmesi 
için, anahtar minimum I konumunda olmalıdır. 
Bagaj kabininin sağındaki 12 V'luk soket daima 
aktif olmalıdır.
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YOL BILGISAYARI VE YOL ÖLÇERLER

1  Kilometre sayacı

Araçta her zaman devrede olan birbirin-
den bağımsız iki kilometre sayacı, T1 ve 
T2, bulunur T1/T2 arasında sviçlemek ve 
sıfırlamak için, bkz. buton (6).

2 Yakıt göstergesi

Ok hangi tarafta yakıt doldurma kapağının 
açık olduğunu göstermektedir.

3  Düşük yakıt seviyesi

Yakıt deposunda yakıt seviyesi düştüğünde 
bu sembol yanar. En kısa zamanda yakıt 
ikmali yapın.

4  Depodaki yakıtın biteceği uzaklık

Deponun yaklaşık olarak ne zaman bite-
ceğini görmek için yol bilgisayarı (8) ayar 
düğmesini döndürün.

   ÖNEMLI

"Kilometres to empty tank" ("Boş depo için 
kalan kilometre") daha önce yapılan sürüşe 
dayanılarak sürüşün ne zaman biteceğinin bir 
tahminidir.

5 Saat

Saati ayarlamak için kontrolü (6) saat yö-
nünde veya saatin aksi yönde döndürün.

6 Ekranda (4) KILOMETRES TO EMPTY 
TANK'ı görüntülemek için döndürün.
Saati ayarlamak için döndürün.

7 Ekrandaki mesajları okumak için basın.
Mesajı kapatmak için basın.

8 Yol bilgisayarı

Ayar düğmesini kullanarak istenilen fonksi-
yonları seçin

9 Yol bilgisayarında mevcut fonksiyonu 
siler.

DIREKSIYON SIMIDININ AYARLANMASI YAKIT DOLDURMA

UYARI! Direksiyon simidi ayarlamasını sürüşe 
başlamadan önce yapın - asla bunu sürüş esna-
sında yapmayın.

Yakıt doldurma kapağını açmak için düğmeye 
basın.
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FAR KUMANDASI

Gösterge ekranı ve gösterge aydın-
latması

Sis lambaları, (ön)

Sis lambaları (arka, yalnızca sürücü 
tarafı)

Otomatik kısa far. Uzun far selektörü 
uzun fara bağlı olmaksızın çalışır.

Park lambaları

Kısa far, Kontak kapatıldığında kısa 
far da kapanır. Uzun far kolla devreye 
sokulur.

Far seviyesi ayarı, kısa far. Bi-Xenon®

lambaları* için otomatik fonksiyon.

Uzun far selektörü.

Uzun/kısa far arasında anahtarlayın.

A Tel silme, ön cam silecekleri

B Aralıklı silme. Ayarlamak için (B)'yi 
döndürün.

C Normal hız

D Yüksek hız

E Ön cam ve far yıkama

F Arka cam yıkayıcı

Yağmur sensörü açık olduğunda bu 
sembol görüntülenir.

YAĞMUR SENSÖRÜ* VE ÖN CAM SILECEKLERI

YAĞMUR SENSÖRÜ

1  Yağmur sensörünü aktifleştirmek için 
basın. 0 veya A konumundaki ön cam 
silecekleri

2 Ayarlama düğmesi - silecek frekansı.

3 Arka cam sileceği aralıklı/normal.

SÜRÜCÜ DESTEK SISTEMI* BLUETOOTH*

Zamanında frenleme için sürücüye yardımcı 
olmada örneğin; diğer araçlarla güvenilir bir 
mesafe bırakmak veya iyi bir yol pozisyonunu 
korumak için araca birkaç sistem yerleştirile-
bilir.

Adaptif sabit hız kontrolü*
Uzaklık kontrolü*
Otomatik frende* çarpışma tehlikesi
Driver Alert System* (Sürücü Alarm 
Sistemi)

•
•
•
•

Mobil telefonu aranabilir/görülür yapar
Ses sisteminde PHONE butonunu basılı 
tutun
Ses sistemi ekranından Telefon ekle'yi 
seçin
Bağlanmak istediğiniz telefonu seçin
Mobil telefonun tuşlarını kullanarak ses 
sistemi ekranında gösterilen rakamları 
girin

1.
2.

3.

4.
5.
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ANAHTAR KONUMLARI (0 & I) ÖN KOLTUĞUN AYARLANMASI
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EL FRENİ

Uygulamak için

Düğmeye basın.

El freni tamamen uygulanana kadar 
lamba yanıp söner, uygulandıktan 
sonra lamba yanar.

1 Bel desteği

2 Arkalık eğimi

3 Koltuğu kaldırma/indirme

4 Koltuk minderi ön kenarı kaldırma/in-
dirme

5 İleri/geri0
Panel/saat ışıklandırması, direksiyon 
kilidi açılır.

I
Sunroof, cam motorları, fan, ön cam 
silecekleri, orta konsolda 12 V'luk soket, 
RTI.

Debriyaja/fren pedalına basılmamalıdır.

UZAKTAN KUMANDALI ANAHTAR

Konum 0

Konum I

ANAHTARLI SÜRÜŞ

Konum I

Ses sistemi ve yolcu kabini aydınlatması 
anahtar konumundan bağımsız olarak çalışır.

Devre dışına almak için

Anahtar konumu 0 veya I.
Debriyaj ve fren pedalına basınız.
2 Düğmeyi dışarı çekin.

Otomatik olarak boşa alın

Vitese takın ve sürün.
(Otomatik vitesli araçlarda, sürücü emniyet 
kemeri takmak zorundadır.)

•


